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Struer Kommune – Årsberetning 2021

Forord

Jeg er på vegne af hele byrådet rigtig godt tilfreds 
med et årsregnskab for 2021, der viser, at Struer 
Kommune fører en sund økonomisk politik som 
organisationen arbejder konstruktivt og målrettet 
efter. 

Derfor skal der også lyde en stor tak til medarbejdere 
og ledere for at sikre den bedst mulige service i 
dagligdagen for de midler, vi har til rådighed.

Og endelig en stor tak til byrådet for godt sam-
arbejde om en ansvarlig og balanceret økonomi-
styring, der skaber den bedst mulige udvikling for 
Struer Kommune.

Venlig hilsen 
Mads Jakobsen
borgmester

Efter næsten to år under påvirkning af corona-
pandemien er livet nu vendt tilbage til mere 
normale forhold. Heldigvis er vi i Struer Kommune
ved fælles hjælp og fleksibilitet kommet godt 
igennem krisen. 

Erhvervslivet har hurtigt fået godt gang i hjulene 
igen, hvilket har medført, at efterspørgslen på 
arbejdskraft er meget høj og dermed en rekordlav 
ledighed. Samtidig er mange kulturelle arrange-
menter og tilbud vendt tilbage i deres almindelige 
form. Det er vi mange, der har savnet.

Desværre er vi her i begyndelsen af 2022 blevet 
ramt af ny usikkerhed som følge af Ruslands in-
vasion af Ukraine. Denne krise vil komme til at på-
virke den økonomiske udvikling og dermed Struer 
Kommunes økonomi i de kommende år. Krigen i 
Ukraine har også medført, at Struer Kommune med 
meget kort varsel har modtaget mange flygtninge 
fra det krigshærgede land. En særlig tak skal her 
lyde til de mange der i privat og foreningsregi 
giver en uvurderlig hjælpende hånd.

I usikre tider er det nødvendigt med en sikker 
hånd på det økonomiske ror, da en sund økonomi 
er forudsætningen for, at vi kan udvikle vores dejlige 
kommune.

Byrådet fokuserer på at styre økonomien, så vi 
leverer bedst mulig service i forhold til vores kerne-
opgaver og samtidig har de økonomiske muskler 
til at understøtte en god udvikling for borgere og 
virksomheder.
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Struer Kommune – Årsberetning 2021

Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for 2021 for 
Struer Kommune med tilhørende bilag. 

Årsregnskabet indeholder kommunens regnskabs-
opgørelse, balance samt de obligatoriske oversigter 
og redegørelser, der aflægges i overensstemmelse 
med kravene i bekendtgørelse om kommunernes 
budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Regnskabsopgørelsen og balance er udarbejdet 
efter de regler, som kommunen har valgt. Disse 
regler er beskrevet under afsnittet om anvendt 
regnskabspraksis - og principperne er uændret i 
forhold til tidligere år. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet med til-
hørende bilag er udarbejdet i overensstemmelse 
med Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og 
Regnskabssystem for kommuner. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for aflæg-
gelse af kommunens årsregnskab som værende 
hensigtsmæssig således, at årsregnskabet giver et 
retvisende billede af kommunens aktiver, passiver, 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt 
resultatet af kommunens aktiviteter for regnskabs-
året 1. januar - 31. december 2021. 

Endvidere anser vi de transaktioner, der er afspejlet 
i årsregnskabet som værende i overensstemmelse 
med de love og regler, som kommunen er under-
lagt, ligesom de underliggende dispositioner er 
gennemført under skyldig økonomisk hensyntagen. 

Årsregnskabet indstilles til Byrådets godkendelse. 

Struer Kommune, den 26. april 2022. 

Ledelsespåtegning

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget

 

Mads Jakobsen
Borgmester 

Direktion 

Jesper Thyrring Møller  Rune Asmussen      Lotte Junker Pedersen 
Kommunaldirektør Direktør      Direktør 

Struer Byråd 
Årsregnskabet er forelagt i Struer Byråd den 26. april 2022 og overgives til revisionen. 

 
 
Mads Jakobsen  Jesper Thyrring Møller 
Borgmester Kommunaldirektør
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God gavn af guided reading

På Langhøjskolen prøvede skoleeleverne kræfter 
med et ’guided reading’-forløb på de første par 
klassetrine, der er vejledt læse- og skrivetræning 
efterfulgt af grammatisk samtale og skrivning. 
Eleverne fik rigtig god gavn af træningen, der foregår 
i små grupper, hvor alle er på nogenlunde samme 
niveau. De små grupper levner også bedre mulig-
hed for, at underviserne kan nå at lytte til eleverne og 
hjælp. På lærersiden har man været rigtig glad for 
det gode overblik over elevernes niveau og ud-
fordringer som læsevejlederen og klassens dansk-
lærer efterfølgende kunne sparre om.

Tværfagligt fokus gav høj borgertilfredshed.

2021 var det år hvor Borgerservice og Ydelse for alvor
fik sat fokus på tværfaglighed og lod opgaven 
sætte holdet i langt højere grad end tidligere. Den 
tværfaglige tilgang har gjort afdelingen agil i 
implementeringsfaser og løsningen af større pro-
cesser og opgaver, hvor medarbejderne har bidraget 
til at skabe den gode borgerrejse på tværs af fag-
områder. Ambitionen er at levere en borgeroplevet 
service, der er blandt Danmarks bedste. Resultatet 
af dette ses tydeligt i borgertilfredshedsunder-
søgelsen, hvor borgerne i Struer Kommune i 2021 
har kvitteret med en score på 8,75 ud af 9 i deres 
vurdering af den samlede service, de har modtaget 
i vores ekspeditioner.

Gode 2021-historier fra Struer Kommune 

Bedre tidlig psykologhjælp til børn og unge

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Struer 
Kommune er begyndt at tilbyde ’Mind My Mind’, 
der er et tilbud om tidlig hjælp til børn og unge 
med tegn på følelsesmæssige og adfærdsmæssige 
vanskeligheder. Barnet kan her træne metoder til 
at mestre angst, depressive symptomer og/eller 
adfærdsvanskeligheder. Forældre til et barn med 
adfærdsvanskeligheder kan samtidig træne metoder 
til at mindske konflikter og øge det positive samvær 
med barnet. Tilbuddet er blevet udviklet i samarbejde 
mellem Trygfonden og Psykiatrifonden.

To nye musikhaver

Beboere, pårørende og personale på Plejeboligerne 
Bøgelund og Ældrecentret Solvang får nu alle glæde af 
udendørs musikinstrumenter. Formålet med musik-
haverne er at fremme fællesskaber, trivsel og hver-
dagsoplevelser. Med musikhaverne bliver musik en 
ressource, som kan anvendes af både pårørende 
og plejepersonale – alle kan nemlig spille på de 
specialdesignede instrumenter, der kun spiller runde 
bløde og harmoniske toner.

Renovering af Hjerm Skole og ny 
daginstitution i Struer

Hjerm Skole blev i 2021 reduceret i kvadratmeter 
for at tilpasse sig til børnetal og skolestruktur. Det 
skete under en gennemgående renovering, der blev 
gennemført i samarbejde med skolen og endte med 
en opgradering og renovering af de tilbageblivende 
kvadratmeter så størstedelen af skolen nu står i 
god og funktionel stand. Foruden den omfattende 
renovering af Hjerm Skole blev der også bygget 
en spritny daginstitution i Struer midtby. Der blev
nytænkt hvordan blandt andet byggeriet kan under-
støtte bæredygtighed og pædagogik med stor fokus 
på velvære og funktionalitet, der skal give en dag-
institution som ”smiler til børnene”. 
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Demokratiets festdag i fuldt flor

16. november 2021 var der kommunalvalg. I Struer 
Kommune deltog ca. 130-140 personer i afviklingen 
af valget. De løste opgaver som valgstyrer, valg-
tilforordnede og administrative medarbejdere. 
Valget blev afholdt på 7 valgsteder fordelt over 
hele Struer Kommune. 

Der var 16.856 stemmeberettigede i Struer Kommune 
og heraf afgav 12.185 personer deres stemme. Dette 
svarer til en stemmepct. på 72,29 %, til sammen-
ligning var landsgennemsnittet på 67,2 %. Struer 
Kommune gjorde sig særligt bemærket ved at 
være blandt de første af landets kommuner, der 
havde optalt stemmerne på valgaftenen.  

Afholdelsen af kommunalvalget i 2021 blev udfordret 
af covid-19-pandemien. Det betød, at der i plan-
lægningen af valget måtte tænkes anderledes og 
kreativt med henblik på at begrænse smitterisiko. I 
den forbindelse valgte Struer Kommune at indkøbe 
18.300 blyanter, således at hver vælger fik udleveret 
en blyant. Det gav anledning omtale i landsdæk-
kende medier, herunder radio, aviser og tv-nyheder. 
Den samlede pris for blyanterne var 3.889,00 kr., 
hvilket var en lille udgift i forhold til, at det både 
begrænsede risikoen for smittespredning og gav 
stor positiv omtale af Struer Kommune. 

Struer Kommune – Årsberetning 2021

Genstartspuljen genstartede kultur- og 
fritidslivet

Genstartspuljen blev i 2021 etableret for at genrejse
kultur- og fritidslivet efter Covid-19 nedlukningen.
Mange foreninger oplevede medlemsafgang, 
manglende kontingentindtægter og mulighed for 
at skabe økonomi til aktiviteter, ligesom kultur-
områdets aktiviteter var ramt af manglende ind-
tjeningsgrundlag.

Struer Kommune stod derfor klar med let adgang 
til rådgivning og sparring til ansøgning af den nye 
genstartspulje, puljen var hurtig og let at søge. Der 
var kort sagsbehandlingstid, og der kunne søges til 
det som gjorde den største forskel hos den enkelte 
ansøger. Genstartspuljen var på 350.000 kr. som 
blev fordelt mellem 51 foreninger og arrangørgrupper.

Fra specialelev til Kop og Kande

I 2020 startede Mark Bjerregaard i sin ungdoms-
uddannelse på STUdie ved Fjorden, hvor der blev 
arbejdet hårdt med motivation og træning af sociale 
kompetencer, så Mark er bedst muligt forberedt til 
voksenlivet.  Undervejs fik Mark et fritidsjob i Kop 
og Kande Struer – og det har vist sig at åbne nye 
døre. Mark er i 2021 blevet elev i Kop og Kande og 
har derfor sat STUdie ved Fjorden på pause – og 
er nu i stedet gået i gang med en EGU-uddannelse. 
Mark er hjerneskadet og har på den baggrund haft 
svære udfordringer både i forhold til de sociale 
fællesskaber og de boglige fag i skolen. Fokus blev 
derfor tidligt på det, som Mark var god til, nemlig 
praktisk rettede opgaver i skolen. Det førte blandt 
andet til, at Mark i 8.-9. klasse fik praktik i Imerco i 
Struer, hvilket var en stor succes.
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I Struer Kommune er der stor fokus på økonomi-
styringen og på optimering af ressourceanvendelsen. 
Regnskabsresultatet blev i 2021 7,9 mio. kr. dårligere 
end oprindelig budgetteret, og 15,2 mio. kr. bedre 
end revideret budget. 

Alle har taget ansvaret for en god økonomistyring 
på sig – og været med til at sikre det gode resultat. 
I organisationen hersker der en høj grad af forsigtig-
hed i forhold til disponering af budgettet. Det skal 
bl.a. ses i lyset af de statslige sanktioner, der kan 
komme i brug – individuelt og kollektivt – såvel i 
budgetsituationen og styring i forhold til kommunens 
økonomiske politik. 
 

Regnskabsresultatet

Den ordinære skattefinansierede driftsvirksomhed 
viser et overskud på 56,664 mio. kr., hvilket er 0,731 
mio. kr. dårligere end det oprindeligt vedtagne 
budget og 20,131 mio. kr. bedre end det reviderede 
budget (korrigeret budget og gen-bevillinger). 

Det mindre underskud på 0,731 mio. kr., set i for-
hold til det vedtagne budget, skyldes følgende:

• Flere skatteindtægter 0,9 mio. kr.

• Mindre generelle tilskud mv.* -6,4 mio. kr.

• Mindre driftsudgifter 1,0 mio. kr.

• Mindre renteudgifter 3,8 mio. kr.
 

* relateres primært til midtvejsregulering, hvor kom-
munen tilbagebetalte staten for overkompensation 
på beskæftigelsesområdet i 2020/2021. 

Resultatet af det skattefinansierede område  i alt 
viser et underskud på 0,838 mio. kr.  Heri er ind-
regnet anlægsudgifter, udgifter til jordforsyning 
og udgifter til kommunale ældreboliger på i alt 
57,503 mio. kr. 

I forhold til det oprindeligt vedtagne budget, hvor 
der var regnet med et overskud på 7,283 mio. kr., 
er resultatet således blevet 8,121 mio. kr. dårligere 
end ventet.

Brugerfinansieret virksomhed, drift og anlæg, 
som omfatter affaldshåndtering - renovation og 
genbrug - har givet et overskud på 0,209 mio. kr. 

Overskuddet er 0,191 mio. kr. bedre end det oprindeligt 
vedtagne budget. 

Det samlede regnskabsmæssige resultat, for både 
skattefinansieret og brugerfinansieret virksomhed, 
udviser et underskud på 0,629 mio. kr. i 2021. 

Fordelingen mellem skattefinansieret og bruger-
finansieret virksomhed fremgår af følgende tabel:
 

Regnskabsopgørelse
mio. kr.

Opr.
budget

2021

Rev.
budget

2021

Regnskab
2021

Skattefinansieret  
virksomhed 

7,3 -15,9 -0,8

Brugerfinansieret 
virksomhed

0,0 0,0 0,2

Resultat i alt 7,3 -15,9 -0,6

Optagne lån 19,3 12,6 12,6

Afdrag på lån -15,5 -15,3 -15,4

Øvrige balancefor-
skydninger

-1,4 -7,5 3,9

Netto kasseforøgelse/ 
-træk

9,7 -26,1 0,5

 Positivt beløb er kasseforøgelse.

Beretning
Struer Kommune – Årsberetning 2021
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Driftsbevillingerne omfatter skattefinansierede aktiviteter. Bevillingerne tildeles udvalgene i form af én 
bevilling til hvert udvalg. Nedenfor vises, hvordan de enkelte udvalg har overholdt den samlede bevilling - i 
forhold til det reviderede budget. 

Driftsbevilling pr. udvalg
mio. kr. 

Opr. budget 
2021

Rev. budget 
2021

Regnskab 
2021

Forskel
(rev. budget)

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget 186.615 175.008 174.044 964

Teknik-, miljø- og klimaudvalget 85.701 91.730 91.650 80

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget 797.933 812.149 797.245 14.904

Kultur- og fritidsudvalget 34.856 35.726 35.539 187

Børne- og uddannelsesudvalget 330.413 338.017 336.029 1.988

I alt 1.435.518 1.452.630 1.434.506 18.124

Positiv forskel er mindre forbrug. Negativ forskel er merforbrug.

Revideret budget er inkl. merbevillinger og genbevilling fra 2020 til 2021, samt 2021 til 2022.

Restancer

Målet er, og har været, at få så mange som muligt  
til at betale til tiden, så Borgerservice ikke behøver 
at oversende krav til inddrivelse via SKAT’s Inddriv-
elsesmyndighed.

I skrivende stund er vi i færd med at klargøre for-
dringer, så de kan oversendes til Gældsstyrelsens 
nye inddrivelsessystem, efterhånden som det bliver 
klarmeldt. Dette skulle på sigt gerne være med til 
at at øge indbetalingerne via inddrivelse og ned
bringe restancerne.   

I 2021 er der sket afskrivninger på 1,57 mio kr. (pri-
mært dødsboer og forældelse/bortfald) samt i for-
bindelse med oprydning i fagsystemer ved konver-
tering til nye systemer.

Restancer, mio. kr. Ultimo
2020

Ultimo
2021

Boliglån og boligstøtte 2,1 2,2

Mellemkommunal ref. 0,1 1,1

Individuelle betalingsart 0,0 2,7

Tekniske områder 0,3 0,3

Tilbagebet.  hjælp 4,5 4,9

Øvrige tilgodehavender 6,0 5,1

Restancer i alt 13,0 16,3

Likvide aktiver
 
Ved udgangen af 2021 udgjorde Struer Kommunes 
likvide aktiver (kassebeholdning) 73,424 mio. kr. 

Deponeringen udgjorde ved udgangen af 2021 i alt  
11,246 mio. kr. vedrørende salg af HMN Naturgas/
GasNet i 2018, 2019 og 2021, samt tre mindre 
lejemål. 

Beløbet medregnes ikke i de likvide aktiver. Såfremt 
deponeringen var medregnet i kassebeholdningen 
tilhørende det skattefinansierede område ville den 
ved årets udgang have udgjort 84,670 mio. kr.

Kassebeholdningen kan primært henføres til ufor-
brugte 2021-bevillinger, som er genbevilget i 2022:

Genbevillinger fra 2021 til 2022 mio. kr.

Indtægter 1,3

Drift (udgifter med overførsel) 60,1

Anlæg (inkl. jordforsyning) 26,5

Ældreboliger -1,7

Balanceforskydninger 0,0

I alt 86,2
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Personale 

Det samlede personaleforbrug i kommunen var i 
2021 på 1.691 fuldtidsstillinger. De kommunale løn-
udgifter var i 2021 på i alt 781,0 mio. kr., og i 2020 
743,4 mio. kr.

Personaleforbrugets fordeling samt udvikling fra 
2020 til 2021 ser således ud:

Fuldtidsstillinger
drift

2020 2021

Økonomi-, erhvervs- 
og bosætningsudvalget 292 309

Teknik-, miljø- 
og klimaudvalget 97 103

Social-, sundheds- 
og arbejdsmarkedsudvalget 613 638

Kultur- og fritidsudvalget 19 19

Børne- og 
uddannelsesudvalget 595 622

I alt 1.616 1.691

Kommunale fællesskaber

Struer Kommune deltager i flere kommunale fælles-
skaber, bl.a.:

• Holstebro-Struer Havn og Lystbådehavn
• Nomi4s I/S
• Skoleskibet Marilyn Anne
• Center for Tandregulering Nordvestjylland I/S
• Nordvestjyllands Brandvæsen
• Midt-og Vestjyllands Lufthavn
• Hjælpemiddelscenter Nordvest I/S

Herudover ejer Struer Kommune 100% af Struer 
Energi Holding A/S, der er ejer af:

• Struer Energi Elnet A/S 
• Struer Energi Handel A/S
• Struer Energi Service A/S
• Struer Energi Fjernvarme A/S
• Struer Energi Vand A/S
• Struer Energi Spildevand A/S

Kilde: Struer Kommunes befolkningsprognose 2021. 

Befolkningsudvikling

Indbyggertallet i Struer Kommune faldt i 2021 fra 20.808 pr. 1. januar til 20.802 ved årets udgang.

Fordelingen mellem aldersklasserne ventes at se således ud i henholdvis primo 2022 og 2032 i Struer kommune:
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2018 2019 2020 2021

Befolkningsudvikling Tallene er ultimo året

0-2 årige 555 533 480 481

3-5 årige 529 530 565 572

6-16 årige 2.714 2.641 2.527 2.474

17-25 årige 2.027 1.946 1.909 1.921

26-66 årige 10.585 10.519 10.335 10.279

67-79 årige 3.530 3.621 3.701 3.741

Over 80-årige 1.203 1.246 1.291 1.334

I alt ved årets udgang 21.143 21.036 20.808 20.802

Likvide aktiver

Gennemsnitlige likviditet i året (mio. kr.) 167,7 127,0 151,3 130,8

Likvide aktiver (mio. kr.) 116,8 85,7 73,0 73,4

Pr. indbygger (kr.) 5.524 4.074 3.506 3.530

Kortfristet formue/gæld (mio. kr.) -154,6 -123,5 -107,4 -81,4

Pr. indbygger (kr.) -7.312 -5.871 -5.161 -3.914

Langfristet gæld, inkl. forsyningsvirksomhedernes gæld

Langfristet gæld (mio. kr.) 403,8 488,9 520,1 508,1

Pr. indbygger (kr.) 19.099 23.241 24.994 24.424

Personale

Personaleforbrug (årsværk) 1.609 1.612 1.616 1.691

Pr. 100 indbyggere 7,61 7,66 7,77 8,13

Sammendrag af resultatopgørelse (mio. kr., i årets priser)

Ordinær driftsvirksomhed 67,8 43,7 49,9 56,7

Anlægsvirksomhed -53,3 -52,4 -60,6 -61,1

Opgørelse af kommunale ældreboliger 1,1 0,9 0,5 2,0

Jordforsyning 2,8 -7,0 -12,0 1,5

Resultat af skattefinansieret område 18,4 -14,7 -22,3 -0,8

Resultat forsyningsvirksomhed -0,7 -0,8 -0,9 0,2

Resultat i alt 17,7 -15,5 -23,2 -0,6

Ændring af kassebeholdning 11,3 -31,0 -12,8 0,5

Nøgletal
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Resultatopgørelse

Regnskabsopgørelse, udgiftsbaseret Alle beløb i hele 1.000 kr.

Opr. budget
Revideret 

budget Regnskab Regnskab

2021 2021 2021 2020

Note A. Skattefinansieret virksomhed

Indtægter:  

1 Skatter  914.823 914.823 915.680 921.291

2 Betaling til Region Midtjylland -2.364 -2.364 -2.364 -2.364

3 Generelle tilskud mv.  583.894 576.423 577.524 533.448

3 Momsudligning -130 -130 -113 -112

Indtægter i alt   1.496.223 1.488.752 1.490.727 1.452.263

Driftsudgifter:

4
Økonomi-, erhvervs- og 
bosætningsudvalget -186.615 -175.008 -174.044 -168.004

5 Teknik-, miljø- og klimaudvalget -85.701 -91.730 -91.650 -84.717

6
Social-, sundheds- og arbejds-
markedsudvalget -797.933 -812.149 -797.245 -785.771

7 Kultur- og fritidsudvalget -34.856 -35.726 -35.539 -34.761

8 Børne- og uddannelsesudvalget -330.413 -338.017 -336.029 -327.057

Driftsudgifter i alt  -1.435.518 -1.452.630 -1.434.506 -1.401.201

Driftsresultat før finansiering 60.705 36.112 56.221 51.063

9 Renter  -3.310 411 444 -1.202

Resultat af ordinær  
driftsvirksomhed 57.395 36.533 56.664 49.860

Anlægsudgifter:

Byudvikling, bolig- og 
miljøforanstaltninger -13.680 -7.657 -7.607 -8.635

Transport og infrastruktur -16.236 -6.899 -7.054 -16.474

Undervisning og kultur  -15.376 -21.473 -21.445 -3.149

Sundhedsområdet 0 0 0 0

Sociale opgaver og 
beskæftigelse   -7.102 -16.770 -16.769 -10.909

Administration  -6.510 -6.703 -8.179 -21.226

10 Anlægsudgifter i alt   -58.904 -59.502 -61.054 -60.643

Kommunale ældreboliger 1.846 2.958 2.043 505

Jordforsyning  6.946 4.123 1.508 -12.038

Resultat af skattefinansieret 
virksomhed 7.283 -15.888 -838 -22.317

B. Brugerfinansieret virksomhed

11 Drift   18 18 209 -893

Anlæg  0 0 0 0

Resultat af brugerfinansieret 
virksomhed 18 18 209 -893

C. Samlet resultat (A+B)  7.301 -15.870 -629 -23.210

Revideret budget er inkl. merbevillinger og genbevilling 
fra 2020 til 2021, samt 2021 til 2022.

Positive tal angiver indtægt
Negative tal angiver udgift
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Finansieringsoversigt, udgiftsbaseret Alle beløb i hele 1.000 kr.

Tilgang og anvendelse af likvide aktiver

Opr. budget 
2021

Revideret 
budget 2021 Regnskab 2021 Regnskab 2020

Likvid beholdning ved årets start 45.851 72.958 72.958 85.723

Årets resultat 7.301 -15.870 -629 -23.210

Låneoptagelse mv. 19.275 12.565 12.565 26.996

Afdrag på lån -15.481 -15.343 -15.372 -14.850

Øvrige balanceforskydninger -1.389 -7.465 3.903 -1.701

I alt ændring af likvide aktiver 9.706 -26.114 467 -12.765

Likvid beholdning ved årets udgang 55.557 46.844 73.424 72.958

Revideret budget er inkl. merbevillinger og genbevilling 
fra 2020 til 2021, samt 2021 til 2022.

Positive tal angiver indtægt
Negative tal angiver udgift

Finansieringsoversigt
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Balance pr. 31.12.2021 Alle beløb i hele 1.000 kr.

Note Aktiver Ultimo 2020 Ultimo 2021

Anlægsaktiver 

12 Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger 569.652 573.115

Tekniske anlæg mv. 56.486 64.111

Inventar 17.164 12.061

Anlæg under udførelse 170.281 170.808

I alt 813.582 820.095

Immaterielle anlægsaktiver 0 0

Finansielle anlægsaktiver

13 Aktier og andelsbeviser 597.711 596.713

14 Langfristede tilgodehavender 43.677 45.514

15
Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder  
(gæld/tilgodehavende) -1.313 -1.522

I alt 640.075 640.705

Anlægsaktiver i alt 1.453.657 1.460.800

Omsætningsaktiver

16 Grunde og ejendomme udbudt til salg 34.360 30.306

17 Tilgodehavender 19.828 33.075

18 Værdipapirer 5.092 5.092

19 Likvide beholdninger 72.957 73.424

I alt 132.237 141.897

Aktiver i alt 1.585.894 1.602.696

Passiver

20 Egenkapital

Modpost for takstfinansierede aktiver 138 130

Modpost for selvejende institutioners aktiver 17.802 15.732

Modpost for skattefinansierede aktiver 830.596 834.538

Balancekonto -218.511 -144.019

I alt 629.431 706.382

21 Hensatte forpligtelser 302.491 266.924

22 Langfristede gældsforpligtelser 530.216 508.066

Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita mv. 6.683 6.824

23 Kortfristede gældsforpligtelser 117.073 114.501

Passiver i alt 1.585.894 1.602.696

Øvrige noter : 24-28.

Balance
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1. Skatter

Hele 1.000 kr. 2021 2020 Ændr.

Kommunal indkomstskat:

Forskud 849.148 852.532 -3.384

Afregning vedr. det skrå skatteloft -612 -612 0

Selskabsskatter 6.871 11.431 -4.559

Anden skat på visse indkomster, dødsboer mv. 1.104 1.046 58

Ejendomsskatter 59.169 56.894 2.274

I alt  915.680 921.291 -5.611

Positive beløb er indtægter, negative er udgifter.

Struer Kommune har hvert år siden 2009 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det er kommunens 
faktiske udskrivningsgrundlag i 2018, som er grundlaget for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 
2021.

2. og 3. Generelle tilskud mv.

Hele 1.000 kr. 2021 2020 Ændr.

Udligning og generelle tilskud, i alt, som består af: 510.947 426.360 84.587

•  Kommunal udligning 174.767 376.162 -201.395

•  Statstilskud til kommuner 327.132 21.446 305.686

•  Efterreguleringer -1.416 14.568 -15.984

•  Udligning af selskabsskat 10.140 14.184 -4.044

•  Udligning af dækningsafgift off. Ejendomme 324 0 324

Udligning og tilskud vedr. udlændinge -1.259 -5.112 3.853

Kommunale udviklingsbidrag til regionerne -2.364 -2.364 0

Særlige tilskud, i alt, som består af: 67.836 79.284 32.916

•  Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner 0 9.996 -9.996

•  Tilskud til ”Ø-kommuner” 3.888 3.840 48

•  Beskæftigelsestilskud 0 32.148 -32.148

•  Beskæftigelsestilskud, kompensation/efterreg. -3.624 17.052 -20.676

•  Det særlige ældretilskud (generelt løft) 3.612 3.576 36

•  Det særlige ældretilskud (styrket kvalitet) 4.848 4.800 48

•  Tilskud til bedre dagtilbud 1.692 1.692 0

•  Bekæmpelse ensomhed 480 480 0

•  Styrkelse af likviditet 19.296 19.416 -120

•  Tilskud til værdig ældrepleje 5.076 5.028 48

 •  Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår 7.800 7.692 108

•  Overgangstilskud vedr. aldersbestemt udgiftsbehov 0 6.480 -6.480

•  Bagudrettet komp. Vedr. revision af udd. Statistik 1.752 0 1.752

•  Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner 27.252 0 27.252

•  Overgangsordning vedr. udligningsreform -4.236 0 -4.236

Tilbagebetaling af købsmoms -113 -112 -1

I alt  575.047 530.972 44.075

Positive er indtægter, negative beløb er udgifter.

Forskydningerne skyldes den nye udligningsreform

Noter
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Skattefinansierede driftsudgifter

Omfatter den del af kommunens driftsvirksomhed, som finansieres ved udskrivning af skatter, ved tilskud og refusioner 
fra staten samt ved diverse driftsindtægter - f.eks. forældrebetalinger på daginstitutionsom-rådet.

Der udarbejdes et udgiftsbaseret regnskab, som indeholder samtlige udgifter/investeringer og indtægter afholdt i 
regnskabsåret. 

Efterfølgende vises med udgangspunkt i regnskabsopgørelsen – regnskabstallene for 2021 og 2020 – i løbende priser.

4. Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget

Driftsudgifter, hele 1.000 kr. Regnskab 2021 Regnskab 2020

Administration og planlægning -153.764 -151.163

Erhvervsfremme og turisme -20.169 -16.723

Støttet byggeri og byfornyelse -111 -118

I alt -174.044 -168.004

Negative beløb er udgifter, positive er indtægter.

5. Teknik-, miljø og kilmaudvalget

Driftsudgifter, hele 1.000 kr. Regnskab 2021 Regnskab 2020

Boliger og byudvikling -44.465 -43.121

Veje og grønne områder -25.757 -24.218

Kollektiv trafik og havne -11.667 -9.637

Øvrige miljøudgifter -2.430 -1.102

Beredskab -7.330 -6.640

I alt -91.650 -84.717

Negative beløb er udgifter, positive er indtægter.  

Affaldområdet under udvalget fremgår under brugerfinansieret virksomhed.

6. Social-, sundheds - og arbejdsmarkedsudvalget

Driftsudgifter, hele 1.000 kr. Regnskab 2021 Regnskab 2020

Ældre og handicappede -235.591 -229.055

Institutioner for voksne med særlige behov -86.541 -82.748

Andre sociale udgifter -18.765 -19.757

Sygehusbehandling og genoptræning -98.935 -102.220

Forebyggelse og sundhedsfremme -24.758 -23.843

Andre sundhedsudgifter -3.804 -1.992

Social sikring -234.208 -235.033

Aktivering og beskæftigelse -94.644 -91.123

I alt -797.245 -785.771

Negative beløb er udgifter, positive er indtægter.

7. Kultur- og fritidudvalget

Driftsudgifter, hele 1.000 kr. Regnskab 2021 Regnskab 2020

Kultur -35.539 -34.761

I alt -35.539 -34.761

Negative beløb er udgifter, positive er indtægter.
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8. Børne- og uddannelsesudvalget

Driftsudgifter, hele 1.000 kr. Regnskab 2021 Regnskab 2020

Folkeskolen mv. -195.846 -195.197

Børnepasning -78.393 -76.339

Børn og unge med særlige behov -61.790 -55.521

I alt -336.029 -327.057

Negative beløb er udgifter, positive er indtægter.

9. Renter

Hele 1.000 kr. 2021 2020 Ændr.

Renter af likvide aktiver 2.798 2.732 66

Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt  213 216 -3

Renter af langfristede tilgodehavender 175 154 21

Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomhed 3 6 -3

Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter 5 45 -39

Renter af kortfristet gæld i øvrigt -23 -128 105

Renter af langfristet gæld -2.686 -3.194 108

Kurstab og kursgevinster -41 -1.032 991

I alt  444 -1.202 1.646

Negative beløb er udgifter, positive er indtægter.

10. Skattefinansierede anlægsudgifter 

Anlægsudgifterne beløber sig i 2021 til netto 61,1 mio. kr. Af større anlægsprojekter kan nævnes (netto anlægsudgifter 
over 1 mio. kr.):  

Hele 1.000 kr. 

0.10 Energibesparende foranstaltninger 1.232

0.31 Limfjordshuset, anlægstilskud 3.742

2.22 Slidlag 5.617

3.01 Vedligeholdelse af skolerne i lokalområderne 15.294

3.01 Autismecenter på Bremdal Skole 4.821

5.14 Nyt dagtilbud (bangs Børnehus) 16.719

6.50 Køb & ombygning af Peter Bangs Vej 15 (Velfærdshuset) 5.557

6.67 Etablering af Sound Art Lab 1.194

6.67 Struer Gymnasium, tilskud til udvidelse af kostskolekapacitet 1.000

11. Brugerfinansieret virksomhed

De brugerfinansierede virksomheder skal økonomisk hvile i sig selv, og det enkelte års overskud eller underskud 
opsamles på en særlig udlægskonto i den finansielle status. Der er altså ”vandtætte skotter” til den skattefinansierede 
økonomi.

Driftsudgifter, hele 1.000 kr. Regnskab 2021 Regnskab 2020

Generelt administration -33 115

Dagrenovation 686 -122

Storskrald og haveaffald 0 15

Glas, papir og pap 21 -11

Genbrugsstationer -556 -799

Øvrige ordninger 92 -92

I alt 209 -893

Negative beløb er udgifter, positive er indtægter.
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12. Anlægsoversigt

Hele 1.000 kr. 

Grunde og 
bygninger

Tekniske 
anlæg mv.

Inventar 
mv.

Materielle an-
lægs- 

aktiver 
under 

udførelse

Immaterielle 
anlægs- 
aktiver

I alt

Kostpris pr. 1. januar 
2021

1.024.345 128.898 109.462 170.281 1.985 1.434.971

Tilgang 764 10.021 335 52.431 0 63.551

Afgang 0 -3.843 0 -450 0 -4.293

Overført 39.755 7.455 4.243 -51.453 0 0

Kostpris pr. 31.             
december 2021

1.064.864 142.531 114.040 170.808 1.985 1.494.229

Ned- og afskrivninger pr. 
1. januar 2020

-454.693 -72.412 -92.298 0 -1.985 -621.388

Årets afskrivninger -37.056 -9.098 -9.681 0 0 -55.835

Ned- og afskrivninger, 
afhændede aktiver

0 3.090 0 0 0 3.090

Ned- og afskrivninger 
pr. 31. december 2021

-491.749 -78.420 -101.979 0 -1.985 -674.133

Regnskabsmæssig værdi 
pr. 31. december 2021

573.115 64.111 12.061 170.808 0 820.095

Afskrives over 10-50 år 5-100 år 3-10 år Afskrives ikke 3-10 år

Grunde afskrives ikke.  
Den offentlige ejendomsværdi af grunde og bygninger tilhørende kommunen udgør 760,6 mio. kr. pr. 31.     
december 2021.

13. Aktier og andelsbeviser

Ejerandel Indre værdi jf. 
årsrapport

Struer Kommunes  
andel af indre værdi

Skoleskibet Marilyn Anne 33% 2.172.992 724.331

Nomi I/S Andel af fri egk. 2.509.826

Venø Havn 735/1137 2.315.736 1.500.940

Messecenter Herning 0,45% 100.279.000 450.813

Sampension 0,625% 3.689.000.000 23.056.250

HMN Naturgas I/S* 0,637% 681.633.959 1.144.246

Apollon Struer A/S 150/1522 4.251.030    418.917

Midtjyllands Lufthavn A.M.B.A.** 5,58% 22.439.000    1.587.031

Struer Energi Holding A/S 100% 556.338.000 556.338.000

Holstebro-Struer Lystbådehavn 50% 7.643.656 3.821.828

Holstebro-Struer Trafikhavn 50% 9.306.866 4.653.433

Center for Tandregulering Nordvestjylland 16,07% -737.512 -118.518

Nordvestjyllands Brandvæsen 19,28% 2.253.000 434.378

Hjælpemiddelcenter Nordvest I/S Andel af egk. 846.368 191.421

I alt                   596.712.896

For ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser, indskudsbeviser mv.) foretages indregningen 

efter den indre værdis metode, baseret primært på årsrapporterne 2020. 

*HMN Naturgas I/S: Struer Kommunes andel af indre værdi ultimo 2020 er fratrukket konkret udlodning i 2021. 

**Midtjyllands Lufthavn A.M.B.A.: Struer Kommunes andel med tillæg af kapitalforhøjelse i 2021. 
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14. Langfristede tilgodehavender

Hele 1.000 kr. Ultimo 2020 Ultimo 2021 Forskel
Tilgodehavende hos grundejere 130 130 0

Udlån til beboerindskud 5.928 5.717 -211

Indskud i Landsbyggefonden mv. ”-” ”-” 0

Andre langfristede udlån og tilgodehavender 9.312 13.176 3.864

Korrektion vedrørende mellemværender med eksterne virk-
somheder mv. som kommunen er regnskabsførende for

17.808 15.245 -2.563

Deponering af overskudslikviditet, salgsindtægt for gadelys 
mv.

10.498 11.246 748

I alt  43.677 45.514 1.838

Som følge af de meget gunstige lånevilkår, med bl.a. rentefrihed og betydelig afdragsfrihed, der ydes vedrø-
rende indskud i landsbyggefonden mv., skal saldoen ultimo regnskabsåret markeres med ”-” i regnskabet.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender er optaget i regnskabet til nominel værdi. 

Kommunens mellemværender med eksterne virksomheder mv. betyder, at der i det trykte regnskab korrigeres 
for disse mellemværender under dels langfristede tilgodehavender, dels kortfristede gældforpligtelser og dels 
under likviditeten. Ellers vil beløbet komme til at figurere som kommunal gæld – og modsat en større kasse- 
beholdning end kommunen reelt har.

15. Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 

Hele 1.000 kr. Ultimo 2020 Ultimo 2021 Forskel

Generelt administration

Dagrenovation

Storskrald og haveaffald

Glas, papir og pap

Genbrugsstationer

Øvrige ordninger Genanvendelsesordninger

-119

-669

-16

8

-804

288

-85

-1.355

-15

-13

-248

195

34

-686

1

-20

554

-93

I alt  -1.313 -1.522 -209

Kommunen har således ved årets udgang en netto gæld til forsyningsvirksomhederne på 1,5 mio. kr.    

16. Grunde og ejendomme udbudt til salg

Hele 1.000 kr. 

Grunde og ejendomme udbudt til salg, værdi ultimo 2020 34.360

- grunde solgt i 2021 -4.951

- byggemodningsudgifter afholdt i 2021, optaget til kostpris 897

Grunde og ejendomme udbudt til salg, værdi ultimo 2021         30.306

17. Tilgodehavender

Hele 1.000 kr. Ultimo 2020 Ultimo 2021 Forskel

Tilgodehavender hos staten 1.570 2.868 1.298

Tilgodehavender i betalingskontrol 15.642 26.248 10.605

Andre tilgodehavender 39 1.906 1.867

Mellemregning med foregående og følgende regnskabsår 2.577 2.054 -523

I alt  19.828 33.075 13.247



Struer Kommune – Årsberetning 2021

21

18. Værdipapirer 

Hele 1.000 kr. Ultimo 2020 Ultimo 2021 Forskel

Pantebreve 5.092 5.092 0

I alt 5.092 5.092 0

19. Likvide beholdninger

Hele 1.000 kr. Ultimo 2020 Ultimo 2021 Forskel

Bogført beholdning 94.475 90.872 -3.603

Korrektion vedrørende mellemværender med eksterne virk-
somheder mv. som kommunen er regnskabsførende for

-21.518 -17.448 4.070

I alt  72.957 73.424 467

Se forklaring i note 14.

20. Egenkapitalopgørelse

Udvikling i egenkapital Hele 1.000 kr. 

Egenkapital pr. 1. januar 2021 629.431

Resultat iflg. regnskabsopgørelsen -629

Ældreboliger, regulering vedrørende låneoptagelse og afdrag 10.787

Regulering vedr. feriepengeforpligtelser                -1.335   

Regulering vedr. indefrosne feriepengeforpligtelser               -1.032

Afskrivning af restancer og andre tilgodehavender, herunder indbetaling af afskrevne    
beløb

-136

Andre statuskorrektioner 693

Regulering af indre værdi af aktier og indskud i selskaber 1.865

Regulering af hensættelser for tjenestemænd og arbejdsskade 57.740

Regulering af leasingforpligtelser 5.014

Kursregulering på indekslån og udenlandslån mv. -139

Kursregulering af obligationsbeholdning og investeringsforeninger 1.665

Regulering vedr. anlægsaktiver 2.458

Egenkapital pr. 31. december 2021 706.382

21. Hensatte forpligtelser
   

Hele 1.000 kr. Ultimo 2020 Ultimo 2021 Forskel

Pensionsforpligtelser -288.412 -253.073 35.339

Arbejdsskadeforpligtelser -14.079 -13.851 228

I alt -302.491 -266.924 35.567

Negative tal er gæld.
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22. Langfristede gældsforpligtelser

Hele 1.000 kr. Ultimo 2020 Ultimo 2021 Forskel

Selvejende institutioner med overenskomst -123 -103 20

Ældreboliger -244.354 -231.100 13.253

Finansielt leasede aktiver -16.864 -11.850 5.014

Lønmodtagernes Feriemidler* -70.337 -69.240 1.097

Øvrig gæld** -198.538 -195.773 2.766

I alt -530.216 -508.066 22.150

Negative tal er gæld.

* I forhold til regnskab 2020 er der lavet en korrektion på 10,1 mio. kr. (langfristet gæld forhøjet) vedr. ”Lønmod-
tagernes Feriemidler” pr. 31.12.2020, da ministeriet i 2021 præciseret, at indefrosne feriepenge skal registreres på 
funktion 8.73 (langfristet gæld). Posten ”anden kortfristet gæld” er tilsvarende nedjusteret med 10,1 mio. kr. under 
kortfristet gæld i note 23.

**Det kan oplyses, at andelen af den langfristede gæld, der er eksponeret i anden valuta end danske kroner, udgør i 
alt 11,0 mio. kr. ultimo 2021 (optaget i EUR).

23. Kortfristede gældsforpligtelser

Hele 1.000 kr. Ultimo 2020 Ultimo 2021 Forskel

Kortfristet gæld til staten -4.017 -3.841 176

Feriepengeforpligtelse -45.508 -46.843 -1.335

Anden kortfristet gæld* -71.257 -66.021 5.236

Korrektion vedrørende mellemværender med eksterne virk-
somheder mv. som kommunen er regnskabsførende for

3.710 2.203 -1.507

I alt -117.073 -114.501 2.572

Negative tal er gæld.

*Se bemærkning om ”Lønmodtagernes Feriemidler” under note 22.

24. Garantiforpligtelser

Garantiforpligtelserne omfattede ved udgangen af 2021 i alt 493,5 mio. kr., som i hovedtræk er sammensat således:

Formål, hele 1.000 kr. Restgæld 
ultimo 2021

Boligforanstaltninger mv. 

Andre garantier 

313.470

180.040

I alt 493.510

En oversigt over garantier findes i regnskabets bilagshæfte.

Herudover hæfter Struer Kommune for følgende lån med solidarisk hæftelse:

Lån med solidarisk hæftelse hele 1.000 kr.

Nomi4s I/S: Struer Kommune hæfter sammen med Holstebro, Skive og Lemvig 
kommuner for NOMI’s for-pligtelser på i alt 

22.585

Maabjerg Energy Center - Biogas A/S : Struer Kommune hæfter sammen med Hol-
stebro Kommune for forpligtelser på i alt 

199.127

Udbetaling Danmark: Kommunerne hæfter solidarisk jævnfør  Lov om Udbetaling 
Danmark §32, stk. 5

1.589.303

Midttrafik: Kommunerne hæfter solidarisk for gæld vedrørende investering til an-
skaffelse af rejsekortet

76.920
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25. Leasingforpligtelser

Der er ved udgangen af 2021 leasingforpligtelser for i alt 11,9 mio. kr., som kan specificeres således:

Leasingforpligtelser, hele 1.000 kr. Restgæld 
ultimo 2021

IT-udstyr mv. 7.997

Hjemmeplejen, 24 biler 3.853

I alt 11.850

26. Arbejdsskader, selvforsikring

Struer Kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet efter ”hvile i sig selv på længere sigt” princippet, da det 
ud fra en økonomisk betragtning er vurderet at været fordelagtigt for kommunen. 

Alle årets udgifter til skader mv. afholdes på driften, under konto 6.74 Forsikringer. 

Hensat forpligtelse - arb. skader Hele 1.000 kr.

Pr. 31. december 2020 -14.079

Ændring af forpligtelsen i 2021 228

Pr. 31. december 2021 -13.851

Se også note 21.

27. Eventualrettigheder 

Der er ved udgangen af 2021 eventualrettigheder for i alt 82,8 mio. kr, som kan specificeres således:

Eventualrettigheder, hele 1.000 kr. Restgæld 
ultimo 2021

Indskud i Landsbyggefond 63.355

Struer Museum 14.841

Thyholm Egnsmuseum 380

Venø Efterskole 2.750

Struer Skolehjem 1.513

I alt 82.839

Eventualforpligtelse: 

Privathjælpen har anlagt sag mod Struer Kommune på cirka 8-9 mio. kr. vedr. det juridske omkring prisfastsæt-
telse i udbuddet fra 2014. Udgangspunktet er at Struer Kommune har en god sag. Byretten har i 1. kvartal 2021 
givet Struer Kommune medhold, men Privathjælpen har anket afgørelse til Landsretten. Sagen er ikke berammet 
endnu.

28. Øvrige oplysninger

Der er udarbejdet et bilagshæfte, hvor der findes diverse specificerede oversigter til regnskabet for 2021. 

Bilagshæftet kan rekvireres i Økonomi.

Udførelse af opgaver for andre myndigheder

I henhold til bekendtgørelse nr. 533 af 28. juni 1995 med senere ændringer skal kommunen i forbindelse med regn-
skabsaflæggelsen give en regnskabsmæssig redegørelse for opgaver, der udføres for andre myndigheder. 

Struer Kommune har ikke udført opgaver for andre myndigheder i 2021.
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Anvendt regnskabspraksis 
Struer Kommunes regnskab aflægges i henhold til 
gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der 
er fastlagt af Indenrigs- og Boligministeriet i Budget- 
og Regnskabssystem for kommuner.

Årsregnskabet indeholder udgiftsbaserede regn-
skabstal. Hovedreglen for det udgiftsbaserede 
regnskab er, at udgifter og indtægter registreres 
på det tidspunkt hvor udgifterne afholdes eller 
indtægterne indbetales. 

Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere 
år. 

Totalregnskab

Regnskabet omfatter samtlige drifts-, anlægs- og 
kapitalposter. Regnskabet indeholder udgifter og 
indtægter samt aktiver og passiver for selvejende 
institutioner, som kommunen har indgået drifts-
overenskomst med i henhold til lov om social service.

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Indtægter og udgifter driftsføres som hovedregel i 
det regnskabsår, hvor de leveres uden hensyntagen 
til, hvornår de betales eller forbruges. Skatter og 
tilskud driftsføres dog først på det tidspunkt, hvor 
de afregnes.

I det udgiftsbaserede regnskab udgiftsføres 
anlægsudgifter i regnskabsopgørelsen. 

Udgiftsregnskabet

Præsentation af kommunens årsregnskab tager 
udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. 
Årsregnskabets primære funktion er at kunne 
sammenholde regnskabet med budgettet, der er 
opgjort efter udgiftsbaserede principper. 

Årsregnskabet indeholder en afrapportering af 
kommunens resultater og præsentation af kom-
munens væsentlige faglige resultater og priorite-
ringer.

Balancen

Formålet med balancen er at vise kommunens 
aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo 
regnskabsåret og ultimo regnskabsåret før, idet 
der ved passiver forstås summen af egenkapital 
og forpligtelser.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsyn-
ligt, at de vil bidrage til den fremtidige serviceud-
øvelse eller fremtidige økonomiske fordele vil til-
flyde organisationen, og aktivets værdi kan måles 
pålideligt – med mindre de er undtaget herfra 
(eksempelvis rekreative arealer, kunst, infrastruk-
tur mv.).

Forpligtelser indregnes i balancen, når organisa-
tionen som følge af en tidligere begivenhed har 
en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sand-
synligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
organisationen, og forpligtelsens værdi kan måles 
pålideligt – med mindre de er undtaget herfra
(eksempelvis hensættelser til imødegåelse af visse
krav, f.eks. feriepenge, pension, arbejdsskader 
mv.).

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser 
til kostpris. Måling efter første indregning sker som 
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forud-
sigelige risici og tab, der fremkommer, inden års-
regnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter 
forhold, der eksisterede på balancedagen. 

For en række aktiver og forpligtelser er indregning 
dog frivillig om end de måtte opfylde ovenstående 
kriterier. Sådanne aktiver og forpligtelser er ikke 
medtaget i regnskabet.

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, tekniske anlæg og inventar 
med en anskaffelsessum på over 100.000 kr. måles 
til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og 
nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Infrastrukturelle anlægsaktiver som veje, broer 
mv. samt ikke-operationelle anlægsaktiver som 
rekreative arealer, aktiver af kulturhistorisk værdi, 
kunstgenstande mv. indregnes og måles ikke.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkost-
ninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt om-
kostninger til klargøring af aktivet indtil det tids-
punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
 
For finansielt leasede aktiver er kostprisen den 
laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutids-
værdien af de fremtidige leasingydelser. 

Regnskabspraksis
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Såvel materielle som immaterielle aktiver skal som 
hovedregel måles til kostprisen, som består af 
købspris inkl. told og andre afgifter i forbindelse 
med købet, omkostninger direkte forbundet med 
ibrugtagelsen af aktiver mv. – dog som hovedregel 
ekskl. moms.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag 
af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der 
foretages lineære afskrivninger baseret på følgende 
vurdering af aktivernes forventede brugstider:

• Grunde, afskrives ikke 
• Bygninger, 10-50 år
• Tekniske anlæg, maskiner mv., 5-100 år
• Inventar, it-udstyr mv., 3-10 år     

Anlæg under udførelse optages i anlægskartoteket 
og balancen - men afskrives ikke.

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver omfatter software 
værdisat til kostpris fratrukket afskrivninger. Aktiverne 
afskrives over højst 5 år.

Finansielle anlægsaktiver 

Noterede aktier optages til kursværdien ultimo 
regnskabsåret. For ikke noterede aktier og andre 
kapitalandele (andelsbeviser, indskudsbeviser 
mv.) foretages indregningen efter den indre værdis 
metode.

Tilgodehavender hos Landsbyggefonden måles til 
dagsværdien, der er sat lig 0 kr., da indskuddet er 
rente- og afdragsfrit uden tidsbegrænsning.

Andre langfristede tilgodehavender måles til kurs-
værdien pr. statusdagen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger der overstiger 1 mio. kr. skal ind-
regnes. Varebeholdninger under 1 mio. kr. skal ind-
regnes såfremt der er væsentlige forskydninger i 
lagerets størrelse fra år til år, og hvis varelageret 
overstiger bagatelgrænsen på 100.000 kr.

Struer Kommune har aktuelt ingen varebeholdninger 
indregnet.

Grunde og bygninger udbudt til salg

Grunde og bygninger til videresalg optages i 
balancen til kostpris. Såfremt der afholdes om-
kostninger til forbedringer - herunder omkostninger 
til byggemodning - tillægges disse kostprisen. 

Såfremt kostprisen er højere end den fastsatte 
salgspris, nedskrives værdien til salgprisen.

Der afskrives ikke på grunde og bygninger til videre-
salg. 

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver 
omfatter afholdte omkostninger, der vedrører 
efterfølgnede regnskabsår. 

Finansielle gældsforpligtigelser

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre 
kreditinstitutter er optaget med restgælden på 
balancetidspunktet. 

Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse ved-
rørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes 
i balancen som en gældsforpligtigelse.

Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld 
til leverandører, andre myndigheder samt anden 
gæld, måles til nominel værdi.

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo 
regnskabsåret.   

Feriepengeforpligtigelsen, inkl. indefrosne ferie-
penge, opgøres for personale med ret til ferie med 
løn i forhold til lønsum, feriedage og særlige ferie-
dage. Indefrosne feriepenge indekseres løbende. 

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkost-
ninger til tjenestemandspensionsforpligtelser, der 
ikke er forsikringsafdækket samt forpligtelser til 
arbejdsskader vedrørende afgjorte sager.

Andre forpligtelser noteoplyses. 
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