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1. Påtegning 
Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Erhvervsstyrelsen (CVR-nr. 10150817) er ansvar
lig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevil
lingskontrollen for 2019. 

Erhvervsstyrelsen var i 2019 ansvarlig for følgende hovedkonti på finansloven: 

Erhvervsstyrelsen (§ 08.21.20), Styrket virksomhedskontrol (§ 08.21.21), Forskellige indtægter under Er
hvervsstyrelsen (§ 08.21.25), Tilskud til standardisering mv. (§ 08.31.05), Markedsmodningsfonden (§ 
08.32.04), Iværksætteri- og innovationsinitiativer (§ 08.32.08), Væksthusene og grønt iværksætterhus (§ 
08.32.09), Hjemmeservice (§ 08.32.14), Reserve til grøn omstillingsfond (§ 08.32.15), Pulje til teknologiudvik
ling og investeringsstøtte til shreddervirksomheder (§ 08.32.16), Digital Hub Denmark (§ 08.32.17.), Pulje un
der Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (§ 08.32.19), Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordnin
ger (§ 08.33.19), Afvikling af diverse lån mv. (§ 08.33.22), Danmarks deltagelse i verdensudstillinger (§ 
08.34.03) Regionaludvikling mv. (§ 08.35.01), Regional erhvervsudvikling (§ 08.35.06), Støtte til udvikling af 
landdistrikterne under landdistriktsprogrammet (§ 08.35.07), Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiske
riudviklingsprogrammet (§ 08.35.08), Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (§ 08.35.09), Lån og garan
tier vedr. landdistrikter (§ 08.35.11), Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv. (§ 08.35.12), Digital 
adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) (§ 08.35.14) og Testcenter for hustandsvindmøller (§ 
08.35.17). 

Det tilkendegives hermed: 

1) at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladel
ser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 

2) at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte be
villinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 

3) at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og 
ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.  

København, den 13./3. 2020  

Erhvervsstyrelsens direktør  

København, den 14./3. 2020 

Erhvervsministeriets departement 
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2. Beretning 

Formålet med beretningen er at give en kortfattet introduktion til Erhvervsstyrelsen samt regnskabsårets fag
lige og økonomiske resultater.  

2.1 Præsentation af Erhvervsstyrelsen 

Erhvervsstyrelsen er en styrelse i Erhvervsministeriet. Styrelsen er på finansloven placeret under finanslovs
konto § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen. Herudover administrerer Erhvervsstyrelsen driftsbevilling § 08.21.21. 
Styrket virksomhedskontrol og § 08.35.14. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM). 

Erhvervsstyrelsen arbejder for at skabe de bedste rammer for ansvarlige virksomheders vækst og udvikling i 
hele Danmark. Det er fundamentet for vores velfærd og velstand.  

Med fokus på vores kunder arbejder vi for at sikre stabil drift af vores digitale løsninger med høj kundetilfreds
hed, effektiv eksekvering på den politiske dagsorden samt at være en troværdig og moderne myndighed. 
Styrelsen har enheder i København, Nykøbing Falster og Silkeborg. 

Derigennem bidrager Erhvervsstyrelsen til Erhvervsministeriets Strategi 2025 om at skabe gode og fremtids
sikrede vækstvilkår for danske virksomheder i den globale og digitaliserede økonomi.   

Erhvervsministeriets overordnede opgave er:  

At skabe fremtidsrettede vækstvilkår for hele Danmark i den globale økonomi 

Erhvervsstyrelsen har i 2019 arbejdet for at udmønte ministeriets opgave via styrelsens mission: 

I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive ansvarlig virksomhed og skabe udvik
ling i hele Danmark 

Erhvervsstyrelsens vision: 

De bedste rammer for ansvarlige virksomheder 

Erhvervsstyrelsen har arbejdet efter denne mission og vision inden for følgende fire overordnede hovedopga
ver på finansloven for 2019: 

• Erhvervsservice og digitalisering 
• Erhvervsudvikling 
• Erhvervsregulering 
• Hjælpefunktioner og generel ledelse 
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2.2 Ledelsesberetning 

Økonomiske resultater 
Tabellen nedenfor viser de økonomiske hovedtal for Erhvervsstyrelsens driftsbevilling (§ 08.21.20 og 
08.21.21).  

Tabel 1a: Erhvervsstyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal  
Hovedtal 

(mio. kr.) 
2017 2018 2019 Budget 2020 

Resultatopgørelse 

Ordinære driftsindtægter -531,3 -545,1 -646,6 -618,3  

Heraf indtægtsført bevilling -424,1 -443,5 -540,7 -522,7  

Heraf eksterne indtægter -107,2 -101,6 -105,9 -95,6  

Ordinære driftsomkostninger 535,6 564,8 660,4 637,9  

Heraf løn 266,8 294,9 358,0 371,0  

Heraf af- og nedskrivninger 39,7 39,2 53,9 60,0  

Heraf øvrige omkostninger 229,1 230,7 248,5 206,9  

Resultat af ordinær drift 4,3 19,7 13,9 19,6  

Resultat før finansielle poster -7,7 3,6 -10,4 -8,4  

Årets resultat 0,7 12,8 -0,7 0,9  

Balance 

Anlægsaktiver 171,3 192,0 212,0 

Omsætningsaktiver 201,6 200,3 242,3 

Hensættelser -8,4 -12,6 -14,6 

Samlet egenkapital -81,2 -70,0 -70,7 

Langfristet gæld -163,0 -175,7 -209,8 

Kortfristet gæld -128,7 -142,4 -167,6 

Låneramme 206,8 206,8 234,6 

Træk på lånerammen (FF4) 167,2 189,7 194,3 

Finansielle nøgletal 

Udnyttelsesgrad af lånerammen 80,8% 91,7% 82,8% 

Negativ udsvingsrate 8,9 7,3 7,4 

Overskudsgrad -0,1% -2,3% 0,1% 

Bevillingsandel 79,8% 81,4% 83,6% 

Soliditetsgrad 21,3% 17,5% 15,3% 

Personaleoplysninger 

Antal årsværk (stk.) *483,6 *520,5 *618,9 *632,6  

Årsværkspris (t.kr.) *551,8 *567,9 *577,8 *586,5  

Lønomkostningsandel (%) 50,3% 54,5% 56,1% 59,5%  

Lønsumsloft 267,8 279,2 335,6 340,5  

Lønforbrug 266,9 294,8 357,6 343,0  

* Note: I årsværkstallene fra SKS indgår medarbejdere fra såvel DIADEM som Erhvervsstyrelsen under Erhvervsstyrelsens driftsbevilling (§ 08.21.20 og § 
08.21.21), og den gennemsnitlige årsværkspris er beregnet herefter. I årsrapporten er årsværkene fordelt ud på de enkelte regnskaber for hhv. § 08.21.20 
(inkl. § 08.21.21) og § 08.35.14, og årsværksprisen er beregnet ud fra den samlede lønsum under de to konti.  
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Erhvervsstyrelsens ordinære driftsindtægter har i 2019 været 646,6 mio. kr. Heraf udgør 83,6 pct. bevillings
indtægter, mens de resterende 16,4 pct. er gebyrindtægter, salg af varer og tjenesteydelser samt tilskudsfi
nansierede aktiviteter.   

De ordinære driftsomkostninger har i 2019 været 660,4 mio. kr. Heraf udgør 54,2 pct. personaleomkostninger, 
mens øvrige omkostninger og afskrivninger tegner sig for henholdsvis 37,6 pct. og 8,2 pct.  
  
Balancesummen har ultimo 2019 været 462,7 mio. kr., hvoraf anlægsaktiverne tegner sig for de 47,6 pct. af 
aktiverne og omsætningsaktiverne for 52,4 pct.  

Egenkapitalens andel af balancen (soliditetsgraden) har ultimo 2019 udgjort 15,3 pct. Erhvervsstyrelsen har 
ultimo 2019 udnyttet 82,8 pct. af lånerammen på 234,6 mio. kr. Den negative udsvingsrate er i 2019 på 7,4 
pct. I 2018 var den på 7,3 pct. Styrelsen har i 2019 haft et mindre overskud på 0,7 mio. kr. Det svarer til en 
overskudsgrad på 0,1 pct.    

Resultatet viser, at styrelsen i 2019 har udnyttet sin bevillingsramme stort set fuldt ud. 

Af- og nedskrivninger er i forhold til sidste år steget med 14,7 mio. kr. Det skyldes flere faktorer, fx er der i 
2019 påbegyndt afskrivning på nye investeringer fx plandata.dk, styrket virksomhedskontrol, kontrol og tilsyn, 
tilbudsportalen og en række øvrige investeringer. Samtidig er der foretaget en samlet nedskrivning på 2,8 mio. 
kr., grundet større reinvesteringer, som udfaser en del af funktionaliteten i eksisterende anlæg. 

De ordinære driftsomkostninger, herunder løn, er i 2019 63,1 mio. kr. højere end i 2018. Dette skyldes primært 
en øget tilgang af medarbejdere i forbindelse implementering af erhvervsfremmereformen, kontrol- og tilsyns
opgaven samt øvrige nye opgaver i 2019. 

Styrelsens samlede bevillingsindtægter for 2019 er på 540,7 mio. kr. inkl. tillægsbevillinger på 35,9 mio. kr. 
 
Personaleforbruget har i 2019 været 618,9 årsværk, hvilket kunne rummes inden for lønsumsloftet. Den gen
nemsnitlige omkostning pr. årsværk har været på 577,8 t.kr., hvilket svarer til en stigning på 2 pct. set i forhold 
til 2018. Lønomkostningsandelen har i 2019 været på 56,1 pct. 
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Tabellen nedenfor viser de økonomiske hovedtal for DIADEMs driftsbevilling (§ 08.35.14), som administreres 
af Erhvervsstyrelsen.  

Tabel 1b: DIADEMs økonomiske hoved- og nøgletal 
Hovedtal 

(mio. kr.) 2017 2018 2019 Budget 2020 

Resultatopgørelse 

Ordinære driftsindtægter -42,4 -32,6 -22,0 -14,2  

Heraf indtægtsført bevilling 0,3 0,9 0,0 0,0  

Heraf eksterne indtægter -42,7 -33,5 -22,0 -14,2  

Ordinære driftsomkostninger 12,3 17,1 17,5 14,4  

Heraf løn 2,0 2,6 4,0 4,6  

Heraf af- og nedskrivninger 4,3 8,1 5,5 1,1  

Heraf øvrige omkostninger 6,0 6,4 8,0 8,7  

Resultat af ordinær drift -30,1 -15,5 -4,5 0,2  

Resultat før finansielle poster -29,3 -14,8 -2,9 0,2  

Årets resultat -28,1 -14,2 -2,4 0,6  

Balance 

Anlægsaktiver 13,1 11,2 8,6 

Omsætningsaktiver -3,3 6,7 13,1 

Hensættelser 0,0 0,0 0,0 

Samlet egenkapital 10,1 -4,1 -6,5 

Langfristet gæld -14,2 -9,9 -9,2 

Kortfristet gæld -5,7 -3,8 -6,1 

Låneramme   20,0 20,0 20,0 

Træk på lånerammen (FF4) 13,1 11,2 8,6 

Finansielle nøgletal 

Udnyttelsesgrad af lånerammen 65,4% 55,90% 43,0% 

Negativ udsvingsrate - - - 

Overskudsgrad 66,3% 43,6% 10,9% 

Bevillingsandel -0,7% -2,8% 0,0% 

Soliditetsgrad -103,1% 23,0% 30,0% 

Personaleoplysninger 

Antal årsværk (stk.) *3,7 *4,6 *6,9  *7,8 

Årsværkspris (t.kr.) *551,8 *567,9 *577,8 *586,5  

Lønomkostningsandel (%) 4,0% 8,0% 18,0% 32,4%  

Lønsumsloft   4,1 4,0 3,9 3,8  

Lønforbrug   2,0 2,6 4,0 4,6  

* Note: I årsværkstallene fra SKS indgår medarbejdere fra såvel DIADEM som Erhvervsstyrelsen under Erhvervsstyrelsen driftsbevilling (§ 08.21.20 og § 
08.21.21), og den gennemsnitlige årsværkspris er beregnet herefter. I årsrapporten er årsværkene fordelt ud på de enkelte regnskaber for hhv. § 08.21.20 
(inkl. § 08.21.21) og § 08.35.14, og årsværksprisen er beregnet ud fra den samlede lønsum under de to konti.  



Erhvervsstyrelsen Årsrapport 2019   |  8  

-

-

-

-

-
-

-

-

DIADEM giver borgere og virksomheder adgang til digital bestilling af offentligretlige oplysninger i forbindelse 
med ejendomshandel. Ordningen finansieres af et gebyr, der skal dække alle omkostninger vedrørende sy
stemets udvikling, implementering og drift over den 10-årige balanceperiode 2009-2019.   

DIADEM’s ordinære driftsindtægter fra gebyrer har i 2019 været 22,0 mio. kr.  

De ordinære driftsomkostninger har i 2019 været 17,5 mio. kr. Heraf udgør 22,9 pct. personaleomkostninger, 
mens afskrivninger og øvrige omkostninger tegner sig for henholdsvis 31,4 pct. og 45,7 pct.  

Årets resultat er 11,8 mio. kr. mindre end i 2018, hvilket primært skyldes, at gebyret er nedsat medio 2018 fra 
325 kr. til 154 kr. pr. ejendomsdatarapport. 

Balancesummen har ultimo 2019 været 21,7 mio. kr., hvoraf anlægsaktiverne tegner sig for 39,6 pct. og om
sætningsaktiverne for 60,4 pct.  

Egenkapitalens andel af balancen (soliditetsgraden) er ultimo 2019 på 30,0 pct. mod 23,0 pct. i 2018, hvilket 
skyldes, at resultatet for 2019 udviser et overskud. Da ordningen tilbage i 2018 kom i balance, blev gebyret 
nedsat fra 325 kr. til 154 kr. medio 2018. Gebyret vil yderligere blive nedsat til 100 kr. pr. 1. januar 2020. 

DIADEM har ultimo 2019 udnyttet 43,0 pct. af lånerammen på 20,0 mio. kr.   

DIADEM har med et overskud på 2,4 mio. kr. en overskudsgrad på 10,9 pct. i 2019.  

2.3 Faglige resultater 

Erhvervsstyrelsen har i 2019 opnået væsentlige faglige resultater. Af de væsentligste resultater kan følgende 
nævnes:   

• Erhvervsservice og digitalisering 
Erhvervsstyrelsen har i 2019 fortsat arbejdet med at gøre det nemmere for virksomhederne at være 
i kontakt med det offentlige ved at levere en god service og kompetent vejledning i tæt samarbejde 
med øvrige myndigheder. Den digitale service på Virk er forbedret bl.a. ved igangsættelse af digi
talisering af de resterende papirblanketter på Virk. Derudover er der lanceret et nyt Virk, som bl.a. 
giver virksomhederne et bedre overblik over centrale krav og frister, som offentlige myndigheder 
stiller til netop deres virksomhed. På baggrund af øgede bevillinger til kontrol med selskaber, blev 
der desuden iværksat en øget indsats i forbindelse med registreringer af stiftelser og ændringer i 
selskaber, som dels vejleder virksomhederne om korrekte registreringer, dels skrider ind mod be
vidste overtrædelser af selskabslovgivningen. Styrelsen har desuden i 2019 fortsat arbejdet for øget 
automatisering af virksomhedernes kontakt med det offentlige. Som led i skattekontrolpakken 2017, 
hvor der blev udviklet et nyt fundament for avanceret dataanalyse, blev der i 2019 påbegyndt im
plementering af nye kontroller, som ved registrering af selskabsoplysninger, regnskaber mv i regi
streringsøjeblikket kan vise om den relevante lovgivning ikke er overholdt, og således kan udløse 
en registreringsnægtelse eller en kontrolsag.  

• Erhvervsudvikling 
Erhvervsstyrelsen har gennem dialog og partnerskab fortsat arbejdet med at skabe rammerne for 
vækst og arbejdspladser i hele Danmark gennem bl.a. ikrafttrædelse af Fingerplanen d. 1. april og 
opfølgning på en række anbefalinger fra udvalget for levedygtige landsbyer. Endvidere blev der 
udstedt en række nye landsplansinitiativer, hvor kommunerne bl.a. får mulighed for at udlægge nye 
udviklingsområder og sommerhusområder. Herudover  blev der etableret et nyt tilsyn med borger
nes udlejning af egen bolig til ferie- og fritidsformål som opfølgning på forslag til lov om ændring af 
lov om sommerhuse og campering m.v. Styrelsen har desuden fortsat arbejdet for at realisere en 
forenklet og decentralt forankret erhvervsfremmeindsats gennem bl.a. udmøntning af erhvervsfrem
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memidler under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, forberedelse af bestyrelsens strategi for Er
hvervsfremme i Danmark  2020-2023, etablering af de tværkommunale erhvervshuse samt lance
ring af den digitale erhvervsfremmeplatform (virksomhedsguiden) medio 2019. Erhvervsstyrelsen 
har desuden arbejdet for at fremme vækst gennem udnyttelse af de nye digitale muligheder gennem 
eksekvering af strategi for digital vækst herunder indsatsen i SMV:digital. Der blev endvidere arbej
det for at fremme den digitale omstilling gennem sikring af gode nationale og internationale ramme
vilkår for bl.a. erhvervslivets anvendelse af data og ny teknologi, e-handel, avanceret produktion, 
styrkede tekniske og digitale kompetencer samt for at styrke den digitale tillid gennem øget fokus 
på digital sikkerhed, dataetik og privacy i dansk erhvervsliv. Erhvervsstyrelsen har desuden ekse
kveret på initiativer i strategien for kunstig intelligens og strategien for cirkulær økonomi samt fulgt 
op på anbefalinger i en række vækstteams, herunder vækstteam for de kreative erhverv, vækstteam 
for grøn energi- og miljøteknologi og vækstteam for handel og logistik. Herudover har Erhvervssty
relsen fortsat arbejdet med at gøre det endnu nemmere at drive virksomhed nationalt og internati
onalt gennem bl.a.  arbejdet med at lette erhvervslivets byrder samt en løbende opdatering af infor
mation til danske virksomheder i forhold til udviklingen i Brexit-forhandlingerne. 

• Erhvervsregulering 
For at fremme vækst og konkurrence har Erhvervsstyrelsen både nationalt og internationalt arbejdet 
for en enkel og effektiv erhvervsregulering og fremme af ansvarlig ledelse. Erhvervsstyrelsen har 
desuden haft fokus på, at reguleringen muliggør udvikling og test af nye forretningsmodeller. På 
tilsyns- og kontrolindsatsen har styrelsen evalueret lovgrundlaget for den nuværende indsats mhp. 
at effektivisere kontrol og tilsyn fremover. Der er på den baggrund udarbejdet en kontrolpakke, som 
på tværs af styrelsens erhvervsrettede kontrol og tilsynsområder skal føre til en styrket og effektiv 
indsats rettet mod de virksomheder, som ikke overholder lovgivningen. Endvidere har styrelsen 
fremmet velfungerende konkurrence i telebranchen og persondatabeskyttelse i erhvervslivet. 

Hovedkonti 

Tabel 2: Erhvervsstyrelsens driftskonti 

Bevilling Regnskab 

 (mio.kr.)  

Overført over
skud/ videre
førsler ultimo 

året 

 (mio.kr.)  

 FL  

(mio.kr.)  

 TB  

 (mio.kr.) 

Finansårets 
bevilling i alt 

 (mio.kr.)  

Erhvervsstyrelsen i alt 994,3 38,5 1.032,8 1.015,0 197,0 

Drift 504,8 35,9 540,7 537,6 68,4 

Udgiftskonto 631,6 35,9 667,5 692,5 0,0 

Indtægtskonto -126,8 0,0 -126,8 -154,9 0,0 

Balancekonto 0,0 0,0 0,0 0,0 68,4 

Administrerede ordninger mv. 489,5 2,6 492,1 477,4 128,6 

Udgiftskonto 1.095,7 3,6 1.099,3 1.274,9 0,0 

Indtægtskonto -606,2 -1,0 -607,2 -797,5 0,0 

Balancekonto 0,0 0,0 0,0 0,0 128,6 

Anm.: Oversigten omfatter alle konti under virksomhed 10150817 Erhvervsstyrelsen. Indtægter er angivet med negativt fortegn. 

2.4 Kerneopgaver og ressourcer  

Formålet med dette afsnit er at beskrive Erhvervsstyrelsens opgaver og ressourceforbruget for disse.  
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Tabel 3a: Sammenfatning af økonomi for Erhvervsstyrelsens opgaver (§ 08.21.20 og § 08.21.21) 
Opgave Bevilling Øvrige  

indtægter 
Omkostninger Andel af årets 

overskud 

Hjælpefunktioner og generel ledelse og adm. -123,0 -1,7 121,3 -3,4 

Erhvervsservice og digitalisering -157,6 -68,7 230,2 3,9 

Erhvervsudvikling -199,7 -34,0 230,5 -3,2 

Erhvervsregulering -40,4 -28,7 70,7 1,6 

I alt § 08.21.20 -520,7 -133,0 652,5 -1,1 

Styrket virksomhedskontrol -20,0 0,0 20,4 0,4 

I alt § 08.21.21 -20,0 0,0 20,4 0,4 

I alt § 08.21.20 og § 08.21.21 -540,7 -133,0 673,0 -0,7 

Note: Finanslovsbevillingen er fordelt på baggrund af grundbudgettet for 2019 og justeret for forskellen mellem forventede og faktiske opnåede tillægsbevil

linger. Afgrænsningen af Hjælpefunktioner og generel ledelse og administration fra faglige omkostninger følger retningslinjerne i Moderniseringsstyrelsens 

vejledning om registrering af generelle fællesomkostninger. 

Styrelsen har i 2019 har haft et overskud på 1,1 mio. kr. på § 08.21.20 Erhvervsstyrelsen.   

Tabel 3a ovenfor viser, hvorledes dette resultat fordeler sig på de hovedopgaver, som var specificeret i finans
loven for 2019. 

Hjælpefunktioner og generel ledelse mv. havde et overskud på 3,4 mio. kr., selvom omkostningerne blev hø
jere end oprindeligt anslået i grundbudgettet. Omkostningerne til hjælpefunktioner og generel ledelse mv. ud
gjorde i 2019 i alt 121,3 mio. kr. svarende til 19 % af de samlede omkostninger, hvilket stort set svarer til det 
budgetterede. 

Erhvervsservice og digitalisering havde et underskud på 3,9 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til 2018. 
Området udvikler og vedligeholder styrelsens fagsystemer, herunder vedrørende enhedsregistrering, kontrol 
og tilsyn, VIRK, samt plandataprojektet mv. I 2019 har der været en betydelig stigning i områdets omkostninger 
blandt andet til afskrivninger og renter, idet nye eller moderniserede systemer er taget i brug i de seneste år.  

Erhvervsudvikling havde i 2019 et overskud på 3,2 mio. kr.  

Erhvervsregulering havde et underskud på 1,6 mio. kr. i 2019.  

Det samlede resultat for § 08.21.20 Erhvervsstyrelsen i 2018 blev således et overskud på 1,1 mio. kr. svarende 
til 0,2 % af omkostningerne.   

For § 08.21.21 Styrket virksomhedskontrol blev resultatet et underskud på 0,4 mio. kr. svarende til 2 % af 
omkostningerne.   

Det samlede resultat for § 08.21.20 og § 08.21.21 blev således et overskud på 0,7 mio. kr. svarende til 0,1 % 
af de samlede omkostninger.   

Styrelsens aktivitet på § 08.35.14 Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) vedrører alene 
én opgave, nemlig ejendomme og digitalisering af ejendomsdata, jf. tabel 3b. Der er samlet tale om et overskud 
på 2,4 mio. kr. 
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Tabel 3b: Sammenfatning af økonomi for digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)  
(§ 08.35.14) 
Opgave Bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets over

skud 

Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata 0,0 -22,0 19,6 -2,4 

I alt 0,0 -22,0 19,6 -2,4 

2.5 Målrapportering 

Afsnittet har til formål at vise Erhvervsstyrelsens målopfyldelse for samtlige mål i mål- og resultatplanen med 
departementet og gennem nærmere analyse af et udvalgt mål at vurdere målopfyldelsen. 

2.5.1 Målrapportering 1. del: Oversigt over årets målopfyldelse 

Nedenfor er i skemaform afrapporteret for samtlige resultatmål, og det er med farveindikatorerne grøn, gul 
eller rød angivet, om målene er henholdsvis opfyldt, delvist opfyldt eller ikke opfyldt.  

Tabel 4.a.: Årets resultatopfyldelse MRP 2019 
Mål1 Score i % 

/ point 

Kriterier for helt op-

fyldt 

Kriterier for delvist op

fyldt 

Status 

Policy- og ud
viklingsmål 

65,5 

1 Forbyg
gende for
anstaltnin
ger mod 
hvidvask 

2,5 

(50/100) 

Der er gennemført og 

fulgt op på 100 risiko

baserede hvidvasktil

syn 

Der er udstedt 2 sek

torspecifikke vejlednin

ger. 

Der er gennemført 75 ri

sikobaserede hvidvasktil

syn 

Der er udstedt 1 sektor

specifik vejledning. 

Målet om antal gennemførte tilsyn er del

vist opfyldt, idet der er gennemført 75 til

syn. Den delvise målopfyldelse skyldes 

dels allokering af ekstra ressourcer til to 

større undersøgelsessager af revisions

virksomheder med efterfølgende politian

meldelse, dels væsentligt tungere og mere 

tidskrævende tilsynssager end forventet. 

Der er desuden gennemført to sektorspeci

fikke vejledningsindsatser - en opfølgende 

indsats vedr. quick-guiden til bogholdere 

og selskabsoprettere, samt en quick-guide 

til kunsthandlerbranchen.  

2 Digital er

hvervsfrem

meplatform 

8 

(100/100) 

Lancering af den digi
tale platform finder 
sted senest d. 30. juni 
2019. 

Der er tilknyttet et call
center til platformen.  

Platformen fungerer fra 
lancering som den digi
tale indgang til og 
hjemmeside for Er
hvervshusene. 

Lancering af den digitale 
platform finder sted se
nest d. 31. juli 2019. 
 

Der er tilknyttet et call 
center til platformen. 

Platformen fungerer se
nest den 1. december 
2019 som den digitale 
indgang til og hjemme
side for Erhvervshusene.

Den digitale platform (virksomhedsguiden) 
blev lanceret d. 28. juni 2019.  

Der er tilknyttet et call-center med kompe
tencer i at betjene virksomheder og bru
gere.  

Erhvervshusenes hjemmesider var fra lan
ceringen d. 28. juni 2019 lagt i samme 
overordnede design som Virksomheds
guiden, så de fungerer som den digitale 
indgang for erhvervshusene med en fælles 
visuel identitet.  

1 Kriterierne for opfyldelse mål 5, 6, 12 og 19 afviger fra mål- og resultatplanen for 2019, da målene er genforhandlet med departementet. 
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-
-

-
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-
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-
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-

Der foreligger senest 
d. 30. juni 2019 en 
plan for fællesoffentlig 
governance for platfor
men, som væsentlige 
interessenter har været 
inddraget i at udfær
dige. 

Der foreligger senest d. 
1. oktober 2019 en plan 
for fællesoffentlig gover
nance for platformen, 
som væsentlige interes
senter har været inddra
get i at udfærdige. 

Væsentlige interessenter har bidraget til 
kommissorium for et samarbejdsforum for 
Virksomhedsguiden, som d. 28. juni 2019 
blev færdiggjort.  

3 Ny regule
ring og in
telligente 
datadrevne 
kontroller 

5 

(100/100) 

Et lovforslag er udar
bejdet og sendt i hø
ring inden udgangen af 
november 2019. 

Der gennemføres 9000 
manuelle kontroller in
den årets afslutning. 

Et udkast til lovforslag er 
godkendt af departemen
tet inden udgangen af 
december 2019 med 
henblik på efterfølgende 
drøftelse med interessen
ter. 

Der gennemføres 7000 
manuelle kontroller inden 
årets afslutning. 

Den juridiske kortlægning og analyse af de 
væsentligste regler, som hjemler kontrol 
og tilsyn, er udarbejdet og er anvendt i ar
bejdet med kontrollovforslaget. Der er ud
arbejdet et samlet lovudkast vedr. nye kon
trol-, reaktions- og sanktionsbeføjelser på 
det erhvervsrettede område, som blev 
godkendt af Erhvervsministeriets departe
ment og sendt i offentlig høring d. 26. no
vember 2019. Lovforslaget forventes frem
sat for Folketinget i forårssamlingen 2020.  

Der er endvidere rejst over 9.000 manuelle 

kontrolsager i 2019.  

4 Strategi for 
Danmarks 
digitale 
vækst og 
Digitalt top
møde 

8 

(100/100) 

Digital Hub Denmark 
• ERST understøtter 
hubbens aktiviteter i lø
bende dialog med di
rektøren.  
• Medvirker til udvikling 
af konkrete projekter, 
som aftales i bestyrel
sen i 1. kvartal 2019, 
herunder hubbens ses
sion på Digital Top
møde. 

SMV:Digital 
• Der gives tilsagn til 
SMV’er om tilskud til 
privat rådgivning, sva
rende til hele puljen, 
der er til rådighed til til
skud. 
• Erhvervsstyrelsen vil 
gennem SMV:Boardet 
arbejde for at sikre 
sammenhæng mellem 
delindsatserne under 
SMV:Digital.  

Teknologipagten 
• ERST følger op på 
eksekveringen af ”Digi
tal Værktøjskasse” 
samt bidrager til forbe
redelse af Teknologi
pagtrådsmøder i form 

Digital Hub Denmark 
• ERST understøtter hub
bens aktiviteter i løbende 
dialog med direktøren. 
• Medvirker til udvikling af 
hubbens session på Digi
tal Topmøde.  

SMV:Digital 
• Der gives tilsagn til 
SMV’er om tilskud til pri
vat rådgivning, svarende 
til 80 pct. eller mere af til
skudspuljen, der er til rå
dighed til tilskud. 

Teknologipagten 
• ERST følger op på ek
sekveringen af ”Digital 
Værktøjskasse”. 

Digital Hub Denmark (DHD): 
• ERST har løbende understøttet DHD’s 
udvikling af aktiviteter og konkrete projek
ter i dialog med direktøren. ERST har des
uden udviklet en session på Digitalt Top
møde i samarbejde med Erhvervsministeri
ets departement og DHD-direktøren.  

SMV:Digital 
Der er givet tilsagn til SMV’er om tilskud til 
privat rådgivning, svarende til hele puljen, 
der har været til rådighed til tilskud. 

Teknologipagten  
Teknologipagtens sekretariat har udviklet 
Digital Værktøjskasse (omdøbt til TekSpe
rimentet) og har bragt den i anvendelse i 
kommuner landet over. ERST har desuden 
bidraget med mødemateriale til Teknologi
pagtrådet, herunder udarbejdelse af sta
tusrapport for 2019.  
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af udarbejdelse af mø
demateriale. 

Agil regulering 
• Der etableres et tvær
ministerielt samarbejde 
mhp. at fremme viden
deling og fælles retning 
ift. fremtidssikker regu
lering. 

• ERST har sendt sta
tussag til departemen
tet vedrørende princip
per for agil erhvervsret
tet regulering og en 
indgang herunder na
botjek og forsøgsområ
der inden udgangen af 
2019. 

Agil regulering 
• Der etableres et tvær
ministerielt samarbejde 
mhp. at fremme vidende
ling og fælles retning ift. 
fremtidssikker regulering. 

Agil regulering  
ERST var i april vært for en tværministeriel 
workshop om fremtidssikker regulering, 
med deltagelse af bl.a. EFKM, TBBM, 
MFVM, SKM og EM. Der var fælles inte
resse for at fortsætte netværket blandt del
tagerne samt se nærmere på, hvilke værk
tøjer og tilgange, der bedst kan under
støtte beslutningstagere i at fremme frem
tidssikker regulering. ERST har videreført 
netværket med afholdelsen af en internati
onal workshop d. 12.-13. september med 
fokus på at dele erfaringer med fremtids
sikker regulering med delegationer fra en 
række europæiske lande samt med det 
danske tværministerielle netværk.  

ERST har desuden oversendt en status
sag til Erhvervsministeriets departement d. 
17. december vedr. principper for agil er
hvervsrettet regulering og én indgang. 

5  Strategi for 
kunstig in
telligens 

0 

(0/100) 

Kortlægning af relevant 
lovgivning omkring 
kunstig intelligens: 

Der foreligger senest 
den 31. december 
2019 en kortlægning, 
der identificerer rele
vant lovgivning som 
kan have betydning for 
kunstig intelligens. Ved 
udgangen af 2019 er 
arbejdet med identifi
kation af områder for 
informations- og vej
ledningsindsatsen 
identificeret og iværk
sat. 

Machine learning: 
Med udgangspunkt i 
internationale erfarin
ger fra bl.a. Canada 
udarbejdes et udkast til 
metode for gennemsig
tig anvendelse af kun
stig intelligens, som te
stes på 3 eksisterende 
ML-modeller inden ud
gangen af 2019. 

Offentlig data:  
Der er udarbejdet krite
rier for offentlig data
sæt med KI-potentiale 
og en bruttoliste over 

Kortlægning af relevant 
lovgivning omkring kun
stig intelligens: 
 
Der foreligger senest den 
31. december 2019 en 
kortlægning, der identifi
cerer relevant lovgivning 
som kan have betydning 
for kunstig intelligens.  

Machine learning: 
Med udgangspunkt i in
ternationale erfaringer fra 
bl.a. Canada udarbejdes 
et udkast til metode for 
gennemsigtig anvendelse 
af kunstig intelligens, 
som testes på 1 eksiste
rende ML-model inden 
udgangen af 2019. 

Offentlig data:  
Der er udarbejdet krite
rier for offentlig datasæt 
med KI-potentiale. 

Kortlægning af relevant lovgivning:  

Notat om implementering af initiativ om ju
ridisk klarhed i strategien for kunstig intelli
gens blev drøftet ved møde mellem ERST 
og DIGST d. 3. juli 2019. Kortlægningen er 
ikke gennemført pga. interne overvejelser 
om anvendelsen af konsulenter i Erhvervs
ministeriet.  

Machine learning: 
Hvad angår gennemsigtig anvendelse af 
kunstig intelligens er midlerne til initiativet 
bortfaldet i 3. kvartal og de forventede akti
viteter er derfor ikke gennemført. De be
skrevne aktiviteter forventes dog gennem
ført i 2020. 

Offentlig data:  
Der er udarbejdet kriterier for offentlige da
tasæt med KI-potentiale og en bruttoliste 
over relevante offentlige datasæt til KI. 
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relevante offentlige da
tasæt til KI. 

6 Disrupti-

onsråd og 

dataetik 

4 

(100/100) 

Lancering af 1. version 
af den dynamiske 
værktøjskasse med 
konkret vejledning til 
virksomheder om an
svarlig dataanvendelse 
1. version forventes at 
indeholde følgende 
elementer: Impact as
sessment værktøj, best 
cases, dataetisk blog, 
dilemmaspil, vejlednin
ger mv. 
 

Der er udviklet proto
type på mærkningsord
ning i samarbejde med 
erhvervsorganisatio
ner, som kan stilles til 
rådighed for private ak
tører, der ønsker at ud
vikle en mærknings
ordning. 

Der er afholdt oplæg 
om dataetik på Euro
Dig og Dansk IGF. 

1. version af den dynami
ske værktøjskasse med 
konkret vejledning til virk
somheder om ansvarlig 
dataanvendelse er fær
digudviklet. 1. version 
forventes at indeholde 
følgende elementer: Im
pact assessment værk
tøj, best cases, dataetisk 
blog, dilemmaspil, vejled
ninger mv.  Lancering 
udestår til januar måned 
2020. 

Der er udviklet prototype 
på mærkningsordning i 
samarbejde med er
hvervsorganisationer, 
som kan stilles til rådig
hed for de private aktø
rer, der ønsker at udvikle 
en mærkningsordning. 

Der er afholdt oplæg om 
dataetik på EuroDig og 
Dansk IGF. 

Arbejdet med 1. version af værktøjskassen 
blev lanceret som tema på virksomheds
guiden.dk i december og indeholder bl.a. 
best cases og guide til retningslinjer.  
 

Udvikling af prototypen på mærkningsord
ningen blev afsluttet primo september. 
Prototypen blev offentliggjort primo okto
ber, så den kan anvendes af de private ak
tører, der ønsker at udvikle en mærknings
ordning.  

Der er afholdt oplæg på såvel EuroDig 
som Dansk IGF.  

7 Strategi for 

esport 

3 

(100/100) 

ERST bidrager til stra
tegien med viden
grundlag og konkrete 
initiativer. 

ERST bidrager til strate
gien i form af konkrete 
initiativer. 

ERST har bidraget med viden og konkrete 
initiativer til den nationale strategi for e
sport som i samarbejde med Kulturministe
riet blev lanceret d. 27. april sammen med 
et kommissorium for et e-sportspanel, som 
skal definere de videre rammer for e-spor
tens vækst og udvikling.  

8 Danmark 

som iværk-

sætterna-

tion 

3 

(100/100) 

Der forberedes og gen
nemføres en ansøg
ningsrunde senest 1. 
september 2019.   

Der forberedes og gen
nemføres en ansøg
ningsrunde inden udgan
gen af 2019. 

Ansøgningsrunde blev gennemført pr. 22. 
maj 2019 med udmøntning af 4,9 mio. kr. 
til syv projekter. 

9 Lettelse af 
erhvervsli-
vets byrder 

6 

(100/100) 

Erhvervsstyrelsen har 
indsendt bidrag til en 
konkret plan/udspil for 
realisering af byrde
målsætningen inden 
udgangen af marts 
2019. 

Erhvervsstyrelsen har 
indsendt et udkast til 
en sag til regeringen 

En af de to sager er ind
sendt som anført. 

ERST har i januar 2019 indsendt de to sa
ger, som bidrog til udarbejdelsen af Udspil
let ”Mindre bureaukrati - Mere vækst”, der 
blev offentliggjort d. 8. februar 2019. 
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vedr. udmøntningen af 
puljen til byrdelettelser 
inden udgangen af 
marts 2019. 

10 Hovedstade
n 2030 

0 

(0/100) 

Den reviderede Finger
plan træder i kraft i 2. 
kvartal 2019 EM og 
kommunerne i hoved
stadsområdet beslutter 
at igangsætte to initiati
ver til forbedring af er
hvervsklimaet i hoved
staden. 

Den reviderede Finger
plan sendes i høring in
den udgangen 1. kvartal 
2019 

Afholdelse af to møder 
om erhvervsklima med 
erhvervsorganisationer 
og kommuner i hoved
stadsområdet. 

Fingerplanen trådte i kraft i marts 2019. 

Målepunktet vedr. initiativer til forbedring af 
erhvervsklimaet i hovedstaden er ikke op
fyldt. Erhvervsministeren har i december 
2019 godkendt, at der skal arbejdes videre 
med initiativet, så der skal snarest muligt 
aftales møder med erhvervsorganisationer 
og kommuner i hovedstadsområdet om 
forbedring af erhvervsklimaet. 

11 Luftfart
spolitisk 
strategi 

0 

(0/100) 

I forlængelse af rege
ringens luftfartsstrategi 
og den forventede an
søgning fra Køben
havns Lufthavne til ud
bygning af Køben
havns Lufthavn (CPH), 
bidrager ERST til den 
løbende opdatering af 
plangrundlaget for 
CPH. 

I forlængelse af regerin
gens luftfartsstrategi og 
den forventede ansøg
ning fra Københavns 
Lufthavne til udbygning 
af Københavns Lufthavn 
(CPH), bidrager ERST til 
den løbende opdatering 
af plangrundlaget for 
CPH. 

CPH sendte i december 2019 ansøgning 
og masterplan for en overordnet dispone
ring af lufthavnens areal til TBST vedr. til
ladelse efter luftfartsloven til at ændre 
tværbanen. I forlængelse heraf er det for
ventningen, at der skal tilvejebringes et re
videret lov- og plangrundlag for Kastrup 
Lufthavn. Der er i januar 2020 fastsat mø
der med henblik på indledende drøftelser 
mellem såvel CPH, ERST og Tårnby Kom
mune som mellem de relevante styrel
ser/ministerier.  

12 Decentral 
erhvervs
fremmeind
sats 

8 

(100/100) 

Bestyrelsen offentlig
gør den første udmønt
ningsrunde i første 
kvartal 2019. 

Der er udarbejdet ud
kast til strategi for de
central erhvervs
fremme for 2020 og 
frem, som er forelagt 
Danmarks Erhvervs
fremmebestyrelse og 
har været sendt i of-
fentlig høring med frist 
senest primo decem
ber. 
Der arbejdes både i 
EU-regi og nationalt for 
en forenklet program
mering af den kom
mende strukturfonds
periode (2021-2028) 
med stærk sammen
hæng til den øvrige de
centrale erhvervsfrem
meindsats, herunder 
den digitale erhvervs
platform. Danmarks Er
hvervsfremmestyrelse 
inddrages tæt i arbej
det. 

Bestyrelsen offentliggør 
den første udmøntnings
runde senest 1. maj 
2019. 
 

Der er udarbejdet udkast 
til strategi for decentral 
erhvervsfremme for 2020 
og frem, som er forelagt 
Danmarks Erhvervsfrem
mebestyrelse og har væ
ret sendt i offentlig høring 
med frist senest medio 
december. 

Der arbejdes både i EU
regi og nationalt for en 
forenklet programmering 
af den kommende struk
turfondsperiode (2021
2028) med stærk sam
menhæng til den øvrige 
decentrale erhvervsfrem
meindsats, herunder den 
digitale erhvervsplatform. 
Danmarks Erhvervsfrem
mestyrelse inddrages tæt 
i arbejdet. 

Bestyrelsen offentliggjorde sin første ud
møntningsrunde d. 22. februar 2019. Siden 
er der offentliggjort yderligere udmønt
ningsrunder. I alt er der udmøntet 765 mio. 
kr. i 2019.  

Fsva. strategi for decentral erhvervs
fremme har Erhvervsfremmebestyrelsen 
behandlet udkastet til strategi på mødet d. 
24. september 2019, hvorefter strategien 
har været i seks ugers offentlig høring med 
frist d. 24. november 2019.  
 

Hvad angår en forenklet programmering af 
den kommende strukturfondsperiode ar
bejder ERST aktivt sammen med UM og 
Erhvervsministeriets departement om at 
forhandle et EU-regelgrundlag for næste 
strukturfondsperiode (2021-2027), der gi
ver den bedst mulige balance mellem flek
sibilitet og forenkling med sammenhæng til 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses 
indsatser. Erhvervsfremmebestyrelsen har 
på to møder drøftet strukturfondene. På 
mødet d. 24. september vedtog bestyrel
sen et formelt indspil til regeringens for
handlinger og udarbejdelse af de nye pro
grammer. 
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13 Levedygtige 
landsbyer 

0 

(0/100) 

Styrelsen har fulgt op 
på de ni anbefalinger 
som anført i implemen
teringsplanen og i alle 
tilfælde inden for den 
aftalte tidsplan.  

Endvidere skal styrel
sen bidrage med ana
lyser og initiativer med
henblik på den videre 
udvikling af landdi
striktspolitikken. 

Styrelsen har fulgt op på 
de ni anbefalinger som 
anført i implementerings
planen og i fem tilfælde 
inden for den aftalte tids
plan. 

For opfølgning på anbefaling nr. 3 og 7 
blev der primo 2019 nedsat en tværmini
steriel arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har 
afholdt tre af forventeligt 12 møder. Ar
bejdsgruppens arbejde blev sat i bero i for
bindelse med udskrivelse af Folketingsvalg 
2019. På den baggrund er målet ikke op
fyldt i 2019. Det er besluttet, at arbejds
gruppen snarest vil afrapportere på det fo
retagende arbejde i 2019 og 2020.  

For anbefaling nr. 8, 9, 10, 12, 14 og 16 er 
der udarbejdet en opfølgningsplan inden 
udgangen af første kvartal. Opfølgnings
planen er gennemført for to af anbefalin
gerne. Opfølgningsplanen er ikke gennem
ført for de øvrige fire anbefalinger.  
For anbefaling nr. 17 er målet fuldt opfyldt 
ved, at Landdistriktspuljens første runde 
havde tema om samling af landsbyer. Til
sagn og afslag er meldt ud d. 24. maj.  

Styrelsen har endvidere bidraget til den vi
dere udvikling af landdistriktspolitikken, i 
det omfang der har været behov for det. 

14 Strategi for 
cirkulær 
økonomi 

4 

(100/100) 

Minimum 90 pct. af alle 
henvendelser vedr. CØ 
til én indgang besvares 
inden for svarfristen på 
3 måneder. 

Analyse af offentlig 
privatdata gennemfø
res, i 1. halvår af 2019. 
Desuden gennemføres 
efterfølgende et pilot
projekt inden udgan
gen af 2019 

To CØ-challenges af
vikles på challenges.dk 
i 2019 i  samarbejde 
med kommuner, hvoraf 
minimum én vedr. digi
talisering. 

Minimum 80 pct.af hen
vendelser til Én indgang 
besvares indenfor svarfri
sten på 3 måneder. 

Analyse af offentlig 
privatdata gennemføres, 
samt efterfølgende pilot
projekt igangsættes i 
2019. 
 

En CØ challenge afviklet 
på challenge.dk i 2019 i 
samarbejde med kommu
ner. 

ERST har i 2019 modtaget og besvaret 14 
henvendelser i én indgang vedr. CØ, 
hvoraf 13 blev besvaret inden for svarfri
sten, hvilket resulterer i en målopfyldelse 
på 93,3 pct.  

Analysen af offentlig-privat data er afsluttet 
inden for fristen pr. 30. juni. Pilotprojektet 
”B2B datadeling i cirkulære værdikæder i 
fremstillingsindustrien” er afsluttet ultimo 
december. Pilotprojektet vedr. videreudvik
ling af Klimakompasset og Bæredygtig 
Bundlinje-værktøjet blev afsluttet ultimo 
december. 

ERST har afviklet 3 CØ-challenges på 
challenges.dk frem til ultimo 4. kvartal i 
samarbejde med kommuner, hvoraf to 
vedr. digitalisering: 
- Cirkulær Tekstil Challenge blev afsluttet 
28. oktober i samarbejde med Køben
havns Kommune, Region Hovedstaden og 
Gate21.  
- TAPAS-Challenge (om mulighederne i 
positioneringsdata) blev afsluttet ultimo no
vember i samarbejde med Styrelsen for 
Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) og 
Aarhus Kommune. 
- CØ data challenge i samarbejde med 
Gate21 og de fire kommuner Vejle, Aar
hus, København og Fanø blev afsluttet d. 
10. december 2019. 

15 Vækstteam 
for de krea-
tive erhverv 

4 

(100/100) 

ERST bidrager til et 
konkret beslutnings

ERST bidrager til et kon
kret beslutningsgrundlag 

ERST har bidraget til at skabe grundlag for 
en række initiativer i vækstplan for kreative 
erhverv, der blev lanceret i maj 2019. 
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grundlag for regerin
gen om opfølgning af 
vækstteamets anbefa
linger, der falder inden
for styrelsens arbejds
områder. 

ERST udarbejder en 
eksekveringsplan for 
det evt. videre arbejde 
og gennemfører de ak
tiviteter, der fastlæg
ges for 2019. 

for regeringen om opfølg
ning af vækstteamets an
befalinger, der falder in
denfor styrelsens ar
bejdsområder. 

ERST er projektejer på at realisere tre initi
ativer i henhold til den godkendte eksekve
ringsplan og indgår som deltager i imple
menteringen af en række andre initiativer.  

Som projektejer har ERST sikret:  
- et varieret udbud af e-handelsrådgi

vere under E-handelscentret (initiativ 
27) 

- at relevante aktører har leveret gene
rel information om finansiering og 
synliggjort tilbud om finansieringsmu
ligheder på den digitale erhvervs
fremme platform (initiativ 12). 

- en afsøgning af mulighederne for at 
justere rammerne for equity crowd
funding med inspiration fra blandt an
det reglerne i Sverige og Holland. En 
model for equity crowdfunding i an
partsselskaber forventes lanceret 
som en del af en samlet iværksætter
pakke i foråret 2020. Med lovforslaget 
får anpartsselskaber mulighed for un
der visse omstændigheder at udbyde 
anparter til offentligheden (initiativ 8). 

16 Vækstteam 
for grøn 
energi- og 
miljøtekno-
logi 

4 

(100/100)

Indenfor ERST’s om
råde bidrager ERST til 
opfølgning på 100 pct. 
af anbefalingerne fra 
grønt vækstteam. 

Indenfor ERST’s område 
bidrager ERST til opfølg
ning på 80 pct. af anbefa
lingerne fra grønt vækst
team. 

ERST har bidraget til at udarbejde initiativ
beskrivelser til opfølgningen.  
 

17 Vækstteam 

for handel 

og logistik 

4 

(100/100) 

ERST bidrager til op
følgning på anbefalin
gerne, herunder i for
hold til videngrundlag 
og konkrete initiativer. 

ERST bidrager til opfølg
ning på anbefalingerne, 
herunder i forhold til kon
krete initiativer. 

ERST har bidraget til udarbejdelsen af 
Vækstplan for Handel og Logistik, herun
der særligt med datagrundlag og for kon
krete initiativer. Vækstplanen blev af tids
mæssige årsager lanceret d. 9. januar 
2020. 

18 Brexit- 
Infor-
mations-
indsats 

5 

(100/100)

Værktøjet opdateres 
ift. udviklingen i for
handlingerne.  

Kendskabet til Brexit
tjeklisten fremmes gen
nem indsatser i pres
sen eller sociale me
dier. 

Erhvervsstyrelsen le
verer bidrag til forhand
lingerne.  Indsatsen 
vurderes af departe
mentet på baggrund af 
indstilling fra Erhvervs
styrelsen. 

Værktøjet opdateres ift. 
udviklingen i forhandlin
gerne.  

Erhvervsstyrelsen leverer 
bidrag til forhandlingerne.  
Indsatsen vurderes af de
partementet på baggrund 
af indstilling fra Erhvervs
styrelsen. 

Brexit-tjeklistens indhold bliver løbende op
dateret på tværs af alle relevante ministe
rier inkl. forbedrede funktionaliteter. "Om 
Brexit-tjeklisten" er desuden opdateret lø
bende på baggrund af den ændrede politi
ske situation. ERST gennemførte i 1. kvar
tal 2019 en kampagne for at øge kendska
bet til Brexit-tjeklisten på bl.a. Facebook og 
LinkedIn, hvilket resulterede i eksponering 
overfor 145.000 relevante personer / virk
somheder og en stigning i besøgstallet fra 
ca. 1000 til 1764 pr. måned.  
 
ERST har løbende bidraget med materiale 
til brug for forhandlingerne, herunder med 
notat til Erhvervsministeriets departement 
om økonomiske aspekter og perspektiver 
af en EU-UK toldunion. Desuden er der 
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lanceret en analyse af samhandlen med 
tjenesteydelser mellem DK og UK, som 
kan fungere som evidensgrundlag for EM’s 
prioriteter i de forhåbentlig kommende for
handlinger om det fremtidige forhold. 

Driftsmål 12 

19 Sagsbehan
dlingstider 
 

0 

(0/100) 

1) Målet for den gen
nemsnitlige sagsbe-
handlingstid i LAG- se
kretariatet er følgende 
for sagstyperne: 
a) Projektforlængelser: 
10 arbejdsdage. 
b) Projektændringer: 
30 arbejdsdage. 
c) Projektoverdragel-
ser: 20 arbejdsdage. 

d) Mål for udbetalings
sager: 
90% af sagerne er ud
betalt inden for 60 ar
bejdsdage (gældende 
fra 1/7-19). 
Dette mål måles fra Er
hvervsstyrelsens mod
tagelse af udbetalings
anmodningen, hvorfra 
en eventuel høringspe
riode fratrækkes. Sa
ger, der er udtrukket til 
fysisk kontrol, tæller 
ikke med i udbetalings
målet. 

2) Den gennemsnitlige 
sagsbehandlingstid for 
eksportkontrolansøg
ninger skal være under 
14 dage. 

Enten 1 eller 2 opfyldes. LAG: 
a) For projektforlængelser er 79,8 pct. af 
sagerne færdigbehandlet inden for tids
rammen på 10 arbejdsdage. b) For projekt
ændringer er 50,0 pct. af sagerne færdig
behandlet inden for fristen på 30 arbejds
dage. c) For projektoverdragelser er det 
36,4 pct., som er færdigbehandlet inden 
for de 20 dage. d) Fsva. målet om at 90 
pct. af sagerne er udbetalt inden for 60 ar
bejdsdage (gældende fra d. 1. juli 2019) 
7,3 pct.  af udbetalingssagerne efter den 1. 
juli 2019 er blevet betalt indenfor 60 ar
bejdsdage. 

Der er stor fokus på, at forbedre tallene 
under a, b, c og d i 2020. Der er iværksat 
en række initiativer, som har fokus på, at 
styrelsen fremadrettet vil kunne forbedre 
sagsbehandlingstiderne. 

Eksportkontrolansøgninger: 
2) Hvad angår eksportkontrolsagerne har 
ERST i 2019 haft en gennemsnitlig sags
behandlingstid på 19,75 dage. Den højere 
sagsbehandlingstid skyldes primært en 
stigning i antallet af komplekse sager, her
under højere afslagsrate. 

20 Benchmar
king med 
andre mini
sterier og 
institutioner 

3 

(100/100) 

På eksportkontrolom
rådet følger ERST op 
på benchmarkingen fra 
2018 ved 1) kvartalsvis 
at monitorere den dan
ske afslagsrate (andel 
af ansøgninger, hvor 
der gives afslag) og 2) 
udarbejde business 
case ifm udvikling 
af eksisterende IT
sagsbehandlingssy
stem. 

På selskabsregistre
ringsområdet følger 
ERST op på bench
markingen fra 2018 
ved at udarbejde en 

På eksportkontrolområ
det følger ERST op på 
benchmarkingen fra 2018 
ved kvartalsvis 
at monitorere den danske 
afslagsrate (andel af an
søgninger, hvor der gives 
afslag) 
 

På selskabsregistre
ringsområdet følger 
ERST op på benchmar
kingen fra 2018 ved at 
udarbejde en business 
case ifm udvikling 

Fsva. monitoreringen har styrelsen kvar
talsvis fulgt op på den danske afslagsrate. 

Styrelsen har desuden udarbejdet en busi
ness case på eksportkontrolområdet i 
forbindelse med udviklingen af styrelsens 
eksisterende IT-udviklingssystem. Busi
ness casen viser et potentiale for en række 
konkrete forbedringer, herunder optimering 
af sagsforløbet ved ansøgninger og for
bedrede søgemuligheder, som vil spare tid 
i sagsbehandlingen.  
På selskabsregistreringsområdet har 
styrelsen ligeledes udarbejdet en business 
case som påviser, at det vil kunne betale 
sig at automatisere visse fusioner og spalt
ninger.  
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business case ifm. ud
vikling af eksisterende 
IT-sagsbehandlingssy
stem for fusioner- og 
spaltninger inden den 
1. juli 2019. 

af eksisterende IT-sags
behandlingssystem 
for fusioner- og spaltnin
ger inden den 1. septem
ber 
2019. 

21 Cyber- og  
Informati
ons
Sikkerheds
strategi 

3 

(100/100)

Tilsynskoncept er ud
arbejdet og mindst 60 
pct. af operatører af 
væsentlige tjenesters 
efterlevelse er under
søgt inden udgangen 
af 2019. 

FLIIS2 er i drift senest 
1/12 2019. 

Tilsynskoncept er udar
bejdet og mindst 40 pct. 
af operatører af væsent
lige tjenesters efterle
velse er undersøgt inden 
udgangen af 2019. 

FLIIS2 er i drift senest 
31/12 2019. 

Tilsynskoncept er udarbejdet, og der er 
indhentet oplysninger fra samt afholdt mø
der med samtlige 11 operatører af væsent
lige tjenester om operatørernes efterle
velse af NIS-reglerne.  
 

FLIIS2 blev idriftsat i 2. kvartal 2019. 

22 Tiltrækning 
og fasthol
delse af 
medarbej
dere 

3 

(100/100) 

Det lykkes i 90 pct. af 
stillingsopslagene at 
ansætte en kvalificeret 
medarbejder uden 
genopslag el.lign. 

Det lykkes i 80 pct. af stil
lingsopslagene at an
sætte en kvalificeret 
medarbejder uden gen
opslag el.lign. 

Det er i 94,4 pct. af tilfældene lykkedes at 
ansætte en kvalificeret medarbejder uden 
genopslag mv. 

Ved sammenregning og vægtning af de anførte point på målene, fås en målopfyldelsesgrad på 77,5 pct.  

2.5.2 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger 

Erhvervsstyrelsens mål- og resultatplan for 2019 omfattede 22 målepunkter. Som det fremgår af oversigten 
ovenfor, har Erhvervsstyrelsen opfyldt 16 mål, mens et mål er delvist opfyldt, fem mål ikke er opfyldt. Dette 
giver en målopfyldelsesgrad på 77,5 pct.  

På baggrund af målopfyldelsesgraden på 77,5 pct. anses årets samlede målopfyldelse for at være tilfredsstil
lende, idet den manglende målopfyldelse hovedsageligt skyldes, at en række opgaver blev sat i bero som 
følge af udefrakommende omstændigheder, herunder folketingsvalget. 

I det følgende foretages en analyse af mål 4 om vækst og digitalisering, som er et af det højest vægtede mål 
og er af væsentlig strategisk betydning for Erhvervsstyrelsen. Udvælgelsen af målet til analysen er sket i dialog 
med Erhvervsministeriets departement. 

Mål 4 for 2019: Strategi for Danmarks digitale vækst 
Erhvervsstyrelsen har med mål 4 bidraget til eksekvering af relevante dele af Strategi for Danmarks digitale 
vækst. Erhvervsstyrelsens arbejde har bidraget til erhvervsudvikling i Danmark generelt og på det digitale 
område i særdeleshed. 

Erhvervsstyrelsen har i særlig grad bidraget til at eksekvere en række store initiativer i strategien, herunder:  
• Understøttelse af Digital Hub Danmark – et offentlig-privat partnerskab, der skal styrke kendskabet til Dan

mark som digitalt foregangsland. Erhvervsstyrelsen har understøttet hubbens aktiviteter i løbende dialog 
med direktøren. Der har været en strategisk drøftelse i partnergruppen om hubbens fremadrettede opga
ver. Der er på baggrund af erfaringer fra andre markedsføringskonsortier, herunder State of Green, truffet 
beslutning om at refokusere Digital Hub Denmark, så den fremadrettet i større udstrækning vil beskæftige 
sig med markedsføring af det digitale Danmark.  
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• Drift af programmet SMV:Digital. Programmet understøtter, at SMV’er får et digitalt løft samt styrker 
SMV’ernes e-handel. Programmet er organisatorisk forankret i Erhvervsstyrelsen, der bl.a. koordinerer og 
sikrer sammenhæng mellem programmets delindsatser, betjener SMV:Boardet i spidsen for SMV:Digital 
samt varetager den formelle myndighedsopgave forbundet med udmøntning af tilskud, herunder udbud af 
operatøropgave, tildeling af tilsagn om tilskud og udbetaling af tilskud mv. Der har i perioden 2018-2019 
været stor efterspørgsel efter SMV:Digitals tilbud, herunder særligt programmets tilskud til indkøb af privat 
rådgivning. Alene i 2019 udmøntede SMV:Digital mere end 50 mio. kr. via programmets tilskudspulje, 
hvilket igangsatte mere end 600 digitale projekter i SMV’er i hele Danmark.  

 
• Understøttelse af Teknologipagten. Teknologipagten er etableret i samarbejde med erhvervslivet, uddan

nelsesinstitutioner og offentlige aktører og har til formål at få flere til at interessere sig for STEM, uddanne 
sig inden for STEM og anvende STEM i job. Interessen for at deltage i pagten har fra dens etablering 
været stor og oversteg allerede i sit første år de opsatte pejlemærker. Ved udgangen af 2019 har 351 
virksomheder engageret sig i pagtens projekter, og knap 877.000 personer har deltaget i projekterne. 
Dette vil bidrage til, at Danmark i fremtiden har kvalificeret arbejdskraft til at udnytte potentialet i digitalise
ringen.  

• Arbejdet med agil regulering. Erhvervsstyrelsen har en række initiativer, som har støttet op om agil regu
lering herunder: Nyeforretningsmodeller.dk som er en portal målrettet startups og virksomheder, der øn
sker at anvende nye teknologier/forretningsmodeller, og som har brug for hurtig afklaring af regler. I 2019 
behandlede ERST 58 henvendelser, og koordinerede svar på tværs af samlet set 28 myndigheder. Ind
satsen har bidraget til at gøre det nemmere at skabe nye forretningsmodeller i Danmark.  

• Nabotjek af regulering: Nabotjek kan iværksættes ifm. henvendelser til nyeforretningsmodeller.dk mhp. at 
afdække, hvordan tilsvarende regulering ser ud i sammenlignelige lande. I 2019 blev der gennemført 4 
nabotjek om hhv. regler for 3D print i Sverige, adgang til offentlige sundhedsdata i UK, Israel, Sverige og 
Norge, dokumentation af sikkerhed i genbrugte byggevarer i bl.a. UK samt monitorering af cirkulær øko
nomi og tilknyttede politiske initiativer i Holland og Frankrig. Det har bidraget med inspiration til arbejdet 
med at skabe bedre forhold for nye forretningsmodeller i Danmark.  

• Etablering af tværministerielt samarbejde: Gennem afholdelse af hhv. en tværministeriel workshop i april 
2019 om fremtidssikker regulering, med deltagelse af bl.a. EFKM, TBBM, MFVM, SKM og EM samt en 
international workshop i september 2019 med fokus på at dele erfaringer med fremtidssikker regulering 
med delegationer fra en række europæiske lande samt med det danske tværministerielle netværk, er der 
støttet op om videndeling og fælles retning ift. fremtidssikker regulering.  

• Principper for agil erhvervsrettet regulering: Er med til at sikre, at ny erhvervsrettet regulering understøtter 
virksomheders muligheder for at teste, udvikle og anvende nye digitale teknologier og forretningsmodeller. 
Alle erhvervsrettede lovforslag og udkast til bekendtgørelser skal sendes til Erhvervsstyrelsen med henblik 
på screening af ressortministeriers anvendelse af principperne. Erhvervsstyrelsen har i perioden siden 
principperne trådte i kraft 1. juli 2018 frem til udgangen af 2019 modtaget knap 1.000 lovforslag og be
kendtgørelsesudkast i høring.  

Målet er opfyldt, idet alle delmål ved udgangen af 2019 lever op til de opstillede målepunkter for at være helt 

opfyldt.  
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2.6 Forventninger til det kommende år 

Erhvervsstyrelsens arbejde i 2020 og frem vil i høj grad være præget af Erhvervsministeriets arbejdsprogram 
som er udarbejdet med udgangspunkt i Erhvervsministeriets Strategi 2025. På baggrund af arbejdsprogram
met udarbejder Erhvervsstyrelsen i samspil med departementet en mål- og resultatplan for 2020, som vil ud
gøre den faglige ramme for Erhvervsstyrelsens arbejde i 2020.  

I relation til Erhvervsstyrelsens hovedopgaver bliver de største indsatser i det kommende år følgende:  

• Erhvervsservice og Digitalisering 
Erhvervsstyrelsen vil i 2020 fortsætte arbejdet med at gøre det nemmere for virksomhederne at 
være i kontakt med det offentlige. Den digitale service på Virk forbedres ved udmøntning af en 
række initiativer i en ny handlingsplan for Virk gældende frem til 2024, herunder bl.a. gennem lan
cering af Virk i en ny og bedre form, der forbedrer navigation og søgning, så det bliver lettere for 
brugerne at finde frem til selvbetjeningsløsninger og relevant information. Styrelsens kundecenter i 
Nykøbing vil arbejde på at blive klar til at overtage supporten på fællesoffentlige infrastrukturkom
ponenter i takt med, at disse udbydes. Styrelsen vil desuden i 2020 fortsætte arbejdet med øget 
automatisering af virksomhedernes kontakt med det offentlige. 

• Erhvervsudvikling 
Erhvervsstyrelsen vil gennem dialog og partnerskab bidrage til gode rammer for vækst og udvikling 
i hele Danmark samt skabe grundlag for en effektiv grøn omstilling. Dette skal bl.a. ske gennem en 
forenklet og decentralt forankret erhvervsfremmeindsats, bl.a. med afsæt i Danmarks Erhvervsfrem
mebestyrelses strategi Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023, resultatkontrakter med Erhvervshu
sene og videreudvikling af Virksomhedsguiden, som er virksomhedernes digitale indgang til infor
mation, vejledning og erhvervsfremmeydelser. Endvidere skal der udarbejdes nye programmer for 
EU-strukturfonde 2020-2027, der udgør en væsentlig kilde til realisering af den decentrale erhvervs
fremmeindsats. Erhvervsstyrelsen vil desuden fortsætte arbejdet med at fremme ansvarlig digital 
omstilling gennem gode nationale og internationale rammevilkår for bl.a. erhvervslivets anvendelse 
af data og ny teknologi, e-handel, avanceret produktion, styrkede tekniske og digitale kompetencer, 
samt for at styrke den digitale tillid gennem initiativer inden for digital sikkerhed, dataetik og privacy 
i dansk erhvervsliv. Hertil kommer, at ERST prioriterer arbejdet med at gøre klimamålsætningerne 
til et grønt erhvervseventyr. Styrelsen vil desuden gennemføre en evaluering af planloven, der i 
henhold til den politiske aftale om modernisering af planloven skal færdiggøres inden d. 1. juli 2020, 
bidrage til nye initiativer på landdistriktsområdet, herunder fastlæggelse af et nyt landdistriktspro
gram, bidrage til Det Nationale Turismeforums udarbejdelse af en strategi for bæredygtig vækst i 
dansk turisme samt fortsat bidrage til implementeringen af vækstplan for kreative erhverv. Der vil 
endvidere blive fulgt op på Partnerskab for levende bymidter. Der skal herudover forhandles og 
udstedes nye landsplandirektiver for udviklingsområder og sommerhusområder. Erhvervsstyrelsen 
vil desuden fortsætte arbejdet med at tilskynde til fornyelse og fortsat vækst gennem initiativer inden 
for kunstig intelligens og cirkulær økonomi samt gøre det endnu nemmere at drive virksomhed na
tionalt og internationalt gennem bl.a. tiltag inden for byrdelettelser og en løbende opdatering af 
information til danske virksomheder i forhold til udviklingen i Brexit-forhandlingerne. Endelig skal 
ERST udarbejde nye programmer for regional- og socialfonden, samt for LAG og FLAG, som skal 
træde i kraft i 2021. 

• Erhvervsregulering 
For at fremme vækst og konkurrence vil Erhvervsstyrelsen både nationalt og internationalt fortsætte 
med at arbejde for en enkel og effektiv erhvervsregulering og at fremme ansvarlig ledelse. På bag
grund af øgede bevillinger til kontrol og tilsyn med selskaber vil bl.a. tilsynet på hvidvask og revisor
området blive styrket markant ligesom samarbejdet med relevante myndigheder vil blive styrket. 
Erhvervsstyrelsen vil desuden have fokus på, at reguleringen muliggør anvendelse af ny teknologi 
som fx machine learning, hvor der i 2020 vil ske udvikling af en avanceret machine learning model 
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som vil kunne identificere potentielle svigvirksomheder allerede i forbindelse med selskabsregistre
ringen. Erhvervsstyrelsen vil desuden udarbejde konkrete anbefalinger om mere værdiska
bende rapporteringskrav til CSR-rapportering, som skaber mere gennemsigtighed om virksomhe
dernes indsats for at agere som ansvarlige virksomheder. Endelig vil styrelsen fremme et velfunge
rende telemarked gennem bl.a. gennemførsel af markedsafgørelser på teleområdet bl.a. baseret 
på produktmarkedsafgrænsning, der muliggør en afgrænsning i et højhastigheds- og et lavhastig
hedsmarked.  

Tabel 5: Forventninger til det kommende år CVR nr. 10150817 Erhvervsstyrelsen 
(mio. kr.)   2019 Budget 2020 

§08.21.20 Erhvervsstyrelsen Bevilling og øvrige indtægter -653,7 -626,2 

Udgifter 652,5 627,1 

Resultat -1,1 0,9 

§08.21.21 Virksomhedskontrol Bevilling og øvrige indtægter -20,0 -20,1 

Udgifter 20,4 20,1 

Resultat 0,4 0,0 
§08.35.14 Digital adgang til oplysninger ifm. 
ejendomshandel (DIADEM) 

Bevilling og øvrige indtægter -22,0 -14,2 

Udgifter 19,6 14,8 

Resultat -2,4 0,6 

I alt Bevilling og øvrige indtægter -695,6 -660,5 

Udgifter 692,5 662,0 

Resultat -3,1 1,5 

§ 08.21.20 Erhvervsstyrelsen omfatter styrelsens almindelige virksomhed, en række gebyrordninger, samt 
indtægtsdækket og tilskudsfinansieret virksomhed. Der er i grundbudgettet for 2020 indbudgetteret udgifter 
svarende til 627,1 mio. kr. Udgifterne finansieres af dels bevilling på finansloven svarende til 502,6 mio. kr. 
Dertil kommer indtægter på 123,6 mio. kr. De samlede indtægter udgør dermed 626,2 mio. kr. i grundbudgettet.  

§ 08.21.21 Virksomhedskontrol er oprettet i forbindelse med FL2018, og er budgetteret ud fra forventningerne 
til den kommende opgaveløsning som forudsat i aftalen om styrket kontrol og vejledning på skatteområdet. 

For så vidt angår § 08.35.14 Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM), foretages en 
gebyrnedsættelse pr. 1. januar 2020. Der er en betydelig usikkerhed mht. gebyrindtægterne, da disse er 
stærkt konjunkturafhængige. 
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3. Regnskab 

Formålet med regnskabsafsnittet er at redegøre for Erhvervsstyrelsens ressourceforbrug i finansåret, som er 
udtrykt ved resultatopgørelsen samt at vise Erhvervsstyrelsens finansielle status udtrykt ved balancen. Her
udover omfatter afsnittet et bevillingsafsnit, som viser forbruget af årets bevillinger pr. hovedkonto samt op
stillinger, der viser udnyttelsen af lånerammen (likviditeten) og lønsumsloftet (driftsbevillingen).   

Årsrapporten aflægges for § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen og § 08.21.21. Styrket virksomhedskontrol og § 
08.35.14. DIADEM (Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel).  

Resultatopgørelse og balance udarbejdes samlet for § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen og § 08.21.21. Styrket 
virksomhedskontrol. Der udarbejdes særskilt resultatopgørelse og balance for § 08.35.14. DIADEM (Digital 
adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel).   

Regnskabet er, hvor intet andet er anført, baseret på udtræk fra Statens Koncern System (SKS). Indtægter 
og passiver er angivet med negativt fortegn, mens udgifter og aktiver er angivet med positivt fortegn.  

3.1. Anvendte regnskabspraksis   

Den anvendte regnskabspraksis i staten er baseret på de regnskabsprincipper, der er beskrevet i regnskabs
bekendtgørelsen og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV).  

Den anvendte regnskabspraksis er baseret på omkostningsprincippet for aktiviteter finansieret under bevil
lingstyperne driftsbevilling og statsvirksomhed, mens udgiftsprincippet ligger til grund for den gældende regn
skabspraksis under de øvrige bevillingstyper.   

I overensstemmelse med koncernfælles regnskabspraksis optager Erhvervsstyrelsen alene forpligtelse ved
rørende skyldigt overarbejde, såfremt forpligtelsen udgør et væsentligt beløb.  
 

3.2. Resultatopgørelse mv.  

Resultatopgørelsen omfatter hele den omkostningsbaserede del af virksomheden og viser årets bevægelser 
på de enkelte poster og årets resultat.  



Erhvervsstyrelsen Årsrapport 2019   |  24  

§ 08.21.20 og § 08.21.21 Erhvervsstyrelsen 
Tabel 6a: Resultatopgørelse 

Note (mio. kr.) 2018 2019 Budget 2020 

Ordinære driftsindtægter 

Indtægtsført bevilling 

Bevilling -443,5 -540,7 -522,7  

Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger 0,0 0,0 0,0  

Reserveret af indeværende års bevillinger 0,0 0,0 0,0  

Indtægtsført bevilling i alt -443,5 -540,7 -522,7  

Eksternt salg af varer og tjenesteydelser -9,2 -9,6 -11,5  

Internt statslig salg af varer og tjenesteydelser -3,8 -8,6 -13,2  

Tilskud til egen drift -22,6 -22,5 -0,1 

Gebyrer -66,0 -65,2 -70,8 

Ordinære driftsindtægter i alt -545,1 -646,6 -618,3  

Ordinære driftsomkostninger 

Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0  

Forbrugsomkostninger 

Husleje 22,6 23,0 24,8  

Forbrugsomkostninger i alt 22,6 23,0 24,8  

Personaleomkostninger 

Lønninger 261,7 318,0 329,3  

Andre personaleomkostninger 1,0 1,8 0,0  

Pension 40,4 48,7 50,5  

Lønrefusion -8,2 -10,4 -8,8  

Personaleomkostninger i alt 294,9 358,0 371,0  

Årets af- og nedskrivninger 39,2 53,9 60,0  

Andre ordinære driftsomkostninger 195,3 210,6 182,1  

Internt køb af varer og tjenesteydelser 12,8 14,9 0,0  

Ordinære driftsomkostninger i alt 564,8 660,4 637,9  

Resultat af ordinær drift 19,7 13,9 19,6  

Andre driftsposter 

Andre driftsindtægter -18,5 -27,1 -28,0  

Andre driftsomkostninger 2,5 2,9 0,0  

Resultat før finansielle poster 3,7 -10,4 -8,4  

Finansielle poster 

Finansielle indtægter 0,0 0,0 0,0  

Finansielle omkostninger 9,1 9,7 9,3  

Resultat før ekstraordinære poster 12,8 -0,7 0,9  

Ekstraordinære poster 

Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0  0,0  

Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0  0,0  

Årets resultat 12,8 -0,7 0,9  

Note: Differencer skyldes afrundinger.  
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Erhvervsstyrelsen har i 2019 haft ordinære driftsindtægter på 646,6 mio. kr., heraf har bevillingsindtægterne 
udgjort 83,6 pct. De ordinære driftsomkostninger har udgjort 660,4 mio. kr. Resultatet af den ordinære drift 
har således været et underskud på 13,9 mio. kr.  

Styrelsens andre driftsindtægter og -omkostninger har udgjort en nettoindtægt på 24,2 mio. kr. Med finan
sielle omkostninger på 9,7 mio. kr. er årets resultat for 2019 et overskud på 0,7 mio. kr. 

Overskuddet er udtryk for, at styrelsen i 2019 stort set har udnyttet sin bevillingsramme fuldt ud, og over
skuddet skyldes alene marginale mindreforbrug på enkelte af styrelsens budgetter.  

Styrelsen har i 2019 fået tilført 35,9 mio. kr. i tillægsbevilling, hvoraf hovedparten vedrører bevilling til plan
data, koncernprojekter, mere sammenhængende brugerrejser, initiativer under udmøntning af disruption
reserve og national strategi for kunstig intelligens. 

Afskrivningerne for 2019 er på 53,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 14,7 mio. kr. i forhold til sidste års 
afskrivninger. 
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§ 08.35.14 DIADEM 

Tabel 6b: Resultatopgørelse 

Note (mio. kr.)   2018 2019 Budget 2020 

Ordinære driftsindtægter 

Indtægtsført bevilling 

Bevilling 0,9 0,0 0,0  

Indtægtsført bevilling i alt 0,9 0,0 0,0  

Gebyrer -33,5 -22,0 -14,2  

Ordinære driftsindtægter i alt -32,6 -22,0 -14,2  

Ordinære driftsomkostninger 

Ændring i lagre 

Forbrugsomkostninger 

Husleje 0,0 0,0 0,0  

Forbrugsomkostninger i alt 0,0 0,0 0,0  

Personaleomkostninger 

Lønninger 2,6 4,0 4,6  

Andre personaleomkostninger 0,0 0,0 0,0  

Pension 0,0 0,0 0,0  

Lønrefusion 0,0 0,0 0,0  

Personaleomkostninger i alt 2,6 4,0 4,6  

Årets af- og nedskrivninger 8,1 5,5 1,1  

Andre ordinære driftsomkostninger 6,4 8,0 8,7  

Ordinære driftsomkostninger i alt 17,1 17,5 14,4  

Resultat af ordinær drift -15,5 -4,5 0,2  

Andre driftsposter 

Andre driftsindtægter 0,0 0,0 0,0  

Andre driftsomkostninger 0,7 1,6 0,0  

Resultat før finansielle poster -14,8 -2,9 0,2  

Finansielle poster 

Finansielle indtægter 0,0 0,0 0,0 

Finansielle omkostninger 0,6 0,5 0,4  

Resultat før ekstraordinære poster -14,2 -2,4 0,6  

Ekstraordinære poster 

Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0  

Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0  

Årets resultat -14,2 -2,4 0,6  

§ 08.35.14. DIADEM har i 2019 haft ordinære driftsindtægter på 22,0 mio. kr. og de ordinære driftsomkost
ninger har udgjort 17,5 mio. kr. Resultatet af den ordinære drift har således været et overskud på 4,5 mio. 
kr.  
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DIADEM’s andre driftsindtægter og -omkostninger har udgjort en nettoudgift på 1,6 mio. kr., og med finan
sielle omkostninger på 0,5 mio. kr. er årets resultat for 2019 et overskud på 2,4 mio. kr. mod et budgetteret 
underskud på 1,3 mio. kr. i henhold til finansloven for 2019.  

DIADEM er et gebyrfinansieret system, hvor omkostninger og indtægter skal balancere over en 10-årig ba
lanceperiode (2009-2019). Det underskud, der blev oparbejdet i udviklingsfasen, inddækkes således af over
skud i de efterfølgende år.  

Ordningen har i de senere år haft betydelige overskud som følge af den positive udvikling på ejendomsmar
kedet og er kommet i balance i løbet af 2018. Derfor blev gebyret medio 2018 nedsat fra 325 kr. til 154 kr. 
Gebyret vil blive yderligere nedsat til 100 kr. fra d. 1. januar 2020. 
 
Resultatdisponering 

§ 08.21.20 og § 08.21.21 Erhvervsstyrelsen 

Tabel 7a: Resultatdisponering 

Disponeret til bortfald (mio. kr.) 

Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) 0,0 

Disponeret til udbytte til statskassen 0,0 

Disponeret til overført overskud -0,7 

I alt -0,7 

Der er ikke disponeret til reserveret egenkapital eller udbytte til statskassen. Overskuddet er derfor overført til 
egenkapitalen.  

§ 08.35.14 DIADEM 

Tabel 7b: Resultatdisponering 

Disponeret til bortfald (mio. kr.) 

Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) 0,0 

Disponeret til udbytte til statskassen 0,0 

Disponeret til overført overskud -2,4 

I alt -2,4 

Der er ikke disponeret til reserveret egenkapital eller udbytte til statskassen. Overskuddet er derfor overført til 
egenkapitalen. 

Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter  

Erhvervsstyrelsen har ultimo 2018 haft hensættelser for 12,6 mio. kr. I regnskabsåret 2019 er der blevet tilba
geført i alt 5,7 mio. kr. Det tilbageførte beløb vedrører engangsvederlag til medarbejdere og chefer. Hensæt
telserne er således blevet anvendt i henhold til planen.   
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3.3 Balance 

Balancen viser aktiver samt finansiering af disse (passiver) pr. 31. december 2018. 

§ 08.21.20 og § 08.21.21 Erhvervsstyrelsen 

Tabel 8a: Balancen  
Note   (mio. kr.) 2018 2019 

1 

Anlægsaktiver 

Immaterielle anlægsaktiver 
Færdiggjorte udviklingspro
jekter 

177,5 198,8 

Erhvervede koncessioner,  

licenser m.v. 0,5 0,2 

Udviklingsprojekter under op
førelse 

13,7 12,9 

Immaterielle anlægsaktiver i alt 191,7 211,9 

2 

Materielle anlægsaktiver 
Grunde, arealer, bygninger 
m.v. 

0,0 

Infrastruktur 0,0 

Transportmateriel 0,0 

Produktionsanlæg og maski
ner 

0,0 

Inventar og IT-udstyr 0,3 0,1 

Igangværende arbejde for  

egen regning 0,0 

Materielle anlægsaktiver 0,3 0,1 

Immaterielle og materielle  

anlægsaktier i alt 192,0 212,0 

Finansielle anlægsaktiver 

Statsforskrivning 8,4 8,4 
Øvrige finansielle anlægsakti
ver 

0,0 0,0 

Anlægsaktiver i alt 200,4 220,4 

 3 

Omsætningsaktiver 

Varebeholdninger 0,0 

Tilgodehavender 69,0 120,9 

Periodeafgrænsningsposter 10,2 10,4 

Værdipapirer   0,0 

Likvide beholdninger 

FF5 Uforrentet konto 135,0 137,4 

FF7 Finansieringskonto -13,9 -26,4 

Andre likvider 

Likvide beholdninger 121,1 110,9 

Omsætningsaktiver i alt 200,3 242,3 

Aktiver i alt 400,7 462,7 

Egenkapital 

Reguleret egenkapital -8,4 -8,4

Opskrivninger 0,0 0,0

Reserveret egenkapi
tal 

0,0 0,0 

Bortfald af årets resul
tat 

0,0 -0,3 

Udbytte til staten 0,0 0,0 

Overført overskud -61,6 -62,0 

Egenkapital i alt -70,0 -70,7 

4 Hensatte forpligtelser -12,6 -14,6 

Langfristede gældsposter  

FF4 Langfristet gæld -173,5 -192,1 

Donationer -2,2 -17,7 

Prioritetsgæld 0,0 0,0 

Anden langfristet gæld 0,0 0,0 

Langfristet gæld i alt -175,7 -209,8 

Kortfristede gældsposter   

Leverandørgæld af varer og 

tjenesteydelser -75,6 -83,7 

Anden kortfristet gæld -6,1 -14,1 

Skyldige feriepenge -37,5 -47,9 

Reserveret bevilling 0,0 0,0 
Igangværende ar
bejde for  
fremmed regning -23,1 -21,9 
Periodeafgrænsnings
poster 

0,0 0,0 

Kortfristet gæld i alt -142,4 -167,6 

Gæld i alt -318,1 -377,4 

Passiver i alt -400,7 -462,7 

Note: Differencer skyldes afrundinger.  
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Den samlede balance for aktiver i alt er steget med 62,0 mio. kr. i 2019 set i forhold til 2018.   

For de immaterielle anlægsaktiver er de færdiggjorte udviklingsprojekter steget med 21,3 mio. kr. fra 2018 til 
2019, mens udviklingsprojekter under opførsel samtidig er faldet med 0,8 mio. kr. I 2019 har Erhvervsstyrelsen 
haft flere større investeringer til udvikling og vedligeholdelse af systemer, fx Plandata.dk, Styrket virksomheds
kontrol, Kontrol og tilsyn og Tilbudsportalen.  

Derudover er der foretaget en del reinvesteringer for at holde Erhvervsstyrelsens eksisterende systemer på et 
opdateret og optimeret niveau.  

Hensættelserne i 2019 er steget i forhold til 2018 primært på grund af en merhensættelse på 1,2 mio. kr. til 
løn som følge af et stigende antal ansættelser i løbet af året samt en indgået fratrædelsesordning.  

Styrelsens tilgodehavende er steget 51,9 mio. kr. set i forhold til 2018. Styrelsen har i 2019 overtaget admi
nistrationen af Scale-up Danmark fra Region Midtjylland. Ordningen administreres under § 08.21.20.97 Til
skudsfinansierede aktiviteter. Styrelsen har et samlet tilgodehavende på 28,7 mio. kr. vedrørende denne 
ordning ultimo 2019. 

Derudover er styrelsens andre tilgodehavender inklusive donation, steget med kr. 15,5 mio. kr.  Dette ved
rører de opgaver styrelsen udvikler og vedligeholder for andre, blandt andet plandata-registeret. Dette beløb 
modsvares af et tilsvarende beløb på styrelsens langfristede gæld, hvorfra der foretages afskrivninger af de 
donerede anlæg.  

Som følge af ovennævnte er styrelsens langfristede gæld steget med 34,1 mio. kr. fra 2018 til 2019, og den 
kortfristede gæld er ligeledes steget med 25,2 mio. kr. Finansieringskontoen for langfristet gæld (FF4) afviger 
med immaterielle og materielle anlægsaktiver med i alt med 19,9 mio. kr., hvilket skyldes, at den sidste 
likviditetsflytning i 2019 først kan effektueres i 1. kvartal 2020.  

Styrelsens samlede egenkapital er ultimo 2019 i alt 70,7 mio. kr.  
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§ 08.35.14 DIADEM 

Tabel 8b: Balance 
Note   (mio. kr.) 2018 2019 

1 

Anlægsaktiver 

Immaterielle anlægsaktiver 

Færdiggjorte udviklingsprojekter 

Erhvervede koncessioner,  

licenser m.v. 

5,0 8,6 

Udviklingsprojekter under opfø
relse 

6,2 0,0 

Immaterielle anlægsaktiver i alt 11,2 8,6 

2 Materielle anlægsaktiver 

Grunde, arealer, bygninger m.v. 0,0 0,0 

Infrastruktur 0,0 0,0 

Transportmateriel 0,0 0,0 

Produktionsanlæg og maskiner 0,0 0,0 

Inventar og IT-udstyr 0,0 0,0 

Igangværende arbejde for  

egen regning 0,0 0,0 

Materielle anlægsaktiver 0,0 0,0 

Immaterielle og materielle  

anlægsaktier i alt 11,2 8,6 

Finansielle anlægsaktiver 

Statsforskrivning 0,0 0,0 

Øvrige finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0 

3 

Anlægsaktiver i alt 11,2 8,6 

Omsætningsaktiver 

Varebeholdninger 0,0 0,0 

Tilgodehavender 3,2 2,4 

Periodeafgrænsningsposter 0,0 0,0 

Værdipapirer 0,0 0,0 

Likvide beholdninger 

FF5 Uforrentet konto -10,0 4,8

FF7 Finansieringskonto 13,5 5,9

Andre likvider 0,0 0,0

Likvide beholdninger 3,5 10,7

Omsætningsaktiver i alt 6,7 13,1

Aktiver i alt 17,8 21,7

Egenkapital 

Reguleret egenkapital 0,0 0,0

Opskrivninger 0,0 0,0

Reserveret egenkapital 0,0 0,0

Bortfald af årets resultat 0,0 0,0

Udbytte til staten 0,0 0,0

Overført overskud -4,1 -6,5

Egenkapital i alt -4,1 -6,5

Hensatte forpligtelser 0,0 0,0

Langfristede gældsposter 

FF4 Langfristet gæld -9,9 -9,2

Donationer 0,0 0,0

Prioritetsgæld 0,0 0,0

Anden langfristet gæld 0,0 0,0

Langfristet gæld i alt -9,9 -9,2

Kortfristede gældsposter 

Leverandørgæld af varer og 

tjenesteydelser -3,8 -6,1

Anden kortfristet gæld 0,0 0,0

Skyldige feriepenge 0,0 0,0

Reserveret bevilling 0,0 0,0

Igangværende arbejde 
for 

fremmed regning 0,0 0,0

Periodeafgrænsningspo
ster

0,0 0,0

Kortfristet gæld i alt -3,8 -6,1

Gæld i alt -13,8 -15,2

Passiver i alt -17,8 -21,7

Note: Differencer skyldes afrundinger.  
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Den samlede balance for aktiver i alt er steget med 3,9 mio. kr. i 2019 set i forhold til 2018.   

For de immaterielle anlægsaktiver er de færdiggjorte udviklingsprojekter steget med 3,6 mio. kr. fra 2018 til 
2019, da styrelsen har udfaset de ældre anlæg, og ibrugtaget en ny færdigudviklet løsning på DIADEM. 

Finansieringskontoen for langfristet gæld (FF4) afviger med immaterielle og materielle anlægsaktiver med i 
alt -0,5 mio. kr., hvilket skyldes, at den sidste likviditetsflytning i 2019 først kan effektueres i 1. kvartal 2020.  

3.4 Egenkapitalforklaring 

Her vises årets ændringer i de forskellige poster på egenkapitalen. 

§ 08.21.20 og § 08.21.21 Erhvervsstyrelsen 

Tabel 9a: Egenkapitalforklaring  

Egenkapital primo R-året  (mio. kr.) 2018 2019 

Reguleret egenkapital -8,4 -8,4 

+ Ændring i reguleret egenkapital 0,0 0,0 

Reguleret egenkapital ultimo -8,4 -8,4 

Opskrivninger primo   0,0 0,0 

+ Ændring i opskrivninger 0,0 0,0 

Opskrivninger ultimo 0,0 0,0 

Reserveret egenkapital primo  0,0 0,0 

+ Ændring i reserveret egenkapital  0,0 0,0 

Reserveret egenkapital ultimo 0,0 0,0 

Overført overskud primo -74,3 -61,6 

+ Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0 

+ Regulering af det overførte overskud 0,0 0,3

+ Overført fra årets resultat 12,8 -0,7

- Bortfald fra årets resultat 0,0 0,0

- Udbytte til staten 0,0 0,0

- Overførsel af reserveret bevilling 0,0 0,0

Overført overskud ultimo   -61,6 -62,0

Egenkapital ultimo året 70,0 70,4

*Forskellen mellem tabel 9a og tabel 8a skyldes bortfaldet på 0,3 mio. kr. som medtages i tabel 8a. 

Det overførte overskud har primo 2019 været 61,6 mio. kr. Dette er blevet reguleret af det overførte overskud 
på 0,3 mio. kr. som er ressortomlagt til Transport- og Boligministeriet samt et overskud på 0,7 mio. kr.  

Det overførte overskud ultimo 2019 ender derfor på 62,0 mio. kr. 
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§ 08.35.14 DIADEM 

Tabel 9b: Egenkapitalforklaring 

Egenkapital primo R-året  (mio. kr.) 2018 2019 

Reguleret egenkapital 0,0 0,0 

+ Ændring i reguleret egenkapital 0,0 0,0 

Reguleret egenkapital ultimo 0,0 0,0 

Opskrivninger primo 0,0 0,0 

+ Ændring i opskrivninger 0,0 0,0 

Opskrivninger ultimo 0,0 0,0 

Reserveret egenkapital primo  0,0 0,0 

+ Ændring i reserveret egenkapital  0,0 0,0 

Reserveret egenkapital ultimo 0,0 0,0 

Overført overskud primo 10,1 -4,1 

+ Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0 

+ Regulering af det overførte overskud 0,0 0,0 

+ Overført fra årets resultat -14,2 -2,4 

- Bortfald fra årets resultat 0,0 0,0 

- Udbytte til staten 0,0 0,0 

- Overførsel af reserveret bevilling 0,0 0,0 

Overført overskud ultimo -4,1 -6,5 

Egenkapital ultimo året -4,1 -6,5 

Det overførte overskud har primo 2019 været 4,1 mio. kr. Med et overskud på 2,4 mio. kr. bliver det overførte 
overskud ultimo året 6,5 mio. kr.  

3.5 Likviditet og låneramme 

§ 08.21.20 Erhvervsstyrelsen 

Tabel 10a: Udnyttelse af låneramme 

 (mio. kr.) 2018 2019 

Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver *189,7 *194,3 

Låneramme på FL 206,8 234,6 

Udnyttelsesgrad i pct. 91,7 82,8 

*Forskellen mellem tabel 8a og 10a, er at i tabel 10 a ’summen af de immaterielle og materielle anlægsaktiver’ indgår ikke donanationer. Donationer med-
regnes kun i tabel 8a. 

Erhvervsstyrelsens låneramme på 234,6 mio. kr. har ved udgangen af 2019 været udnyttet med 82,8 pct., 
hvilket er lavere end 2018. Dette skyldes, at rammen i 2019 blev sat op fra 206,8 mio. kr. til 234,6 mio. kr.  

Styrelsen har ikke på noget tidspunkt i løbet af finansåret overskredet disponeringsreglerne vedr. likviditets- 
og finansieringsordningerne for FF4 Langfristet gæld og finansieringskonto (FF7).  

Den endelige likviditetsflytning for 4. kvartal 2019 har afventet afslutning af regnskabsåret, hvorfor den sidste 
likviditetsflytning først sker i regnskabsåret 2020.  
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§ 08.35.14 DIADEM 

Tabel 10b: Udnyttelse af låneramme 
  (mio. kr.) 2018 2019 

Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver 11,2 8,6 

Låneramme på FL 20,0 20,0 

Udnyttelsesgrad i pct. 55,9 43,0 

DIADEMs låneramme på 20,0 mio. kr. har ved udgangen af 2019 været udnyttet med 43,0 pct. 

DIADEM har ikke på noget tidspunkt i løbet af finansåret overskredet disponeringsreglerne vedr. likviditets- og 
finansieringsordningerne for FF4 Langfristet gæld og finansieringskonto (FF7).  

Den endelige likviditetsflytning for 4. kvartal 2019 har afventet afslutning af regnskabsåret, hvor den sidste 
likviditetsflytning først sker i regnskabsåret 2020. 

3.6 Opfølgning på lønsumsloft  

Tabel 11a: Opfølgning på lønsumsloft § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen og 08.21.21 Styrket Virksomhedskon
trol 

Hovedkonto   mio. kr. 

Lønsumsloft FL 320,5 

Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 335,6 

Lønforbrug under lønsumsloft 336,6 

Difference -1,0 

Akk. opsparing ultimo 2018 112,1 

Akk. opsparing ultimo 2019   111,0 

Styrelsen har i 2019 haft et merforbrug af lønsum på 1,0 mio. kr. set i forhold til lønsumsloftet. Det samlede 
lønforbrug har udgjort 357,6 mio. kr. Heraf var 21,0 mio. kr. løn uden for lønsumsloftet (indtægtsdækket virk
somhed og tilskudsfinansierede aktiviteter), mens 336,6 mio. kr. vedrørte aktiviteter omfattet af lønsumsloftet.  

Den akkumulerede opsparing af lønsumsmidler ultimo 2019 udgør herefter 111,0 mio. kr. og er dermed højere 
end den samlede akkumulerede opsparing, jf. tabel 8. Det skyldes, at styrelsen har anvendt færre lønsums
midler og tilsvarende mere af driftsbevillingen i tidligere år.  
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Tabel 11b: Opfølgning på lønsumsloft § 08.35.14 Ejendomsdatarapporten (DIADEM) 

Hovedkonto  mio. kr. 

Lønsumsloft FL 3,9 

Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 3,9 

Lønforbrug under lønsumsloft 4,0 

Difference -0,1 

Akk. opsparing ultimo 2018 4,4 

Akk. opsparing ultimo 2019 4,3 

Der har i 2019 været et merforbrug af lønsum på DIADEM på 0,1 mio. kr. Den akkumulerede opsparing af 
lønsumsmidler ultimo 2019 udgør 4,3 mio. kr. 

3.7 Bevillingsregnskabet 

Tabel 12: Bevillingsregnskab  
Bevillinger i 

alt 
 (mio. kr.) 

Regnskab 
(mio. kr.) 
 (mio. kr.) 

Afvigelse 
 (mio. kr.) 

Overskud ul
timo året 
 (mio. kr.) 

Videreførel
ser ultimo 

året 
 (mio. kr.) 

10150817 Erhvervsstyrelsen 1.032,8 1.015,0 17,8 -68,4 -128,6 
Drift 540,7 537,6 3,1 -68,4 0,0 

Driftsbevilling, omkostningsbaseret 540,7 537,6 3,1 -68,4 0,0 
082120 Erhvervsstyrelsen 520,7 519,6 1,1 -61,4 0,0 

Udgiftskonto 626,9 652,5 -25,6 0,0 0,0 
Indtægtskonto -106,2 -133,0 26,8 0,0 0,0 
Balancekonto 0,0 0,0 0,0 -61,4 0,0 

082121 Styrket virksomhedskontrol 20,0 20,4 -0,4 -0,6 0,0 
Udgiftskonto 20,0 20,4 -0,4 0,0 0,0 
Balancekonto 0,0 0,0 0,0 -0,6 0,0 

083514 DIADEM 0,0 -2,4 2,4 -6,5 0,0 
Udgiftskonto 20,6 19,6 1,0 0,0 0,0 
Indtægtskonto -20,6 -22,0 1,4 0,0 0,0 
Balancekonto 0,0 0,0 0,0 -6,5 0,0 

Administrerede ordninger 492,1 477,4 14,7 0,0 -128,6 
Reservationsbevilling 430,4 414,4 16,0 0,0 -128,6 

083204 Markedsmodningsfonden 0,0 -14,4 14,4 0,0 -20,4 
Udgiftskonto 0,0 -14,4 14,4 0,0 0,0 
Balancekonto 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,4 

083209 Væksthusene og grønt iværksætterhus 4,0 4,0 0,0 0,0 -0,3 
Udgiftskonto 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 
Balancekonto 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 

083215 Reserve til grøn omstillingsfond 0,0 -2,3 2,3 0,0 -10,7 
Udgiftskonto 0,0 -2,3 2,3 0,0 0,0 
Balancekonto 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,7 

083217 Digital Hub Denmark 22,6 22,6 0,0 0,0 0,0 
Udgiftskonto 22,6 22,6 0,0 0,0 0,0 
Balancekonto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

083219 Pulje under Danmarks Erhvervsfr.bestyrelse. 345,8 345,6 0,2 0,0 -0,2 
Udgiftskonto 345,8 345,6 0,2 0,0 0,0 

 Balancekonto 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 
083403 Danmarks deltagelse i verdensudstillinger 7,7 -2,4 10,1 0,0 0,0 

Udgiftskonto 7,7 -2,4 10,1 0,0 0,0 
083501 Regionaludvikling mv. 18,2 14,0 4,2 0,0 -58,8 

Udgiftskonto 521,6 754,3 -232,7 0,0 0,0 
Indtægtskonto -503,4 -740,3 236,9 0,0 0,0 
Balancekonto 0,0 0,0 0,0 0,0 -58,8 

083507 Udvikling af landdistrikterne, landdistriktpg -0,8 14,3 -15,1 0,0 -15,4 
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Bevillinger i 
alt 

 (mio. kr.) 

Regnskab 
(mio. kr.) 
 (mio. kr.) 

Afvigelse 
 (mio. kr.) 

Overskud ul-
timo året 
 (mio. kr.) 

Videreførel-
ser ultimo 

året 
 (mio. kr.) 

 Udgiftskonto 64,5 31,9 32,6 0,0 0,0 
Indtægtskonto -65,3 -17,6 -47,7 0,0 0,0 
Balancekonto 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,4 

083508 LAG under fiskeri 9,1 9,1 0,0 0,0 -19,4 
Udgiftskonto 17,2 16,9 0,3 0,0 0,0 
Indtægtskonto -8,1 -7,8 -0,3 0,0 0,0 
Balancekonto 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,4 

083509 Pulje til forsøgsvirksomhed 23,8 23,8 0,0 0,0 -3,3 
Udgiftskonto 23,8 23,8 0,0 0,0 0,0 
Balancekonto 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,3 

Anden bevilling 61,7 63,0 -1,3 0,0 0,0 
082125 Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen -26,2 -21,1 -5,1 0,0 0,0 

Udgiftskonto 3,2 6,9 -3,7 0,0 0,0 
Indtægtskonto -29,4 -28,0 -1,4 0,0 0,0 

083105 Tilskud til standardisering mv. 23,4 23,4 0,0 0,0 0,0 
Udgiftskonto 23,4 23,4 0,0 0,0 0,0 

083208 Iværksætteri- og innovationsinitiativer 64,5 61,8 2,7 0,0 0,0 
Udgiftskonto 64,5 64,3 0,2 0,0 0,0 
Indtægtskonto 0,0 -2,5 2,5 0,0 0,0 

083319 Afvikling af ophørte ordninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Indtægtskonto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

083511 Lån og garantier vedr. landdistrikter mv. -1,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 
 Udgiftskonto 0,0 0,2 -0,2 0,0 0,0 
Indtægtskonto -1,0 -1,3 0,3 0,0 0,0 

083512 Afskrivninger på lån vedr. Landdistrikter mv. 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
Udgiftskonto 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 



Erhvervsstyrelsen Årsrapport 2019   |  36  

- -
- -

-

- 
-

4. Bilag 

4.1 Noter til resultatopgørelse og balancen 

§ 08.21.20 og § 08.21.21 Erhvervsstyrelsen 

Note 1a: Immaterielle anlægsaktiver  

(mio. kr.) 
Færdiggjorte ud
viklings-projek

ter 

Erhvervede kon
cessioner, li
censer mv. 

I alt 

Kostpris primo 731,3 28,0 759,3 

Primokorrektioner og flytninger ml. bogføringskredse 0,0 0,0 0,0 

Årets tilgang 78,4 0,0 78,4 

Årets afgang -176,2 -2,2 -178,4 

Kostpris pr. 31.12.2019 (inkl. opskrivninger) 633,5 25,8 659,3 

Akkumulerede afskrivninger -404,0 -25,6 -429,6 

Akkumulerede nedskrivninger -30,6 0,0 -30,6 

Akkumulerede af- og nedskrivninger i alt -434,6 -25,6 -460,2 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2019 198,9 0,2 199,1 

Årets afskrivninger 108,6 1,4 110,0 

Årets nedskrivninger 10,6 0,5 11,1 

Årets af- og nedskrivninger  119,2 1,9 121,1 

Styrelsen har i 2019 foretaget nedskrivning af anlægsaktivet ”Regnskab 2.0 refactorering” på 1,0 mio. kr. (af
rundet). Baggrunden herfor er, at der i 2019 er foretaget en større udvikling af Regnskabsindberetning, som 
medfører at funktionaliteten i ”Regnskab 2.0 refactorering” er ændret i en grad, at der bør foretages en delvis 
nedskrivning af anlægsaktivet. 

(mio. kr.) Udviklingsprojekter under opførelse 

Primo saldo pr. 01.01.2019 13,7 
Primokorrektioner 0,4 
Tilgang 77,6 

Nedskrivninger 0,0 

Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter -78,8 

Kostpris 31.12.2019 12,9 

Note 2a: Materielle anlægsaktiver  

(mio. kr.) 
Transport-ma

teriel 

Produktions
anlæg og  
maskiner 

IT-udstyr Inventar I alt 

Kostpris primo 0,3 0,1 29,5 1,1 31,0 
Primokorrektioner og flytninger mel.bogf.kredse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Årets tilgang 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
Årets afgang 0,0 0,0 -11,4 0,0 -11,4 

Kostpris pr. 31.12.2018 (inkl. opskrivninger) 0,3 0,1 18,1 1,1 19,6 

Akkumulerede afskrivninger -0,3 -0,1 -18,0 -1,1 -19,5 

Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0 0 

Akkumulerede af- og nedskrivninger i alt -0,3 -0,1 -18,0 -1,1 -19,5 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2019 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 

Årets afskrivninger 0,0 0,0 11,3 0,0 11,3 
Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets af- og nedskrivninger  0,0 0,0 11,3 0,0 11,3 
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Note 3a: Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter   

(mio. kr.) 2018 2019 

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenester (debitorer) 38,5 39,0 

Tilgodehavende moms 15,0 19,4 

Huslejedeposita 7,0 7,1 

Forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningsposter) 10,2 10,4 

Tilgodehavende udlæg og refusioner 3,0 32,1 

Andre tilgodehavender inkl. Donationer 5,5 23,3 

Tilgodehavender i alt 79,2 131,3 

Note 4a: Hensatte forpligtelser  
Note (mio. kr.) 2018 2019 

1 Engangsvederlag, medarbejdere og chefer 5,7 6,6 

2 Fratrædelsesordning 0,0 0,3 

3 Reetablering af lejede lokaler 2,5 2,5 

4 Tilbagebetalinger vedr. Næringsbasen 0,6 0,6 

5 DUT-midler til forhandling om Plandata.dk 3,8 3,8 

6 Kommende retssag 0,0 0,8 

I alt 12,6 14,6 

Ad. 1: Hensættelse til engangsvederlag udgør vederlag til direktion, chefer og medarbejdere, som udbetales i 
første halvår 2019.  
Ad. 2: Hensættelse til fratrædelsesordning. 
Ad. 3: Hensættelse til reetablering af lejede lokaler er uforandret fra 2012 og udgør den forpligtelse, der påhvi
ler styrelsen.  
Ad. 4: Hensættelse udgør de resterende anslåede udgifter til tilbagebetalinger af for meget opkrævet gebyrer 
til Næringsbasen samt de udbetalinger, som er kommet retur pga. fejl i kreditorers bankoplysninger.  
Ad. 5: Hensættelse vedrører forpligtelser jf. DUT-princippet som følge af ændringsbekendtgørelsen til Plansy
stemDK, som trådte i kraft den 1. januar 2018. 
Ad. 6: Hensættelse til kommende retssag.  

Styrelsens eventual forpligtigelser til tilbagegangsstillinger for åremålsansatte udgør 2,9 mio. kr., og er fordelt 
på 27 åremålsansatte. Beløbet er ikke regnskabsmæssigt hensat, da det ikke vurderes for sandsynligt at for
pligtigelserne kommer til udbetaling. 
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§ 08.35.14 DIADEM 

Note 1b: Immaterielle anlægsaktiver  

(mio. kr.) 
Færdiggjorte ud
viklings-projek

ter 

Erhvervede kon
cessioner, li
censer mv. 

I alt 

Kostpris primo 33,2 0,0 33,2 

Primokorrektioner og flytninger ml. bogføringskredse 0,0 0,0 0,0 

Årets tilgang 9,1 0,0 9,1 

Årets afgang 0,0 0,0 0,0 

Kostpris pr. 31.12.2019 (inkl. opskrivninger) 42,3 0,0 42,3 

Akkumulerede afskrivninger -33,7 0,0 -33,7 

Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 

Akkumulerede af- og nedskrivninger i alt -33,7 0,0 -33,7 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2019 8,6 0,0 8,6 

Årets afskrivninger -5,5 0,0 -5,5 

Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 

Årets af- og nedskrivninger  -5,5 0,0 -5,5 

(mio. kr.) Udviklingsprojekter under opførelse 

Primo saldo pr. 01.01.2019 6,2 

Tilgang 2,9 

Nedskrivninger 0,0 

Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter -9,1 

Kostpris 31.12.2019 0,0 

Da DIADEM ikke har materielle anlægsaktiver, som det fremgår af balancen, er denne note ikke udarbejdet.  

Note 3b: Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter  

(mio. kr.) 2018 2019 

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenester (debitorer) 2,5 2,3 

Tilgodehavende moms 0,7 0,1 

Forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningsposter) 0,0 0,0 

Tilgodehavende udlæg og refusioner 0,0 0,0 

Andre tilgodehavender 0,0 0,0 

Tilgodehavender i alt 3,2 2,4 
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4.2 Indtægtsdækket virksomhed 

Under den indtægtsdækkede virksomhed udføres opgaver, der er en naturlig udløber af den ordinære virk
somhed. 

Tabel 14: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed (§ 08.21.20.90) 

Ordning (mio. kr.) Ultimo 2016 Ultimo 2017 Ultimo 2018 Ultimo 2019 

Erhvervsøkonomiske analyser -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 

Andet -0,6 -0,7 -0,8 -0,8 

I alt -1,8 -1,9 -2,0 -2,0 

Styrelsen har i 2019 ikke haft hverken indtægter eller udgifter vedrørende indtægtsdækket virksomhed. Det 
akkumulerede overskud ultimo 2019 er derfor uændret 2,0 mio. kr. 

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed 

Erhvervsstyrelsens gebyrordninger (§ 08.21.20) har i 2019 udvist et underskud på 0,4 mio. kr. Årets underskud 
kan henføres til over- og underskud på især gebyrordningerne vedrørende Undersøgelser (Public Oversight), 
Kvalitetskontrol PIE revisionsvirksomheder og Regnskabskontrol med børsnoterede selskaber, jf. tabellen ne
denfor. 

De enkelte ordninger er underlagt forskellige balanceperioder som følge af politiske aftaler og kan derfor have 
forskudte perioder i forhold til årene 2016-2019. Det fremgår af beskrivelserne nedenfor, hvilken balanceperi
ode, der er gældende.  

Ordningen DIADEM står nærmere beskrevet under tabel 1b, tabel 6b samt i tabel 16a nedenfor.  

Tabel 16: Oversigt over gebyrfinansieret virksomhed (§ 08.21.20)  

Gebyrordning (mio. kr.)  
Årets resultat 

2016 2017 2018 2019 

Regnskabskontrol med børsnoterede selskaber (Børskontrol) 0,5 -0,6 0,1 -1,0 

Gebyrprovenu -4,4 -4,4 -4,6 -4,5 

Omkostninger 4,9 3,8 4,7 3,5 

Kvalitetskontrol PIE revisionsvirksomheder 0,4 -0,1 -0,4 -0,8 

Gebyrprovenu -1,3 -1,3 -1,2 -1,2 

Omkostninger 1,7 1,2 4,0 0,4 

Onsite kvalitetskontrol PIE -2,0 -3,8 -0,6 -0,1 

Gebyrprovenu -7,0 -6,8 -2,6 -3,9 

Omkostninger 5,0 3,0 2,0 3,8 

Tilsyn med erhvervsdrivende fonde -5,9 0,7 1,0 -0,1 

Gebyrprovenu -12,2 -7,9 -7,7 -7,8 

Omkostninger 6,3 8,6 8,7 7,7 

Eksportkontrol - Antitortur ordningen 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gebyrprovenu 0,0 0,0 0,0 0,0 

Omkostninger 0,0 0,0 0,0 0,0 



Erhvervsstyrelsen Årsrapport 2019   |  40  

-

-

-
-

Eksportkontrol - Iran ordningen 0,3 0,0 0,0 0,0 

Gebyrprovenu 0,0 0,0 0,0 0,0 

Omkostninger 0,3 0,0 0,0 0,0 

Eksportkontrol - Rusland ordningen 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gebyrprovenu 0,0 0,0 0,0 0,0 

Omkostninger 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eksportkontrol - Syrien ordningen 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gebyrprovenu 0,0 0,0 0,0 0,0 

Omkostninger 0,0 0,0 0,0 0,0 

Registrering af kollektive investeringsforeninger (danske UCITS) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gebyrprovenu 0,0 0,0 0,0 0,0 

Omkostninger 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kvalitetskontrol Ikke-PIE revisionsvirksomheder 0,5 -1,6 -0,5 0,8 

Gebyrprovenu -3,9 -5,3 -4,3 -4,3 

Omkostninger 4,4 3,7 3,8 5,1 

Undersøgelser (Public Oversight) -0,1 -0,6 0,1 1,6 

Gebyrprovenu -3,0 -3,6 -3,1 -3,1 

Omkostninger 2,9 3,0 3,2 4,7 

Resultat -6,3 -6,0 -0,3 0,4 
Note: Differencer skyldes afrundinger.  

Tilsyn med erhvervsdrivende fonde  
Der opkræves et årsgebyr for tilsyn med erhvervsdrivende fonde, jf. lov nr. 712 af 25. juni 2014 med senere 
ændringer. Gebyret opkræves hos alle erhvervsdrivende fonde. Efter tidligere års overskud på ordningen, som 
følge af stigende gebyrindtægter, blev gebyrsatsen sænket med henblik på at reducere det akkumulerede 
overskud og derved skabe balance på ordningen. I 2019 havde ordningen et overskud på 0,1 mio. kr., hvilket 
bl.a. skyldes mindre bemanding og det akkumulerede overskud udgør dermed 4,0 mio. kr. i indeværende 
balanceperioden 2018-2021.  

Tilsyn med revisorer 
Tilsynet dækker kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder og undersøgelser (Public Oversight). Det offentlige 
tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder er gebyrfinansieret og består af tre separate gebyrer, samt 
Onsite kvalitetskontrol PIE. Gebyret for kvalitetskontrol fastsættes særskilt for henholdsvis revisorer, der er 
tilknyttet revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af interesse for offentligheden, og revisorer, der 
er tilknyttet øvrige revisionsvirksomheder. Den direkte medgåede tid i forbindelse med en kvalitetskontrol af
holdes af den revisionsvirksomhed, der er blevet kvalitetskontrolleret. 

Onsite kvalitetskontrol PIE dækker kvalitetskontrolbesøg i revisionsvirksomheder, der betjener virksomheder 
af offentlig interesse (Public Interest Entities). Ordningen havde i 2019 et overskud på 0,1 mio. kr. For Onsite
kvalitetskontrol PIE forventes der balance ved udgangen af indeværende balanceperiode 2018-2021. 

Kvalitetskontrol ikke-PIE revisionsvirksomheder dækker bl.a. udgifter til sagsbehandling i forbindelse med ud
vælgelse til og planlægning af kvalitetskontroller, sagsbehandling i forbindelse med afslutning og afrapporte
ring af en kvalitetskontrol, udarbejdelse af arbejdsprogrammer og årlige redegørelser. Ordningen havde et 
underskud på 0,8 mio. kr. i 2019 og et akkumuleret overskud på 0,8 mio. kr. i balanceperioden 2018-2021. 
Underskuddet for ordningen skyldes blandt andet anvendelse af ekstern bistand med henblik på at nedbringe 
sagsbehandlingstiden.  
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Kvalitetskontrol PIE revisionsvirksomheder dækker bl.a. den overordnede planlægning, udarbejdelse af ar
bejdsprogrammer, årlige redegørelser, samt vedligeholdelse af kvalitetskontrollanternes kompetence og ek
spertbistand. Ordningen havde et overskud på 0,8 mio. kr. i 2019 og et akkumuleret overskud på 0,9 mio. kr. 
i balanceperioden 2018-2021. Overskuddet i 2019 skyldes mindre bemanding på området.  

Undersøgelser (Public Oversight) dækker bl.a. undersøgelser af mulige overtrædelser af revisorlovgivningen 
ved revisors erklæringsarbejde, samt internationale arbejde. Der har i 2019 været et underskud på 1,6 mio. 
kr. og et akkumuleret underskud på 1,0 mio. kr. i balanceperioden 2018-2021. Underskuddet skyldes blandt 
andet anvendelse af ekstern juridisk bistand som følge af undersøgelser af store og komplekse revisioner samt 
øget anvendelse af datadrevet kontrol, som mere effektivt identificerer mulige overtrædelser af revisorlovgiv
ningen. 

Ordninger under Eksportkontrol  
Der opkræves et gebyr i forbindelse med ansøgninger om tilladelse til at frigive visse indefrosne pengemidler 
efter Iran-forordningen. Iran-ordningen har dog ingen ansøgninger haft i 2019. Indtil januar 2016 blev der end
videre opkrævet et gebyr for visse ansøgninger om eksport af dual-use-produkter, pengeoverførsler til og fra 
Iran samt anmodninger om tekniske vurderinger af, om produkter til olie-/gasindustrien og den petrokemiske 
industri var omfattet af Iran-forordningen. I forbindelse med lempelsen af sanktionerne mod Iran i starten af 
2016 blev disse regler i forordningen imidlertid enten ophævet eller ændret. Der har derfor ikke siden januar 
2016 været opkrævet gebyr på disse områder.  

Der opkræves et gebyr for ansøgninger om tilladelse til eksport af dual-use-produkter til Syrien, samt for tek
niske vurderinger af, om olie- og gasprodukter er omfattet af Syrienforordningen. Desuden opkræves gebyr i 
forbindelse med ansøgninger om tilladelse til at frigive visse indefrosne pengemidler efter Syrien-forordningen. 
Syrien-ordningen har dog haft begrænset aktivitet i 2019, ligesom tidligere år. Ordningen forventes i balance 
ved udgangen af indeværende balanceperiode 2018-2021, med et akkumuleret overskud på ca. 19.000 kr. i 
2019. 

Der opkræves et gebyr for ansøgninger om tilladelse til eksport af produkter, der kan bruges til tortur eller 
henrettelse, men som også har en lovlig anvendelse. Det gælder bl.a. visse lægemidler. Reglerne herfor er 
fastsat i antitortur-forordningen. Antitortur-ordningen havde dog ingen ansøgninger i 2019. Ordningen forven
tes i balance ved udgangen af indeværende balanceperiode 2018-2021, med et akkumuleret underskud på 
ca. 25.000 kr. i 2019.   

Der opkræves et gebyr for ansøgninger om tilladelse til eksport af produkter, ydelse af teknisk bistand m.v., 
der kan anvendes i oliesektoren i Rusland. Rusland-ordningen har dog haft begrænset aktivitet i 2019. Ord
ningen forventes i balance ved udgangen af indeværende balanceperiode 2018-2021, med et akkumuleret 
underskud på ca. 43.000 kr. i 2019. 

Registrering af kollektive investeringsforeninger (danske UCITS)  
Der opkræves gebyr for stiftelse af kollektive investeringsforeninger, jf. lbk. 1051 af 25. august 2015 med 
senere ændringer. Gebyret opkræves til dækning af Erhvervsstyrelsens omkostninger knyttet til registrering af 
virksomhedsoplysninger og tildeling af CVR-nummer og SE-nummer. Endvidere opkræves i henhold til samme 
lov hos kollektive investeringsforeninger en årlig afgift til dækning af styrelsens omkostninger vedrørende ad
ministrationen af loven. På gebyrordningerne for registrering af investeringsselskaber, SIKAV og værdipapir
fonde (danske UCITS) er der ved udgangen af 2016 et akkumuleret underskud på ca. 1,0 mio. kr. Underskud
det skyldes, at der ikke har været nogen registreringer af SIKAV og værdipapirfonde siden gebyrordningen for 
disse blev indført. Erhvervsstyrelsen har imidlertid afholdt omkostninger til SKAT som følge af tilretninger af 
SKAT’s systemer. Erhvervsstyrelsen søger at regulere gebyrtaksterne i 2020. Indeværende balanceperiode 
er 2012-2019.  

Ejendomsdatarapporten (DIADEM) (§ 08.35.14) 
DIADEM er en gebyrfinansieret ordning, der via ejendomsdatarapporten giver borgere og virksomheder ad
gang til digital bestilling af offentligretlige oplysninger i forbindelse med ejendomshandel. Etableringen af ge
byrordningen blev besluttet med akt. 163 af 25. juni 2009, og i oktober 2012 blev ejendomsdatarapporten sat 
i drift. Ordningen finansieres af et gebyr pr. hentet ejendomsrapport. Gebyret er ikke-fiskalt og skal dække 
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omkostningerne vedrørende systemets udvikling, implementering og drift, herunder den indledende digitalise
ring af data, jf. akt. 66 af 30. januar 2014. Det er med seneste aktstykke fra januar 2014 bestemt, at der for 
ordningen skal gælde først en 10-årig balanceperiode frem til 2019, hvorefter ordningen overgår til en almin
delig 4-årig balanceperiode. Som følge af et konjunkturbetinget højere salg kom ordningen dog allerede i 2018 
i balance. Det akkumulerede overskud ultimo 2019 var således 6,5 mio. kr. For at sikre balance i ordningen 
blev gebyret nedsat medio 2018 til 154 kr. pr. rapport, og fra 1. januar 2020 er gebyret nedsat til 100 kr. pr. 
rapport.  

Tabel 16a: Oversigt over gebyrfinansieret virksomhed (§ 08.35.14)  

Årets resultat 

2016 2017 2018 2019 

DIADEM -22,1 -28,1 -14,2 -2,4 

Gebyrprovenu -38,4 -42,4 -32,6 -22,0 

Omkostninger 16,3 14,3 18,4 19,6 

Gebyrfinansieret virksomhed uden fuld omkostningsdækning 

Drift m.v. af selskabsregistrene (selskabsregistrering) 
Der opkræves gebyrer for stiftelse, ændring og genoptagelser af aktie- og anpartsselskaber samt øvrige sel
skabsformer med samme grad af begrænset ansvar i det omfang, der er hjemmel til opkrævning af gebyrer 
hos disse selskabsformer. Gebyrerne opkræves til delvis dækning af de direkte omkostninger knyttet til sel
skabsregistreringen. Ordningen er således delvist gebyrfinansieret og delvist bevillingsfinansieret.  

Tabel 16b: Oversigt over gebyrfinansieret virksomhed uden fuld omkostningsdækning (§ 08.21.20)  

Gebyrordning (mio. kr.)  
Årets resultat 

2016 2017 2018 2019 

Drift mv. af selskabsregistrene 2,6 0,2 -0,8 -1,1 

Gebyrprovenu (inkl. bevillingsindtægt) -57,8 -62,6 -62,2 -59,9 

Omkostninger 60,3 62,8 61,3 58,8 

Administration og drift m.v. af CO2-kvoteregistret 3,8 3,1 2,1 2,0 

Gebyrprovenu -2,5 -2,4 -3,3 -3,1 

Omkostninger 6,3 5,5 5,4 5,1 

Resultat 6,4 3,3 1,3 0,9 
Note: Differencer skyldes afrundinger.  

På gebyrordningerne er der ved udgangen af 2013 skabt økonomisk balance i medfør af akt. 11 af 7. november 
2013, hvor det hidtidige underskud blev ”afskrevet” (finansieret inden for eksisterende rammer). Samtidig blev 
det besluttet, at der fra 2014 skulle bevillingsfinansieres 24,0 mio. kr. årligt. 

Den delvise bevillingsfinansiering medfører, at der er skabt bedre balance mellem indtægter og omkostninger, 
jf. resultaterne for 2016-2019. På baggrund af den konstaterede udvikling forventes det, at ordningen vil ba
lancere fremadrettet. 

Administration og drift m.v. af CO2-kvoteregistret  
Der opkræves et gebyr i forbindelse med tildelt gratiskvote i EU´s CO2-kvoteregister, luftfartøjsoperatørbe
holdningskonto, driftslederkonto, personbeholdningskonto og handelskonto i EU´s CO2-kvoteregister samt 
gebyr pr. personbeholdningskonto i DK’s Kyotoregister, jf. lbk. nr. 1605 af 14. december 2016 om CO2 kvoter. 
Gebyrerne dækker delvist omkostningerne ved den samlede kontoadministration. Erhvervsstyrelsen overtog 
kvoteregistret i 2012, hvor der var et akkumuleret overskud på 9,5 mio. kr. Erhvervsstyrelsen nedsatte gebyr
taksterne fra 2013, hvor det tilstræbes at opnå balance på ordningen over en 8-årig balanceperiode, hvilket 
har resulteret i et realiseret underskud på ordningen siden 2013. Grundet et lavere antal tildelte kvoter end 
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forudsat ved seneste regulering af gebyrtaksterne, samt øgede omkostninger til kontroller og IT-understøt
telse, er underskuddet større end forventet.  

Gebyret er med virkning fra 1. januar 2018 opjusteret, således at gebyrindtægterne delvis dækker omkostnin
gerne knyttet til ordningen, hvorved det akkumulerede underskud i 2020 forventes at ende på ca. 14,3 mio.kr. 
Der er samtidig på finansloven hjemmel til delvis omkostningsdækning fra 2019. Ved udgangen af 2019 var 
underskuddet på 2,0 mio.kr. og det akkumulerede underskud på 10,9 mio. kr. i den indeværende balancepe
riode er 2013-2020.   
 
Regnskabskontrol med børsnoterede virksomheder (Børskontrol)  
Der opkræves et årligt gebyr til finansiering af regnskabskontrollen med børsnoterede virksomheder, jf. års
regnskabslovens § 156, stk. 3 og bek. nr. 960 om finansiering af driften af regnskabskontrol med visse virk
somheder af 13. september 2019. Gebyret opkræves hos virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, som 
har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et 
EU-/EØS-land og ikke-finansielle virksomheder fra lande uden for EU-/EØS, som har værdipapirer optaget til 
handel på et reguleret marked i Danmark, og som er underlagt dansk regnskabskontrol.  

I 2012 blev ordningen omlagt fra lovfastsat afgift til omkostningsbestemt gebyr. Gebyrindtægterne baseres på 
markedsværdien af de børsnoterede virksomheders værdipapirer. Ordningen havde et overskud på 1,0 mio. 
kr., og et akkumuleret overskud på 1,0 mio. kr. Der forventes balance ved udgangen af indeværende balan
ceperiode 2018-2021.  

4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter  

Tabel 18: Tilskudsfinansierede aktiviteter 

Ordning (mio. kr.) 
Overført fra 
tidligere år 

Årets til
skud 

Årets udgif
ter 

Årets resul
tat 

Overskud til 
videreførelse 

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (§ 
08.21.20.95) 

-1,2 0,0 0,0 0,0 -1,2 

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (§ 08.21.20.97) -6,3 -24,2 25,7 1,5 -4,8 

I alt -7,5 -24,2 25,7 1,5 -6,0 

De tilskudsfinansierede aktiviteter havde i 2017 et underskud på 1,5 mio. kr. Ultimo 2019 var det videreførte 
overskud således 6,0 mio. kr.  

4.5 Forelagte investeringer 

Erhvervsstyrelsen har i 2019 ikke forelagt investeringer for Finansudvalget. 
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4.6 IT-Omkostninger 

Tabel 19: It-omkostninger i 2018 
Sammensætning (Mio. kr.) 

Interne personaleomkostninger til it (it-drift/ -vedligehold/-udvikling) 30,7 

It-systemdrift 34,1 

It-vedligehold 69,8 

It-udviklingsomkostninger 81,4 

Udgifter til it-varer til forbrug 1,8 

I alt 217,8 

De samlede it-omkostninger er opgjort i overensstemmelse med de vejledende retningslinjer i Kravspecifika
tion med regnskabsrapporter til årsrapporten 2019. I opgørelsen indgår et betydeligt element af skøn, hvorfor 
tallene er behæftet med usikkerhed. 
 
Interne statslige leverancer indgår ikke i opgørelsen. 
 
De opgjorte it-omkostninger udgør ca. 30 pct. af de samlede driftsomkostninger for § 08.21.20 Erhvervsstyrel
sen, § 08.21.21 Styrket virksomhedskontrol og § 08.35.14 Ejendomsdatarapporten (DIADEM). Omkostnin
gerne vedrører især styrelsens mange fagsystemer. Knap 20 pct. af omkostningerne skønnes at være interne 
personaleomkostninger. Det anslås, at knap 65 pct. af omkostningerne vedrører enten udvikling eller vedlige
hold af it-systemer.   

4.7 Supplerende oplysninger 

Styrelsen har i 2019 en aftale med Nævnenes Hus, hvoraf det fremgår, at styrelsen fortsat står for opkrævning 
(debitoradministration) af årsgebyrerne vedrørende Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere og Revisornæv
net 

Styrelsen overførte i 2019 opgaver vedrørende ejerlejlighedsloven og andelsboligloven samt andelsbolig
info.dk til Transport- og Boligministeriet.  

Styrelsen indgik i 2018 en aftale med Udbetaling Danmark omkring Hjemmeserviceordningen (§ 08.21.14.10.) 
Ordningen har fra 2018 fremgået af Erhvervsstyrelsen regnskab, og varetages ikke længere af Udbetaling 
Danmark. De regnskabsmæssige registreringer efter ordningens ophør vedrører bevægelser i relation til tilba
gebetalingskrav, som er overdraget til inddrivelse hos Gældstyrelsen og er yderst begrænsede. Registrerin
gerne foretages som hidtil på § 08.21.14.10.  

Som følge af at de allerede udstedte tvangsbøder ikke kan inddrives på det foreliggende grundlag, er styrel
sen nødsaget til at annullere de udstedte tvangsbøder og udstede nye, som er i overensstemmelse med ret
ningslinjerne for inddrivelse, årsregnskabsloven og forældelsesloven. Der er ikke noget lovgivningsmæssigt 
til hinder for at udstede nye tvangsbøder, så længe styrelsen ikke har modtaget behørig dokumentation. Der 
er derfor nedskrevet 27,3 mio. kr. i regnskabet for 2019. Endvidere er et mindre antal bøder blevet afskrevet 
på grund af forældelse. Det svarer til et beløb på 2,5 mio. kr. De tvangsbøder styrelsen allerede havde over
sendt til inddrivelse er blevet trukket tilbage fra Gældsstyrelsen. Det svarer til et beløb på 2,9 mio.kr. 

Ligeledes er styrelsen i løbende dialog med Gældstyrelsen vedrørende tvangsbøder med henblik på at gen
optage inddrivelse. 

Yderligere deltager styrelsen i et pilotprojekt med Gældstyrelsen og Moderniseringsstyrelsen omkring inddri
velse af udestående fordringer. 
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