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KL's årsrapport 2018 

1. Ledelsespåtegning 

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2018 for KL. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler for klasse A-virksomheder med 
tilvalg fra højere klasser. 

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regn-
skabsåret 1. januar — 31. december 2018. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 
omhandler. 

Årsrapporten indstilles til delegeretmødets godkendelse. 

København, den 28. februar 2019 
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2. Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til de delegerede i KL 

Konidusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 
31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. 

Vi har revideret årsregnskabet for KL for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter resultat-
opgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("regnskabet"). 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisi-
onspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af foreningen i over-
ensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler 
og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for 
vores konklusion. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklu-
sion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbin-
delse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået 
ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 
årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med års-
regnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav for regnskabsklasse A. Vi har 
ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Ledelsens ansvar for regnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 
nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne dl at fortsætte driften; 
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på grund-
lag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, 
indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 
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Revisors ansvar for revisionen af regnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-
tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. 
Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i 
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Dan-
mark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af 
besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis 
eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af regnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væ-
sentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokument-
falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklu-
sion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens 
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores re-
visionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysnin-
ger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisi-
onsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller 
forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplys-
ningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan 
måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige place-
ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

sper Ran • all Petersen 
statsautoriseret revisor 
mne34352 
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3. Foreningsoplysninger 

Forening 
KL 
Weidekampsgade 10 
2300 København S 

Telefon: 3370 3370 
Hjemmeside: www.ld.dk  

CVR nr.: 62 54 74 13 
Stiftet: 1970 
Hjemsted: København 
Regnskabsår: 1. januar — 31. december 

Bestyrelse 
Formand Jacob Bundsgaard Johansen 
Næstformand Martin Lydolph Damm 
Overborgmester Frank Jensen 
Borgmester Thomas Gyldal Petersen 
Borgmester Joy Mogensen 
Borgmester Jacob Bjerregaard 
Borgmester Birgit Stenbak Hansen 
Borgmester Thomas Kastrup-Larsen 
Borgmester Leon Sebbelin 
Borgmester Michael Ziegler 
Borgmester Tonni Hansen 
Rådmand Jette Skive 
Borgmester Jens Bo Ive 
Borgmester Jørn Pedersen 
Borgmester Lars Krarup Kristensen 
Borgmester Erik Flyvholm 
Byrådsmedlem Per Clausen 

Ledelse 
Administrerende direktør Kristian Wendelboe 
Direktør Laila ICildesgaard 
Direktør Kristian Heunicke 
Cheføkonom Morten Mandøe 
Sekretariatschef Solvejg Schultz-Jakobsen 

Revision 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Strandvejen 44 
2900 Hellerup 
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4. Ledelsesberetning 

Hovedaktivitet 
KL er interesse- og medlemsorganisation for de danske kommuner. 

Foreningens hovedaktivitet består i at varetage danske kommuners fælles interesser og derved bidrage til, at 
kommunerne politisk og administrativt løser deres opgaver til fællesskabets og borgernes tilfredshed. KL skal 
være et center for indsamling, udvikling og spredning af viden om det danske kommunestyre. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 
Årets resultat udviser et overskud på 434.726 ltr. 

KL's egenkapital er ved årets udgang opgjort til 747,2 mio. kr. I forhold til primo året er egenkapitalen regu-
leret med årets overskud og med en negativ aktuarmæssig forskydning i nettopensionsforpligtelserne i Kom-
munernes Revision på 31,8 mio. kr., samt effekt af ændret praksis for indregningen af pensionsforpligtelser 
på i alt 4 mio. kr. Forskydningen i Kommunernes Revision kan henføres til, at pensionsforpligtelsen for tje-
nestemandsansatte ikke kan nedskrives svarende til årets pensionsudbetalinger. Samlet set er KL's egenkapi-
tal dermed reduceret med 35,3 mio. ltr. i 2018 i forhold til 2017. 

Begivenheder efter regnskabets afslutning 
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtrådt forhold, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af 
årsrapporten. 

Forventet udvikling 
Ledelsen forventer et balanceret resultat for 2019. 
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Indtægter og omkostninger 

Finansieringssammensætning 2018 

46,1% 

 

 

• Kontingent 

• Konsulent- og kursusvirksomhed 

• Sekretariatsbidrag og driftsaftaler 

• Finansielle indtægter 

Den samlede finansiering i KL for 2018 udgjorde 441,3 mio. kr. 

Kontingentindtægterne på 203,7 mio. kr. udgjorde 46,1 °A (udgjorde 46,1 % i 2017), mens salgsindtægterne 
fra konsulent- og kursusvirksomhed på 209,3 mio. kr. udgjorde 47,4 °A mod 48,7 °A i 2017. 

Indtægter fra sekretariatsbidrag og driftsaftaler blev i 2018 opgjort til 2,7 % af den samlede finansiering, hvil-
ket er væsentligt højere end niveauet fra 2017, hvor indtægterne herfra udgjorde 0,6 % af den samlede finan-
siering. De resterende 3,7 % af den samlede finansiering blev udgjort af finansielle indtægter (udgjorde 4,6 
°A i 2017). 

Stigningen i andelen af indtægter, som kommer fra sekretariatsbidrag og driftsaftaler, kan henføres til, at der 
i løbet af 2018 blev foretaget en omkategorisering af en række indtægter, der før omkategoriseringen indgik 
som indtægter fra konsulent- og kursusvirksomhed, mens de herefter fuldt ud indgår som indtægter fra se-
kretariatsbidrag og driftsaftaler. 
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Omkostningsfordeling 2018 

63,2% - _14,1°54'5%  V 

% e 0- ,3  

• Personaleomkostninger 

• Konsulent- og kursusvirksomhed 

• Møde- og forhandlingsvirksomhed 

• Andre eksterne omkostninger 

• Afskrivninger 

De samlede omkostninger udgjorde i 2018 i alt 440,9 mio. kr., hvoraf personaleomkostninger udgjorde 63,2 
°A (udgjorde 61,9 °A i 2017). 

Udgifter til konsulent- og kursusvirksomhed udgjorde i 2018 17,0 % af de samlede udgifter. I 2017 udgjorde 
andelen af disse udgifter 17,8 %. 

Udgifter dl husleje og kontorhold m.v. er opgjort til 14,1 °A (udgjorde 14,6 % i 2017), mens møde- og for-
handlingsvirksomhed, som også omfatter udgifter til udviklingsaktiviteter, i 2018 udgjorde 5,5 % mod 5,4 % 
i 2017. 

Den konstaterede forskydning i fordelingen af årets omkostninger i forhold til 2017 kan primært henføres til 
øgede udgifter til konsulent- og kursusvirksomhed. 
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5. Resultatopgørelse 
1. januar - 31. december 

Note 

2018 
kr. 

2017 
kr. 

Kontingentindtægter / 203.650.749 200.470.251 
Indtægter ved konsulent- og kursusvirksomhed 209.315.099 211.530.799 

Sekretariatsbidrag og driftsaftaler 12.078.782 2.621.243 

Indtægter i alt 425.044.630 414.622.293 

Personaleomkostninger 2 -278.483.993 -266.716.258 

Omkostninger ved konsulent- og kursusvirksomhed -74.870.118 -76.699.774 

Møde- og forhandlingsvirksomhed -24.189.953 -23.432.629 
Andre eksterne omkostninger -62.200.375 -62.989.380 

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver 3 -1.138.970 -1.251.399 

Resultat før finansielle poster -15.838.779 -16.467.147 

Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder og as- 
5.500.000 0 socierede virksomheder 

Gevinst ved salg af kapitalandele 0 0 

Andre finansielle indtægter 10.773.505 19.818.776 

Resultat før skat 434.726 3.351.628 

Skat af årets resultat 0 0 

Årets resultat 434.726 3.351.628 

Resultatdisponering 
Overført resultat 434.726 3.351.628 

I alt 434.726 3.351.628 
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6. Balance 
pr. 31. december 

AKTIVER 
Anlægsaktiver 

Note 
2018 

kr. 
2017 

kr. 

Grunde og bygninger 2.831.925 2.893.824 

Andre anlæg, maskiner og inventar 3.032.152 4.071.747 

It-systemer 0 37.474 

Materielle anlægsaktiver 3 5.864.077 7.003.045 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 4 245.018.750 245.018.750 

Kapitalandele i associerede virksomheder 5 900.000 900.000 

Andre værdipapirer og kapitalandele 6 322.000 322.000 

Deponeringer 7 137.207.198 137.207.198 

Gældsbreve i tilknyttede virksomheder 8 352.750.000 350.000.000 

Finansielle anlægsaktiver 736.197.948 733.447.948 

Anlægsaktiver i alt 742.062.025 740.450.993 

Omsætningsaktiver 
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 26.318.488 20.640.088 

Andre tilgodehavender 20.201.062 13.392.243 

Tilgodehavender 46.519.550 34.032.331 

Værdipapirer 381.880.323 383.222.816 

Likvide beholdninger 96.869.623 104.787.330 

Omsætningsaktiver i alt 525.269.496 522.042.477 

Aktiver i alt 1.267.331.521 1.262.493.470 
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Balance 
pr. 31. december 

PASSIVER 
Note 

2018 
kr. 

2017 
kr. 

Egenkapital 747.187.591 781.012.568 

Hensatte forpligtelser 
Pensionsforpligtelser 9 111.234.092 108.409.364 
Deponeringer 7 137.207.198 137.207.198 
Nettopensionsforpligtelser i Kommunernes Revi-
sion 4 137.507.187 105.739.757 

Hensatte forpligtelser 385.948.477 351.356.319 

Gældsforpligtelser 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 25.736.405 34.864.555 

Anden gæld 108.459.048 95.260.028 

Gældsforpligtelser 134.195.453 130.124.583 

Passiver i alt 1.267.331.521 1.262.493.470 

Eventualforpligtelser 10 
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7. Egenkapitalopgørelse 
pr. 31. december 

kr. 

Saldo pr. 31. december 2017 782.509.746 

Regulering som følge af ændring i regnskabspraksis -1.497.178 

Saldo pr. 1. januar 2018 781.012.568 

Årets aktuarmæssige reguleringer på pensionsforpligtelser -2.492.273 

Årets regulering af nettopensionsforpligtelser vedrørende Kommunernes Revision 
-31.767.430 

Overført resultat jf. resultatdisponering 434.726 

Egenkapital pr. 31. december 2018 747.187.591 

Ad *) Kapitalandelen i Kommunernes Revision er reguleret for nedskrivningen i den regnskabs-
mæssige egenkapital som følger: 

Regulering af pensions- og lønforpligtelse, jf. note 4, samt indregning af årets resultat -31.767.430 

Årets regulering af kapitalandel -31.767.430 
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8. Noter 

1. Kontingentindtægter 
Kontingentet er fremskrevet med en faktor svarende til den kommunale pris- og lønfremskrivning. 

Det opkrævede kontingent for 2018 udgjorde 3.619,02 kr. pr. 100 indbyggere. Befolkningstallet er 
fastlåst pr. 1. januar 2014, således at kontingentindtægterne ikke stiger som følge af en stigning i 
det samlede befolkningstal. 

2. Personaleomkostninger 

2018 
kr. 

2017 

kr. 

Lønninger -218.541.093 -209.102.118 

Lønninger, Danske Kommuner -6.023.714 -6.060.543 

Pensioner -41.233.516 -40.398.323 

Sociale afgifter -12.685.670 -11.155.274 

-278.483.993 -266.716.258 

3. Materielle anlægsaktiver 

Andre an- 
læg, maski- 

Grunde og ner og in- 
bygninger ventar IT Systemer I alt 

kr. kr. kr. 

Kostpris 

Saldopr. 1/1 2018 

Tilgang i årets løb 

Afgang i årets løb 

Kostpris pr. 31/12 2018 

M- og nedskrivninger 

Saldo pr. 1/1 2018 

Årets afskrivninger 

Akk. afskrivninger på afhændede aktiver 

M- og nedskrivninger pr. 31/12 2018 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2018 

3.095.000 28.946.970 7.344.094 39.386.064 

0 0 0 0 

0 -229.138 -3.919.798 -4.148.936 

3.095.000 28.717.832 3.424.296 35.237.128 

201.175 24.875.222 7.306.620 32.383.017 

61.900 1.039.596 37.474 1.138.970 

0 -229.138 -3.919.798 -4.148.936 

263.075 25.685.680 3.424.296 29.373.051 

0 

2.831.925 3.032.152 0 5.864.077 
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Årsresultat 

kr. 

-28.921.000 

4.164.048 

1.553.583 

2.538.666 

-31.767.430 

5.463.000 

4. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 

Seneste 

Navn årsrapport 

KOMBIT A/S 31/12 2017 

Kommunernes Hus A/S 30/09 2018 

Kommuneforlaget A/S 30/09 2018 

Center for Off. Komp.udv. 31/12 2017 

Kommunernes Revision ** 31/12 2018 

Dansk Bibl.Center A/S 31/12 2017 

Der indregnes således: 

Nettopensionsforpligtelser i Kommunerns Revision 

Kapitalandele i tilknyttet virksomhed  

Selskabs- Regnskabs- 

* Egenkapital kapital Ejerandel mæssig værdi 

kr. kr. 0/0 kr. 

1.348.062.000 240.000.000 100 240.000.000 

62.712.747 1.000.000 100 1.000.000 

16.432.617 500.000 100 500.000 

22.309.057 1.118.750 100 1.118.750 

-137.507.187 0 100 -137.507.187 

53.550.000 3.900.000 61,5 2.400.000 

107.511.563 

137.507.187 

245.018.750 

Ad *) Egenkapital er opgjort ekskl. deklareret udbytte. 

Ad **) Den regnskabsmæssige værdi på kr. -137.507.187 repræsenterer KL's nettopensionsforpligtelse for tidligere 

ansatte i Kommunernes Revision. 

5. Kapitalandele i associerede virksomheder 

Seneste Årsresultat * Egenkapital 

Selskabs- 

kapital Ejerandel 

Regnskabs-

mæssig værdi 

Navn Årsrapport kr. kr. kr. kr. 

SKI A/S 31/12 2017 24.858.000 89.898.000 2.000.000 45 900.000 

900.000 

6. Andre værdipapirer og kapitalandele 
Selskabs- Regnskabs- 

Seneste Årsresultat * Egenkapital kapital Ejerandel mæssig værdi 

Navn Årsrapport kr. kr. kr. kr. 

Sampension, livs.forsikr A/S 31/12 2017 63.000.000 3.616.000.000 800.000 19,6 157.000 

Lærernes Pension 31/12 2017 0 447.534.000 49.070.000 0,1 40.000 

Pension Danmark 31/12 2017 423.000.000 4.156.000.000 8.000.000 0,9 125.000 

322.000 

15 



KL's årsrapport 2018 

7. Deponeringer 
I forbindelse med salget af aktierne i Kommunekemi i 2009 er 137,2 mio.kr. deponeret og hensat, primært 
dl afdækning af miljøforpligtelser af deponeret affald i en periode på 15 — 60 år. Renteafkastet af hele de-
poneringen tilfalder KL og afregnes årligt. Hensættelsen forventes nedbragt i takt med frigivelse af depo-
neringen. 

8. Gældsbreve i tilknyttede virksomheder 
i) Udlånet til en værdi af 350,0 mio. kr. er til det 100 % ejede datterselskab Kommunernes Hus. Lånet for- 
falder til betaling 31.december 2020 og forrentes med diskontoen + 4 °A p.a. 

Udlånet til en værdi af 2,75 mio. kr. er til GeoDanmark. Lånet forfalder til betaling senest medio 2026. 

9. Pensionsforpligtelser 
Der er i forbindelse med opgørelsen af årsregnskabet for 2018 foretaget en beregning af foreningens pensi-
onsforpligtelse til tjenestemandsansat personale, som understøtter hensættelsen. Pensionsforpligtelsen er i 
lighed med tidligere år opgjort på baggrund af beregning fra SamPension baseret på, at alle omfattede med-
arbejdere pensioneres 2 år efter tidligste pensionsudbetalingsalder. 

Opgørelsen af pensionsforpligtelsen består af nedenstående elementer: 

Beregnet bruttoforpligtelse 

Værdi af forsikringsdækning i KP 

Indestående på bonuskonto 

Nettoværdi af pensionsforpligtelser 

Forpligtelsen er i øvrigt beregnet ud fra følgende forudsætninger: 

Lønudviklingstakt p.a. 2 % 

Renteudviklingstakt p.a. 3,5 % 

10. Eventualforpligtelser 
Lejemål på kontorhuset, Weidekampsgade 10, uopsigeligt indtil 1. januar 2020 

Forpligtelser ifølge operationelle leasingkontrakter, restløbetid ca. 1,5 år  

257.261.065 

-131.876.821 

-14.150.153 

111.234.092 

19,3 mio. kr. 

0,5 mio. kr. 
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9. Anvendt regnskabspraksis 

Generelt 
Årsrapporten for KL er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virk-
somheder med tilvalg fra højere klasser. 

Resultatopgørelsen er opstillet efter art og aktiviteternes omfang. Balancen er opstillet i kontoform i henhold 
til årsregnskabslovens bestemmelser. 

I 2018 er der ændret praksis i forhold til indregning af pensionsforpligtelser. Der anvendes således fra 2018 
og frem ikke længere korridormetoden, og den fulde forpligtelse indregnes i balancen. Fremadrettet vil de 
aktuarmæssige reguleringer føres direkte på egenkapitalen i overensstemmelse med årsregnskabsloven § 49, 
stk. 3 nr. 7. Dette følger i øvrigt kravene i IAS 19 (internationale regnskabsstandarder). 

Effekten af ændringen er, at forpligtelsen er forøget med ca. kr. 2,5 mio. i 2018, mens egenkapitalen er redu-
ceret tilsvarende. Sammenligningstal for 2017 er tilpasset, hvilket har reduceret egenkapitalen med kr. 1,5 
mio. og øget forpligtelsen ultimo 2017 tilsvarende. Forholdet har ingen effekt på resultat eller balancesum. 

Derudover er der foretaget en ændring i klassifikationen af nettoforpligtelsen over for Kommunernes Revi-
sion, således at dette fremadrettet behandles som nettopensionsforpligtelser. Aktuarmæssige reguleringer i 
denne forpligtelse føres direkte på egenkapitalen i overensstemmelse med årsregnskabsloven § 49, stk. 2 nr. 
7. Forholdet har ingen beløbsmæssig effekt for 2018 eller for sammenligningstal for 2017. 

Den anvendte regnskabspraksis er i øvigt uændret i forhold til sidste år. 

Resultatopgørelse 

Indtægter 
Kontingenter indregnes i resultatopgørelsen på opkrævningstidspunktet, og der foretages fuld periodisering. 

Indtægter ved salg af konsulentopgaver, systemudvikling og systemvedligeholdelse indregnes i takt med, at 
de indtjenes. 

Indtægter ved salg af tidsskrifter og publikationer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoover-
gang til køber har fundet sted. 

Indtægterne opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter. 

Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger til foreningens ansatte 
med fradrag af diverse refusioner. Desuden indregnes øvrige personaleomkostninger i posten. 

Omkostninger ved konsulent- og kursusvirksomhed 
Omkostninger ved konsulent- og kursusvirksomhed omfatter omkostninger for at opnå årets nettoomsæt-
ning. I omkostningerne indgår variable omkostninger, som er direkte relaterede til de enkelte projekter. 
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Møde- og forhandlingsvirksomhed 
Omkostninger ved møde- og forhandlingsvirksomhed omfatter omkostninger til bestyrelse og politiske ud-
valg, kontaktmøder, internationale møder, sekretariatsmøder, omkostninger til orienteringsvirksomhed samt 
omkostninger vedrørende arbejdsrets- og voldgiftssager. 

Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til personaleuddannelse, administration, lokaleudgifter 
m.v. 

Afskrivninger 
Regnskabsposten omfatter af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 
Grunde og bygninger - 50 år 
Inventar og andre driftsmidler - 3-5 år 
IT-systemer - 4 år 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen sammen med 
af- og nedskrivninger. 

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder 
Udbytteindtægter fra kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes 
i det regnskabsår, hvor udbyttet deldareres. 

Avance ved salg af kapitalandele 
Regnskabsposten omfatter de realiserede kursgevinster/-tab ved afhændelse af aktier i tilknyttede selskaber. 

Finansielle poster 
Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, deklarerede aktieudbytter, realiserede og 
urealiserede kursreguleringer vedrørende værdipapirer og transaktioner i fremmed valuta. 

Skat 
I resultatopgørelsen indregnes den forventede skat af årets skattepligtige indkomst. KL er som interesseor-
ganisation skattepligtig af erhvervsmæssig indkomst hidrørende fra omsætning med "ikke medlemmer" af 
KL. 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 
Anskaffelser af grunde og bygninger, driftsmateriel samt indretning af lejede lokaler aktiveres og afskrives 
lineært baseret på aktivernes forventede brugstider. 

Grunde og bygninger, andet driftsmateriel samt indretning af lejede lokaler, måles til kostpris med fradrag af 
akkumulerede af- og nedskrivninger. 
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Finansielle anlægsaktiver 
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder samt andre kapitalandele måles til kostpris. 
For kapitalandele anskaffet før 2015 er den regnskabsmæssige værdi pr. 31.12.2014 betragtet som kostpris. I 
tilfælde, hvor kostprisen overstiger kapitalandelenes genvindingsværdi, nedskrives til denne lavere værdi. 

Kapitalandele i dattervirksomheder eller associerede virksomheder med negativ egenkapital måles til 0. Til-
godehavender hos disse virksomheder nedskrives til den eventuel lavere nettorealisationsværdi. Såfremt sel-
skabet er forpligtet overfor tredjemand til at dække dennes eventuelle tab e.l. på mellemværender med disse 
selskaber, indregnes en hensat forpligtelse til dækning af dette. 

Der henvises til note for kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder. 

Igangværende projekter 
Igangværende arbejder for fremmed regning optages til salgsværdien for det udførte arbejde. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, som i al væsentlighed svarer til nominel værdi eller en lavere 
realisationsværdi opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte fordringer. 

Værdipapirer og kapitalandele 
Børsnoterede værdipapirer måles til børskursen ved regnskabsårets udløb. 

Egenkapital 
Førstegangsindregning og årets regulering af kapitalandele i dattervirksomhed og associeret virksomhed med 
negativ egenkapital sker direkte over egenkapitalen. 

Aktuarrnæssige reguleringer på pensionsforpligtelser reguleres direkte på egenkapitalen i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven § 49. 

Pensionsforpligtelser 
Foreningen har indgået pensionsaftaler med et væsentligt antal medarbejdere. 

For bidragsbaserede pensionsordninger indbetales løbende faste bidrag til en uafhængig pensionsfond. For-
eningen har ingen forpligtelser til at betale yderligere bidrag. 

For ydelsesbaserede pensionsordninger er foreningen forpligtet til at sikre en bestemt ydelse i forbindelse 
med pensionering. Forpligtelsens størrelse opgøres ved en aktuarmæssig beregning på måletidspunktet. Vær-
dien beregnes på grundlag af forudsætninger om den fremtidige udvikling i rente og inflation samt en forud-
sætning om, at alle omfattede medarbejdere pensioneres 2 år efter tidligste pensionsudbetalingsalder. Den 
beregnede forpligtelse med fradrag for dagsværdien af aktiver, der er tilknyttet ordningen, anvendes til at un-
derstøtte vurderingen af den i balancen indregnede pensions forpligtelse. 

Aktuarrnæssige gevinster og tab, der udtrykker midlertidige forskelle mellem den forventede udvikling af 
pensionsaktiver og pensionsforpligtelser, indregnes i egenkapitalen. I resultatopgørelsen indregnes pensions-
omkostninger vedrørende det aktuelle år, renteomkostninger og afkast af pensionsordningens aktiver. 
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Andre gælds forpligtelser 
Andre gældsforpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, som i al væsentlighed svarer til nominel værdi. 
Anden gæld omfatter forudbetalinger, gæld til det offentlige, feriepengeforpligtelser og diverse skyldige po-
ster. 
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