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1. Påtegning
Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Erhvervsstyrelsen (CVR-nr. 10150817) er ansvarlig 

for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillings-

kontrollen for 2020.

Erhvervsstyrelsen var i 2020 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), Kompensationsordninger som følge af COVID-19 (§ 
08.32.21) Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger (§ 08.33.19), Afvikling af diverse lån mv. (§ 
08.33.22), Danmarks deltagelse i verdensudstillinger (§ 08.34.03) Regionaludvikling mv. (§ 08.35.01), Regio-
nal erhvervsudvikling (§ 08.35.06), Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet (§ 
08.35.07), Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet (§ 08.35.08), Pulje til for-
søgsvirksomhed i landdistrikterne (§ 08.35.09), Lån og garantier vedr. landdistrikter (§ 08.35.11), Afskrivninger 
på lån vedrørende landdistrikter mv. (§ 08.35.12), Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIA-
DEM) (§ 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 11/3 2021 København, den 14/3 2021

---------------------------------------- -----------------------------------------
Erhvervsstyrelsens direktør 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).

Styrelsen har enheder i København, Nykøbing Falster og Silkeborg.

Erhvervsstyrelsen bidrager til Erhvervsministeriets Strategi 2025 om at skabe gode og fremtidssikrede vækst-
vilkår 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 2020 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 udvikling 
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 2020:

• 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.) 2019 2020 Budget 2021

Resultatopgørelse

Ordinære driftsindtægter -646,6 -871,9 -738,0

Heraf indtægtsført bevilling -540,7 -755,0 -597,9

Heraf eksterne indtægter -105,9 -116,8 -140,1

Ordinære driftsomkostninger 660,4 827,5 785,1

Heraf løn 358,0 400,2 449,1

Heraf af- og nedskrivninger 53,9 90,8 78,4

Heraf øvrige omkostninger 248,5 336,6 257,6

Resultat af ordinær drift 13,9 -44,4 47,1

Resultat før finansielle poster -10,3 -68,3 24,5

Årets resultat -0,7 -58,8 33,3

Balance

Anlægsaktiver (materielle og immaterielle) 212,0 212,5

Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) *131,3 155,9

Hensættelser -14,6 -22,6

Samlet egenkapital -70,7 -129,2

Langfristet gæld -209,8 -206,0

Kortfristet gæld -167,6 -286,8

Låneramme 234,6 224,6

Træk på lånerammen (FF4) 194,3 198,6

Finansielle nøgletal

Udnyttelsesgrad af lånerammen 82,8% 88,4%

Negativ udsvingsrate 7,4% 14,4%

Overskudsgrad 0,1% 6,7%

Bevillingsandel 83,6% 86,6%

Soliditetsgrad 15,3% 20,0%

Personaleoplysninger

Antal årsværk (stk.) **618,9 **681,9 766,0

Årsværkspris (t.kr.) **577,8 **586,3 586,3

Lønomkostningsandel (%) 56,1% 46,5% 56,6

Lønsumsloft 335,6 493,5 440,9

Lønforbrug 357,6 399,8 449,1

Note: difference skyldes afrundinger

* Note: Korrektion af omsætningsaktiver i 2019 således at tallet er sammenligning med 2020, da den likvide beholdning ikke skal medtages. 

** 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 2020 været 871,9 mio. kr. Heraf udgør 86,6 pct. bevillings-
indtægter, mens de resterende 13,4 pct. er gebyrindtægter, salg af varer og tjenesteydelser samt tilskudsfi-
nansierede aktiviteter.

De ordinære driftsomkostninger har i 2020 været 827,5 mio. kr. Heraf udgør 48,4 pct. personaleomkostninger, 
mens øvrige omkostninger og afskrivninger tegner sig for henholdsvis 40,7 pct. og 11,0 pct.

Balancesummen har ultimo 2020 været 644,7 mio. kr., hvoraf anlægsaktiverne tegner sig for de 34,3 pct. af 
aktiverne og omsætningsaktiverne for 65,7 pct.

Egenkapitalens andel af balancen (soliditetsgraden) har ultimo 2020 udgjort 20,0 pct. Erhvervsstyrelsen har 
ultimo 2020 udnyttet 88,4 pct. af lånerammen på 224,6 mio. kr. Fra d. 1. januar 2020 er lånerammerne for § 
08.21.20. og § 08.35.14. sammenlagt.

Den negative udsvingsrate er i 2020 på 14,4 pct. I 2019 var den på 7,4 pct. Fordoblingen i 2020 skyldes årets 
resultat på 58,8 mio. kr. Ligeledes giver årets resultat en overskudsgrad på 6,7 pct.

Styrelsens samlede bevillingsindtægter for 2020 er på 755,0 mio. kr. inkl. tillægsbevillinger på 232,3 mio. kr., 
som primært kan tilskrives administration af hjælpepakker til dansk erhvervsliv i forbindelse med COVID-19.

Årets resultat bærer tydeligt præg af den situation, Danmark har stået i siden medio marts 2020 som følge af 
COVID-19-pandemien. For Erhvervsstyrelsen har dette blandt andet indebåret en omfattende indsats med 
løbende at implementere og administrere de kompensationsordninger, der er blevet vedtaget i løbet af 2020. 
Dette har nødvendiggjort organisationstilpasninger samt udvikling af nye it-systemer til brug for sagsbehand-
ling og udbetalingsadministration. Årets resultat afspejler dels, at de faktiske administrationsomkostninger til 
hjælpepakkerne er endt lavere end skønnet på tillægsbevillingsloven for 2020, dels mindreforbrug på en række 
af styrelsens driftsbudgetter som følge af, at øvrige opgaver ikke har realiseret fuldt forbrug bl.a. som følge af 
det store fokus på eksekvering af hjælpepakkerne, og endelig højere realiserede indtægter fra blandt andet 
Selskabsregistreringsgebyr, og salg af virksomheds- og selskabsdata end forventet.

Af- og nedskrivninger er i forhold til sidste år steget med 36,9 mio. kr. Det skyldes, at der i 2020 er foretaget 
afskrivninger vedr. COVID-19 for 29,1 mio. kr. Derudover er der vedr. Virksomhedsguiden foretaget en ned-
skrivning på 6,1 mio. kr. grundet større ændringer i funktionalitet.

De ordinære driftsomkostninger, herunder løn, er i 2020 42,2 mio. kr. højere end i 2019. Dette skyldes primært 
en øget tilgang af lønsum til medarbejdere i forbindelse med styrelsens håndtering af regeringens COVID-19-
hjælpepakker til dansk erhvervsliv.

Personaleforbruget har i 2020 været 681,9 årsværk, hvilket kunne rummes inden for lønsumsloftet. Den gen-
nemsnitlige omkostning pr. årsværk har været på 586,3 t.kr., hvilket svarer til en stigning på 1 pct. set i forhold 
til 2019. Lønomkostningsandelen har i 2020 været på 46,5 pct.
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Tabellen nedenfor viser de økonomiske hovedtal for DIADEM’s driftsbevilling (§ 08.35.14.), som administreres 
af Erhvervsstyrelsen.

Tabel 1b: DIADEM’s økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal

(mio. kr.) 2019 2020 Budget 2021

Resultatopgørelse

Ordinære driftsindtægter -22,0 -16,0 -15,0

Heraf indtægtsført bevilling 0,0 0,0 0,0

Heraf eksterne indtægter -22,0 -16,0 -15,0

Ordinære driftsomkostninger 17,5 10,7 14,1

Heraf løn 4,0 3,6 4,1

Heraf af- og nedskrivninger 5,5 1,1 1,1

Heraf øvrige omkostninger 8,0 6,0 8,9

Resultat af ordinær drift -4,5 -5,3 -0,9

Resultat før finansielle poster -2,9 -3,5 0,2

Årets resultat -2,4 -3,1 0,6

Balance

Anlægsaktiver (materielle og immaterielle) 8,6 7,5

Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) 2,4* 2,1

Hensættelser 0,0 0,0

Samlet egenkapital -6,5 -9,6

Langfristet gæld -9,2 -7,7

Kortfristet gæld -6,1 -5,7

Låneramme 20,0 -

Træk på lånerammen (FF4) 8,6 7,5

Finansielle nøgletal

Udnyttelsesgrad af lånerammen 43,0% -

Negativ udsvingsrate - -

Overskudsgrad 10,9% 19,4%

Bevillingsandel 0,0% 0,0%

Soliditetsgrad 30,0% 41,7%

Personaleoplysninger

Antal årsværk (stk.) **6,9 **6,1 7,0

Årsværkspris (t.kr.) **577,8 **586,3 586,3

Lønomkostningsandel (%) 18,0% 22,5% 29,0%

Lønsumsloft 3,9 3,8 3,8

Lønforbrug 4,0 3,6 4,1

* Note: Korrektion af omsætningsaktiver i 2019 således at tallet er sammenligning med 2020, da den likvide beholdning ikke skal medtages. 
* 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. 
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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-
stemet.

DIADEM’s ordinære driftsindtægter fra gebyrer har i 2020 været 16,0 mio. kr.

De ordinære driftsomkostninger har i 2020 været 10,7 mio. kr. Heraf udgør 33,6 pct. personaleomkostninger, 
mens afskrivninger og øvrige omkostninger tegner sig for henholdsvis 10,3 pct. og 56,1 pct.

Årets resultat er 0,7 mio. kr. højere end i 2019. Selvom gebyret er nedsat fra d. 1. januar 2020 fra 154 kr. til 
100 kr. pr. ejendomsdatarapport, har der samtidigt været et fald i omkostningerne fra 2019 til 2020 på 6,8 
mio.kr.

Balancesummen har ultimo 2020 været 23 mio. kr., hvoraf anlægsaktiverne tegner sig for 32,6 pct. og omsæt-
ningsaktiverne for 67,4 pct.

Egenkapitalens andel af balancen (soliditetsgraden) er ultimo 2020 på 41,7 pct. mod 30,0 pct. i 2019, hvilket 
skyldes, at resultatet for 2020 udviser et mindre overskud. Da ordningen i 2018 kom i balance, blev gebyret 
nedsat fra 325 kr. til 154 kr. medio 2018. Gebyret er yderligere blevet nedsat til 100 kr. pr. 1. januar 2020.

Fra d. 1. januar 2020 er lånerammerne for § 08.21.20 og § 08.35.14 blevet sammenlagt.

DIADEM har med et overskud på 3,1 mio. kr. en overskudsgrad på 19,4 pct. i 2020.

2.3 Faglige resultater

Erhvervsstyrelsen har i 2020 opnået en række faglige resultater inden for styrelsens hovedopgaver på finans-
loven. Resultaterne gennemgås nedenfor.

Indledningsvist skal det fremhæves, at året har været markant præget af COVID19-situationen, hvor styrelsen 
i foråret 2020 fik ansvar for eksekveringen af fire store COVID19-kompensationsordninger som led i regerin-
gens hjælpepakker til dansk erhvervsliv, ligesom det blev besluttet, at Virksomhedsguiden er virksomhedernes 
indgang til vejledning om COVID19-situationen på tværs af relevante myndigheder. Styrelsen har dermed 
åbnet for it-understøttede ansøgninger til ordningerne, sagsbehandlet og udbetalt kompensation i regi af en 
kompensationsordning for arrangører, en lønkompensationsordning, en kompensationsordning for selvstæn-
dige, freelancere mv. og en kompensationsordning for faste omkostninger, samt en række puljer til omstilling 
af erhvervslivet og til øget aktivitet. Derudover har styrelsen løbende understøttet de politiske drøftelser af 
behovet for justering af ordningerne, varetaget kommunikation og vejledning til virksomhederne og samarbej-
det med interessenter og øvrige myndigheder, ikke mindst om forebyggelse og hindring af svig med kompen-
sationsordningerne. Arbejdet har trukket på kapaciteter og ressourcer på tværs af styrelsen, og der er opbyg-
get en helt ny organisering omkring opgaverne, herunder en ny lokation. Det har dermed også haft en væsent-
lig indvirkning på hele styrelsens virke i 2020, hvor opgaveløsningen også har været præget af de nye betin-
gelser under COVID19.

• Erhvervsservice og Digitalisering 

Erhvervsstyrelsen har i 2020 fortsat arbejdet med at gøre det nemmere for virksomhederne at være 

i kontakt med det offentlige. Den digitale service på Virk er forbedret ved udmøntning af en række 

initiativer i en ny handlingsplan for Virk gældende frem til 2024, herunder bl.a. gennem lancering af 

Virk d. 1. september i en ny og bedre form, der forbedrer navigation og søgning, så det er blevet 

lettere for brugerne at finde frem til selvbetjeningsløsninger og relevant information.

Styrelsens kundecenter i Nykøbing har endvidere påbegyndt arbejdet med at overtage supporten 
på fællesoffentlige infrastrukturkomponenter i takt med, at disse udbydes, ligesom kundecenteret 
har varetaget support af Corona-hotlinen. Styrelsen har desuden i 2020 fortsat arbejdet med øget 
automatisering af virksomhedernes kontakt med det offentlige.
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• Erhvervsudvikling 

I tillæg til de akutte hjælpeforanstaltninger, som er nævnt ovenfor, har Erhvervsstyrelsen spillet en 

rolle i forberedelsen af en økonomisk genopretningspakke, der skal bidrage til genstarten af bl.a. 

dansk eksport samt en række indsatser i hårdt ramte områder og erhverv ramt af høj ledighed på 

grund af COVID-19, fx omlægning af produktion og opkvalificering af medarbejdere.

Som led i politisk aftale om ”genstart af dansk eksport” er der i regi af programmet SMV:Digital 

åbnet for en ny ansøgningsrunde i november 2020 til eksportfremmende digitalisering i SMV’er, 

hvor der som noget nyt kan gives tilskud til investeringer i digitale systemer, automatisering eller e-

handelsløsninger.

Erhvervsstyrelsen har desuden gennem dialog og partnerskab bidraget til at skabe grundlag for en 

effektiv grøn omstilling som led i arbejdet med indfrielsen af regeringens klimamål. Erhvervsstyrel-

sen har blandt andet eksekveret en række indsatser for at styrke grøn og cirkulær omstilling i virk-

somhederne og for at opgøre klimaaftryk let og sammenligneligt.

Hertil kommer, at Erhvervsstyrelsen har sekretariatsbetjent Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

Bestyrelsen lancerede i starten af året en strategisk ramme for Erhvervsfremme i Danmark 2020-

2023 efter aftale med erhvervsministeren. Som led i strategien udpegede bestyrelsen bl.a. erhvervs-

mæssige styrkepositioner, hvor der efterfølgende er ydet tilskud til en række klyngeorganisationer. 

Derudover er der ydet tilskud til en række erhvervsfremmeindsatser med særligt fokus på grøn 

omstilling, digitalisering, kvalificeret arbejdskraft, omstilling i lyset af COVID-19 og lokale erhvervs-

indsatser.

Herudover er der sket videreudvikling af Virksomhedsguiden, som er virksomhedernes digitale ind-

gang til information, vejledning herunder også om statslige COVID-19-hjælpepakker og erhvervs-

fremmeydelser, og som noget nyt har guiden fået et grønt tema med inspiration og værktøjer til 

smv’erne til at komme i gang og videre med grøn omstilling.

Erhvervsstyrelsen har desuden arbejdet med at fremme ansvarlig digital omstilling gennem fortsat 

eksekvering af indsatser for at fremme dataetik, avanceret digitalisering og databrug, agil regulering 

m.m. Der er desuden udarbejdet en række analyser som led i en strategisk indsats for, hvor dansk 

erhvervsliv er om 10 - 20 år. Fokus er her på fremtidens styrkepositioner og styrkelse af de nuvæ-

rende, bl.a. gennem indsatser der bidrager til højere produktivitet og moderne, højproduktive ar-

bejdspladser.

Erhvervsstyrelsen har herudover fortsat arbejdet med digital sikkerhed og ansvarlighed, der bl.a. 

skal understøtte, at digitalisering og datadrevne forretningsmodeller går hånd i hånd med ansvarlig 

brug af data. På planlovsområdet har styrelsen arbejdet med evaluering af planloven, der i henhold 

til den politiske aftale om modernisering af planloven skulle færdiggøres i 2020, men grundet CO-

VID-19-situationen er udskudt til 1. kvartal 2021.

Herudover er der bidraget til nye initiativer på landdistriktsområdet, herunder fastlæggelse af et nyt 

landdistriktsprogram, bidraget til Det Nationale Turismeforums udarbejdelse af en strategi for bæ-

redygtig vækst i dansk turisme samt bidraget til implementeringen af vækstplan for kreative erhverv. 

Der er endvidere fulgt op på Partnerskab for levende bymidter. Herudover er der forhandlet og 

udstedt nye landsplandirektiver for udviklingsområder og sommerhusområder.

Erhvervsstyrelsen har desuden fortsat arbejdet med at tilskynde til fornyelse og fortsat vækst gen-

nem initiativer inden for kunstig intelligens, partnerskab for viden og vækst samt gjort det endnu 

nemmere at drive virksomhed nationalt og internationalt gennem bl.a. udarbejdelse af anbefalinger 

til regeringen i regi af Erhvervslivets EU- og regelforum samt gennemført tiltag inden for byrdelet-

telser og en løbende opdatering af information til danske virksomheder i forhold til udviklingen i 

Brexit-forhandlingerne.
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Endelig har ERST bidraget til udarbejdelsen af regionalfondsprogrammet og socialfondsprogram-

met fra 2021 på baggrund af de vedtagne forordninger mv. Styrelsen har endvidere udarbejdet 

programmer for LAG og FLAG, som er trådt i kraft i 2021.

• Erhvervsregulering 

For at fremme vækst og konkurrence har Erhvervsstyrelsen både nationalt og internationalt fortsat 

arbejdet med at fremme ansvarlig ledelse og en enkel og effektiv erhvervsregulering. På baggrund 

af øgede bevillinger til kontrol og tilsyn med selskaber er bl.a. tilsynet på hvidvask- og revisorområ-

derne blevet styrket markant, ligesom samarbejdet med relevante myndigheder er blevet styrket. 

Med vedtagelsen af en kontrolpakke i 2020 vil styrelsens kontrol på selskabs- og regnskabsområ-

derne blive styrket yderligere. Udgangspunktet er, at kontrollen i videst muligt omfang skal være 

digital samt data- og risikobaseret, så den mest effektivt rammer svindlerne uden at medføre unød-

vendige byrder for lovlydige virksomheder.

Erhvervsstyrelsen har desuden haft fokus på, at reguleringen muliggør anvendelse af ny teknologi 

som fx machine learning, hvor der i 2020 er sat tre store machine learning-modeller i produktion. 

Machine learning-modeller vil kunne identificere potentielle svigvirksomheder allerede i forbindelse 

med selskabsregistreringen, men også bl.a. i indsatsen mod snyd og svindel med COVID-19- kom-

pensationsordningerne, hvor der er udviklet og iværksat digitale og manuelle kontroller.

Erhvervsstyrelsen har desuden udarbejdet et lovforslag, der skal muliggøre lettere omregistrering 

fra iværksætterselskab til anpartsselskab, ligesom Erhvervsstyrelsen har udarbejdet konkrete an-

befalinger om mere værdiskabende rapporteringskrav til CSR-rapportering, som skaber mere gen-

nemsigtighed om virksomhedernes indsats for at agere som ansvarlige virksomheder.

Endelig har styrelsen fremmet en velfungerende konkurrence på telemarkedet gennem markeds-

analyser på bredbåndsmarkedet.

Hovedkonti

Tabel 2: Erhvervsstyrelsens driftskonti

Bevilling

Regnskab 

(mio. kr.)

Overført 

overskud/ vi-

dereførsler 

ultimo året 

(mio. kr.)

FL 

(mio. kr.)

TB 

(mio. kr.)

Finansårets 

bevilling i alt 

(mio. kr.)

Erhvervsstyrelsen i alt 992,8 26.599,8 27.592,6 27.510,3 271,0

Drift 522,7 232,3 755,0 693,1 130,4

Udgiftskonto 657,8 232,3 890,1 851,6 0,0

Indtægtskonto -135,1 0,0 -135,1 -158,5 0,0

Balancekonto 0,0 0,0 0,0 0,0 130,4

Administrerede ordninger mv. 470,1 26.367,5 26.837,6 26.817,2 140,6

Udgiftskonto 1.001,4 26.367,5 27.368,9 27.264,1 0,0

Indtægtskonto -531,3 0,0 -531,3 -446,9 0,0

Balancekonto 0,0 0,0 0,0 0,0 140,6

Note.: Oversigten omfatter alle konti under virksomhed 10150817 Erhvervsstyrelsen. Indtægter er angivet med negativt fortegn.
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2.4 Kerneopgaver og ressourcer

Formålet med dette afsnit er at beskrive Erhvervsstyrelsens opgaver og ressourceforbruget for disse.

Tabel 3a: Sammenfatning af økonomi for Erhvervsstyrelsens opgaver (§ 08.21.20. og § 08.21.21.)

Opgave Bevilling
Øvrige 

Omkostninger
Andel af årets 

overskudindtægter

Generelle fællesomkostninger -152,7 -5,2 158,3 0,4

Erhvervsservice og digitalisering -338,0 -66,5 389,1 -15,3

Erhvervsudvikling -200,4 -35,0 209,0 -26,3

Erhvervsregulering -43,8 -35,9 68,7 -11,1

I alt § 08.21.20. -734,9 -142,5 825,1 -52,3

Styrket virksomhedskontrol -20,1 0,0 13,6 -6,5

I alt § 08.21.21. -20,1 0,0 13,6 -6,5

I alt § 08.21.20. og § 08.21.21. -755,0 -142,5 838,7 -58,8

Note: Finanslovsbevillingen er fordelt på baggrund af grundbudgettet for 2020 og justeret for forskellen mellem forventede og faktiske opnåede tillægsbevil-
linger. Afgrænsningen af Generelle fællesfunktioner fra faglige omkostninger følger retningslinjerne i Moderniseringsstyrelsens vejledning om registrering af 
generelle fællesomkostninger.

Overordnet set har COVID-19-pandemien præget styrelsens aktiviteter og økonomiske resultat væsentligt i 
2020, idet styrelsen har fået væsentlige nye opgaver med bl.a. administration af COVID-19-kompensations-
ordninger og vejledning til virksomheder om COVID-19. Der har samtidigt været behov for at ændre på ar-
bejdsgange og lokaler for at holde afstand. Det stærke fokus på COVID-19-aktiviteterne har også medført, at 
den oprindeligt planlagte ressourceindsats bl.a. ift. it-investeringer ikke fuldt ud har kunnet realiseres på alle 
områder.

Styrelsen har i 2020 har haft et overskud på 52,3 mio. kr. på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, svarende til 6,3 
pct. af omkostningerne.

Tabel 3a ovenfor viser, hvorledes dette resultat fordeler sig på de hovedopgaver, som var specificeret i finans-
loven for 2020.

Generelle fællesomkostninger havde et underskud på 0,4 mio. kr. Omkostningerne til hjælpefunktioner og 
generel ledelse mv. udgjorde i 2020 i alt 158,3 mio. kr. svarende til 19 % af de samlede omkostninger, hvilket 
er lidt lavere end det budgetterede.

Erhvervsservice og digitalisering havde et overskud på 15,3 mio. kr., hvilket er en forbedring på 19,2 mio. kr. i 
forhold til 2019. Området varetager kundesupport og udvikler og vedligeholder styrelsens fagsystemer. I 2020 
har området samtidigt haft omfattende aktiviteter i forbindelse med styrelsens tilrettelæggelse og gennemfø-
relse af administration af COVID-19-ordninger. Dette har medført både stigende bevillingsindtægter og om-
kostninger.

Erhvervsudvikling havde i 2020 et overskud på 26,3 mio. kr. Resultatet skyldes først og fremmest et fald i 
områdets omkostninger på 21,5 mio. kr. Faldet er sket på en lang række sagsområder og vedrører primært 
driftsudgifter blandt andet som følge af mindre rejseaktivitet, færre konsulentudgifter og prioritering af ressour-
cer til at understøtte COVID19-kompensationsordningsopgaverne.

Erhvervsregulering havde et overskud på 11,1 mio. kr. i 2020. Dette er en forbedring på 12,7 mio. kr. i forhold 
til 2019, hvor opgaveområdet havde et underskud på 1,6 mio. kr. Forbedringen skyldes især stigende gebyr-
indtægter og i mindre grad faldende omkostninger.

For § 08.21.21. Styrket virksomhedskontrol blev resultatet et overskud på 6,5 mio. kr. svarende til 47,7 % af 
omkostningerne.
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Det samlede resultat for § 08.21.20. og § 08.21.21. blev således et overskud på 58,8 mio. kr. svarende til 7,0 
% 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 3,1 mio. kr. Udviklingen på ejendomsmarkedet i 2020 medførte, at gebyrindtægterne blev højere 
end budgetteret. Samtidigt noteredes også på dette område et omkostningsfald.

Tabel 3b: Sammenfatning af økonomi for digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) 
(§ 08.35.14.)

Opgave Bevilling Øvrige indtægter Omkostninger
Andel af årets 

overskud

Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata 0,0 -16,0 12,9 -3,1

I alt 0,0 -16,0 12,9 -3,1

2.5 Målrapportering

Afsnittet har til formål at vise Erhvervsstyrelsens målopfyldelse for samtlige mål i mål- og resultatplanen med 
departementet for 2020 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 2020
Mål1 Score i % 

/ point
Kriterier for helt op-
fyldt

Kriterier for delvist op-
fyldt

Status

Policy- og ud-
viklingsmål

72,63

1 Kompensati-
onsordninger 
som følge af 
COVID-19

0 

(0/100)

Sagsbehandling af alle 
sager modtaget på ord-
ningerne gældende til 
ultimo august er afslut-
tet inden årets udgang 
og for de forlængede 
ordninger er sagsbe-
handlingen af alle sa-
ger påbegyndt inden for 
30 dage fra modtagelse 
af ansøgningen.

Efterkontrollen på løn-
kompensationsordnin-
gen er påbegyndt inden 
årets udgang.

Sagsbehandling af sager 
modtaget på ordningerne 
gældende til ultimo au-
gust er afsluttet inden 
årets udgang for 95 pct. af 
sagerne og for de forlæn-
gede ordninger er sags-
behandlingen påbegyndt 
inden for 30 dage fra 
modtagelse af ansøgnin-
gen for 95 pct. af sagerne.

Efterkontrollen på løn-
kompensationsordningen 
er påbegyndt inden årets 
udgang.

Første del af målet er opfyldt; 100 % af alle 
sager indleveret i august eller før blev luk-
ket ved udgangen af 2020.

Anden del af målet er ikke opfyldt, da der på 
ordningen for faste omkostninger var en 
stor sagspukkel i september, som har for-
sinket sagsbehandlingen for sager indleve-
ret i september og oktober, hvilket har be-
virket at styrelsen ikke har kunnet indfri mål-
sætningen om at påbegynde sagsbehand-
lingen inden for 30 dage fra modtagelse af 
ansøgningen for 95 pct. af sagerne.

Sidste del af målet om efterkontrollen har 
ikke været muligt at påbegynde som følge 
af, at kompensationsordningerne er forlæn-
get igen på grund af restriktionsniveauet.

2 Indsats mod 

snyd og svin-

del med CO-

VID-19 kom-

pensations-

ordningerne

5,26 

(100/100)

Der er etableret en 
whistleblowerordning 
og alle henvendelser er 
visiteret.

Der anvendes maskin-
læring (ML) til i nær re-
altid at risikoscore alle 
ansøgninger, så an-

Der er etableret en whist-
leblowerordning, og ho-
vedparten er visiteret.

Der anvendes maskinlæ-
ring til i nær realtid at risi-
koscore alle ansøgninger, 
så ansøgninger med høj 
risikosccore bliver udta-
get til udvidet kontrol.

Whistleblowerordning er etableret i 2. kvar-
tal, mens visitering af alle henvendelser er 
sket løbende.

Den intelligente kontrol iværksætter ved 
hjælp af maskinlæring en risikobaseret kon-
trol baseret på svigindikatorer hvorved virk-
somheder og personer med høj risikoscore 
udtages til udvidet kontrol. Fx ligger 77% af 
virksomhederne under 10% i risiko, mens 

1 Kriterierne for opfyldelse mål 1, 10, 11, 15, 16, 17 afviger fra mål- og resultatplanen for 2020, da målene er genforhandlet med departementet. 



Erhvervsstyrelsen Årsrapport 2020   |  13

Mål1 Score i % 
/ point 

Kriterier for helt op-
fyldt 

Kriterier for delvist op-
fyldt 

Status 

søgninger med høj risi-
kosccore bliver udtaget 
til udvidet kontrol.

Anvendelse af skyba-
seret teknologier til af-
vikling af ML modeller 
strømlines, så nye mo-
deller kan sættes hurti-
gere i drift.

der findes et fåtal af virksomheder, som 
scorer meget højt (højest målte er 94%).

Arbejdet med at strømline anvendelsen af 
skybaseret teknologi er sket og alpha-ver-
sion af POC på ML anvendelse afprøvet po-
sitivt.

3 Regeringens 
økonomiske 
genopret-
ningspakke

5,26 

(100/100)

ERST bidrager til pres-
sehåndteringen ved 
indstationering af med-
arbejder i departemen-
tet

ERST bidrager med 
kortlægning af virksom-
hedernes udfordringer 
gennem 34 virksom-
hedsinterviews, og 
medvirker til indarbej-
delse heraf i afrappor-
teringen.

ERST videreudvikler 
SMV:Digital som for-
ventet udløb af anbefa-
linger fra genstartste-
amsene, herunder ud-
møntning af yderligere 
midler i regi af SMV:Di-
gital

ERST bidrager til presse-
håndteringen ved indsta-
tionering af medarbejder i 
departementet

ERST bidrager med kort-
lægning af virksomheder-
nes udfordringer gennem 
30 virksomhedsinter-
views og medvirker til ind-
arbejdelse heraf i afrap-
porteringen.

ERST har bidraget med to medarbejdere til 
pressehåndtering i departementet.

Derudover har ERST også bidraget med in-
terviews til selve afrapportering fra Forum 
for Genstart af dansk eksport. I alt har 
ERST udført 34 virksomhedsinterviews og 
indarbejdet dem i rapporten, der har bidra-
get til at kortlægge udfordringerne hos dan-
ske eksportvirksomheder.

ERST har derudover udarbejdet en særlig 
pulje i SMV:Digital målrettet genstart af 
dansk eksport med mulighed for tilskud til 
privat rådgivning samt direkte tilskud til in-
vesteringer i ny teknologi. Puljen blev tildelt 
35 mio. kr. til udmøntning i 2020 og alle mid-
lerne er udmøntet.

4 Danske er-
hvervsinte-
resser I det 
europæiske 
industri-
samarbede

4,21 

(100/100)

Der er udarbejdet en 
kortlægning af danske 
interesser i deltagelse i 
EU’s industrialliancer 
og i udvælgelsen af de 
nye økosystemer. 
Der er udarbejdet et op-
læg til understøttelse af 
danske virksomheders 
deltagelse i de europæ-
iske industriallian-
cer/økosystemer.

Der er udarbejdet en kort-
lægning af danske inte-
resser i deltagelse i EU’s 
eksisterende industrialli-
ancer.

Projektet har fulgt tidsplanen i koncernpro-
jektet som udmønter målet. Der er udarbej-
det en kortlægning af danske interesser i 
deltagelse i EU’s industrialliancer og i ud-
vælgelsen af de nye økosystemer. Der er 
desuden udarbejdet et oplæg til understøt-
telse af danske virksomheders deltagelse i 
de europæiske industrialliancer/økosyste-
mer.

5 Regeringens 
klimapartner-
skaber

5,26 

(100/100)

ERST har bidraget med 
7 konkrete input herun-
der vedrørende klima-
kompas, CSR-rappor-
tering, grøn erhvervs-
rapportering, mærkning 
og standarder, SMV’s 
grønne omstilling, for-
brugsdata og forslag 
vedr. Danmark som 
grøn iværksætterna-
tion.

ERST har bidraget med 5 
konkrete input herunder 
vedrørende klimakom-
pas, CSR-rapportering, 
SMV’s grønne omstilling, 
forbrugsdata og forslag 
vedr. Danmark som grøn 
iværksætternation.

ERST har bidraget med en grundpakke 
med 10 initiativforslag, herunder vedr. kli-
makompas, CSR-rapportering, SMVGrøn 
og Digital, et grønt decentralt erhvervsfrem-
mesystem, øget brug af forbrugsdata på 
forsyningsområdet, grønne internationale 
standarder, certificering og mærkning, samt 
forslag vedr. Danmark som grøn iværksæt-
ternation.

6 Opfølgning 
på klimapar-
nerskaber-
nes anbefa-
linger

5,26 

(100/100)

Som opfølgning på kli-
mapartnerskabernes 
anbefalinger udvikler 
ERST 4 forslag til er-
hvervsrettede tiltag, der 
kan indgå i klimahand-
lingsplan eller andre re-
geringsudspil, og udvik-
ler i den forbindelse 2 

Som opfølgning på klima-
partnerskabernes anbe-
falinger udvikler ERST 2 
forslag til et erhvervsrettet 
tiltag, der kan indgå i kli-
mahandlingsplan eller an-
dre regeringsudspil, og 
udvikler i den forbindelse 
1 konkret projekt med 

ERST har udviklet mere end 4 forslag til er-
hvervsrettede tiltag, der kan indgå i klima-
handlingsplan eller andre regeringsudspil, 
herunder bl.a. forslag til et nyt Klimakom-
pas, standardiserede nøgletal for CO2-
regnskab i virksomheder, nationalt virksom-
hedsprogram for grøn og digital forretnings-
udvikling samt flere indspil til strategi for 
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Mål1 Score i % 
/ point 

Kriterier for helt op-
fyldt 

Kriterier for delvist op-
fyldt 

Status 

konkrete projekter med 
grønt erhvervspotenti-
ale, herunder indsen-
der konkrete anbefalin-
ger til erhvervsministe-
ren om mere værdiska-
bende CSR-rapporte-
ring.

grønt erhvervspotentiale, 
herunder indsender kon-
krete anbefalinger til er-
hvervsministeren om 
mere værdiskabende 
CSR-rapportering.

grønne offentlige indkøb og aftale om gen-
start af dansk eksport. ERST har som op-
følgning på klimapartnerskaberne udviklet 
mere end 2 konkrete projekter med grønt 
erhvervspotentiale, herunder bl.a. CO2-be-
regner til Klimakompas, som er lanceret på 
virksomhedsguiden, og partnerskab for in-
telligent affaldshåndtering. ERST har end-
videre sendt 10 forslag til mere værdiska-
bende CSR-rapportering til erhvervsmini-
steren.

7 Sekretariats-
betjening af 
regeringens 
Grønne Er-
hvervsforum

4,21 

(100/100)

ERST har understøttet 
sekretariatsbetjeningen 
af Grønt Erhvervsforum 
til DEPs fulde tilfreds-
hed.

ERST har understøttet 
sekretariatsbetjeningen 
af Grønt Erhvervsforum til 
DEPs fulde tilfredshed.

ERST har bidraget med input til forslag til et 
tværgående samarbejdsprojekt om meto-
der til at opgøre CO2-udslip, som blev be-
sluttet af Grønt erhvervsforum den 16. sep-
tember. ERST deltager som drivkraft i gen-
nemførelsen af projektet, hvor der blev 
holdt første møde i partnerkredsen den 19. 
november.

8 Den decen-

trale er-

hvervsfrem-

meindsats

4,21 

(100/100)

1. Bestyrelsens ud-
møntninger, Erhvervs-
husene og digital er-
hvervsfremme bidrager 
til at indfri mindst tre an-
befalinger fra klimapart-
nerskaberne.

2. Alle klyngeorganisa-
tioner, der udvælges til 
finansiering af bestyrel-
sen, har beskrevet sit 
bidrag til innovation 
mhp. grøn omstilling, 
og der er iværksat dia-
log med alle organisati-
onerne om deres hand-
lingsplaner for 2021, 
hvor grøn omstilling 
indgår.

1. Bestyrelsens udmønt-
ninger, Erhvervshusene 
og digital erhvervs-
fremme bidrager til at ind-
fri mindst to anbefalinger 
fra klimapartnerskaberne.

2. 80 pct. af alle klyngeor-
ganisationer, der udvæl-
ges til finansiering af be-
styrelsen, har beskrevet 
sit bidrag til innovation 
mhp. grøn omstilling, og 
der er iværksat dialog 
med disse organisationer 
om deres handlingspla-
ner for 2021, hvor grøn 
omstilling indgår.

1. Bestyrelsen har i 2020 udmøntet i alt 45,4 
mio. kr. til styrkede værdikædesamarbejder 
og symbioser. Bestyrelsens udmøntninger 
bidrager til at indfri følgende anbefalinger 
fra klimapartnerskaberne: Understøtte nye 
og eksisterende symbioser, digitalisering til 
fremme af cirkulær økonomi, digitalt over-
blik over symbioser samt CO2 reduktioner 
igennem udvikling af bæredygtige tekstiler i 
en cirkulær økonomi, m.fl.

2. Samtlige udvalgte klynger har beskrevet 
deres bidrag til grøn omstilling, og dialog 
om klyngernes handlingsplaner med fokus 
på bl.a. grøn omstilling pågår.

9 Konkurrence 
og bæredyg-
tigt erhvervs-
liv, der ska-
ber Fremti-
dens ar-
bejdsplader

5,26 

(100/100)

Kortlægningen fore-
lægges departementet 
senest den 1. septem-
ber 2020.

Kortlægningen forelæg-
ges departementet se-
nest den 15. oktober 
2020.

Kortlægningen er leveret d. 1. september, 
som planlagt.

10 Politisk ud-
spil om 
Fremtidens 
arbejdsplad-
ser

5,26 

(100/100)

Der er udarbejdet en fo-
reløbig intern midtvejs-
status af Strategi for 
Danmarks digitale 
vækst. Det må forven-
tes, at der udestår data 
fra nogle af indsat-
serne, som først vil 
kunne indarbejdes i Q1 
2021.
Der er bidraget med 
forslag til politiske initia-
tiver inden for flere ind-
satsområder.

Der er udarbejdet en fore-
løbig intern midtvejssta-
tus for Danmarks digitale 
vækst. Det må forventes, 
at der udestår data fra 
nogle af indsatserne, som 
først vil kunne indarbej-
des i Q1 2021. 
Der er bidraget med for-
slag til politiske initiativer 
inden for et indsatsom-
råde.

ERST har leveret følgende i henhold til må-
let:  
- Midtvejsstatus på Strategi for Danmarks 
digitale vækst
- Analyse af "Digitalisering i små og mellem-
store virksomheder"
- Analyse af "Interviews med klyngeorgani-
sationer som led i arbejdet med Fremtidens 
Arbejdspladser"
- Analyse af "Interviews med tillidsmænd 
som led i arbejdet med Fremtidens Arbejds-
pladser" - 18 forslag til nye politiske initiati-
ver.

11 Partnerskab 
for Viden og 
Vækst

2,11 

(100/100)

Erhvervsstyrelsen har 
bidraget til det forbere-
dende arbejde med 
materiale til nedsættel-
sen og forberedelse af 

Erhvervsstyrelsen har bi-
draget til det forbere-
dende arbejde med mate-
riale, herunder kortlæg-
ning af innovations- og er-
hvervsfremmesystemet 

Partnerskabet er endnu ikke lanceret poli-
tisk og der er derfor endnu ikke indkaldt el-
ler afholdt møder i partnerskabet. ERST har 
bidraget til at forberede nedsættelsen og 
format og rammer for partnerskabet.
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Mål1 Score i % 
/ point 

Kriterier for helt op-
fyldt 

Kriterier for delvist op-
fyldt 

Status

partnerskabet, herun-
der udarbejdelse af for-
mat for partnerskabet 
og rammerne for sekre-
tariatsbetjeningen.

og analyse af virksomhe-
dernes innovationsbehov.

12 Ny strategi 
for kunstig 
intelligens

2,11 

(100/100)

Erhvervsstyrelsen har 
understøttet DEPs ar-
bejde til DEPs fulde til-
fredshed.

Erhvervsstyrelsen har un-
derstøttet DEPs arbejde 
til DEPs tilfredshed.

ERST har i april 2020 udarbejdet notat til 
DEP om muligt "Partnerskab for kunstig in-
telligens og supercomputere”. DEP har be-
kræftet, at ERST dermed har bidraget på de 
bestillinger, som DEP har haft vedr. mulig 
ny strategi for kunstig intelligens.

13 Let at drive 
ordentlig og 
konkurrence-
dygtig virk-
somhed

4,21 

(100/100)

Der er afholdt to møder 
i Erhvervslivets EU- og 
Regelforum, ligesom 
der er afholdt to temati-
ske workshops samt 
seks arbejdsgruppe-
møder.
ERST bistår forummet 
med fremsendelse af 
konkrete anbefalinger 
til regeringen.

Der er afholdt et møde i 
Erhvervslivets EU- og Re-
gelforum, ligesom der er 
afholdt en tematisk work-
shop samt fem arbejds-
gruppemøder.

Der er afholdt tre møder i Erhvervslivets 
EU- og Regelforum, ligesom der er afholdt 
to tematiske workshops samt minimum 
seks arbejdsgruppemøder.

ERST har bistået med afviklingen af mø-
derne samt fremsendelsen af anbefalinger 
til regeringen.

14 EU-UK af-
tale, der va-
retager dan-
ske er-
hvervsinte-
resser

4,21 

(100/100)

Brexit-tjeklisten opdate-
res i forhold til udviklin-
gen i forhandlingerne. 
Erhvervsstyrelsen leve-
rer bidrag til forhandlin-
gerne.
(Indsatsen vurderes af 
departementet på bag-
grund af indstilling fra 
Erhvervsstyrelsen.)

Erhvervsstyrelsen leverer 
bidrag til forhandlingerne. 
(Indsatsen vurderes af 
departementet på bag-
grund af indstilling fra Er-
hvervsstyrelsen.)

Erhvervsstyrelsen har løbende bidraget til 
forhandlinger, ligesom Brexit-tjeklisten er 
opdateret løbende henover året.

15 Planloven 0 

(0/100)

Evaluering af planloven 
er gennemført inden d. 
1. december 2020, og 
der er udarbejdet ud-
kast til politisk udspil i 4. 
kvartal.

Evaluering af planloven er 
gennemført inden d. 1. 
december 2020.

Ministeren har i oktober 2020 meddelt Fol-
ketinget, at det grundet Covid-19-situatio-
nen har været nødvendigt at udskyde tids-
planen for evalueringen af planloven til 1. 
kvartal 2021.

16 Strukturfond-
sprogram-
mer

Udgået2 Erhvervsstyrelsen har 
inden udgangen af 
2020 forelagt et udkast 
til strukturfondsprog-
rammer 2021-2027 for 
regeringen3.

Erhvervsstyrelsen har in-
den udgangen af 2020 fo-
relagt et udkast til struk-
turfondsprogrammer 
2021-2027 for Erhvervs-
ministeren4.

EU-budgettet blev vedtaget medio juli 2020, 
og der blev lige før jul 2020 indgået politiske 
aftaler om de fleste af forordningerne for 
strukturfondene. Regeringens godkendelse 
af ressort og rammerne for anvendelsen af 
midlerne fsva. Fonden for Retfærdig Om-
stilling udestår, ligesom der ikke er taget 
stilling til fordeling af midlerne mellem Regi-
onalfondsprogrammet og Socialfondsprog-
rammet samt INTERREG. Udarbejdelsen 
af regionalfondsprogrammet og socialfond-
sprogrammet pågår på baggrund af de ved-
tagne forordninger mv. Det er aftalt med 
DEP, at målet udgår af MRP20, idet for-
handlingerne af forordningerne ikke blev af-
sluttet inden 1. oktober 2020.

17 Lokale er-
hvervsudvik-
lingsinitiati-
ver

4,21 

(100/100)

Danmarks Erhvervs-
fremmebestyrelse har 
efter inddragelse af er-
hvervshusenes besty-
relser truffet beslutning 
om rammer og ambiti-

Danmarks Erhvervsfrem-
mebestyrelse har efter 
inddragelse af erhvervs-
husenes bestyrelser fået 
forelagt rammer og ambi-
tionsniveau for at bidrage 

Målet er opfyldt, idet Danmarks Erhvervs-
fremmebestyrelse med inddragelse af er-
hvervshusenes bestyrelser har truffet be-
slutning om rammer og ambitionsniveau for 
bestyrelsens arbejder, herunder prioriterin-
gen af 50 mio. kr. i 2021.

2 Da målet er udgået af MRP20 er målets vægtning på 5 fordelt forholdsmæssigt ud på de øvrige mål. 
3 Hvis de relevante EU-forordninger og budget 2021-2027 er godkendt senest 1. oktober 2020. 
4 Hvis de relevante EU-forordninger og budget 2021-2027 er godkendt senest 1. oktober 2020. 
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Mål1 Score i % 
/ point 

Kriterier for helt op-
fyldt 

Kriterier for delvist op-
fyldt 

Status 

onsniveau for at bi-
drage til erhvervsmini-
sterens arbejde med 
fyrtårnsinitiativer, her-
under gennem priorite-
ring af midler i 2021.

til erhvervsministerens ar-
bejde med fyrtårnsinitiati-
ver, herunder gennem pri-
oritering af midler i 
2021.

18 Digital an-
svarlighed

5,26 

(100/100)

1. ERST bidrager til ud-
spillet med videns-
grundlag omkring ud-
fordringsbilledet og ud-
vikling af konkrete initi-
ativer omkring digital 
ansvarlighed.

2. ERST bistår departe-
mentet ift. øvrige digi-
tale regeringsudspil, 
herunder udspil om so-
ciale medier.

3. ERST bidrager til re-
levante pressesager 
omkring digital ansvar-
lighed.

4. ERST eksekverer på 
relevante initiativer i ud-
spil om digital ansvar-
lighed.

5. ERST bidrager med 
2 konkrete initiativer, 
der kan indgå i en nati-
onal cybersikkerheds-
strategi.

1. ERST bidrager til ud-
spillet i form af udvikling 
af konkrete initiativer om-
kring digital ansvarlighed.

2. ERST bistår departe-
mentet ift. øvrige digitale 
regeringsudspil, herunder 
udspil om sociale medier.

3. ERST bidrager til rele-
vante pressesager om-
kring digital ansvarlighed.

4. ERST bidrager med 1 
konkrete initiativer, der 
kan indgå i en national cy-
bersikkerhedsstrategi.

1. Udspillet for digital ansvarlighed er ud-
skudt til primo 2021. ERST har bidraget 
med vidensgrundlag om udfordringsbille-
det, udvikling af konkrete initiativer og input 
til udkastet på ansvarlighedsudspil.

2. ERST har bidraget med konkrete initiati-
ver, beskrivelser, analyser og baggrunds-
notater til den tværministerielle arbejds-
gruppe om sociale medier.

3. ERST har bidraget med oplæg til presse-
sager omkring digital ansvarlighed.

4. ERST har eksekveret på relevante initia-
tiver gennem udarbejdelse af udkast til 10 
initiativer til udspil om digital ansvarlighed 
samt videreudvikling af dilemmaspil og al-
goritmetester som del af initiativet om bru-
gervenlig digital værktøjskasse.

5. ERST har bidraget med syv konkrete ini-
tiativer til bruttokataloget for den kom-
mende nationale strategi for cyber- og infor-
mationssikkerhed.

19 Omregiste-
ring af sunde 
IVS'er til 
ApS'er

2,11 

(50/100)

Et lovforslag fremsæt-
tes i oktober 2020.

Et lovforslag er udarbej-
det og sendt i høring in-
den udgangen af septem-
ber 2020.

Lovforslaget blev sendt i høring i september 
2020, men blev først fremsat den 11. no-
vember 2020.

Den 17. december 2020 vedtog et enigt 
Folketing lovforslaget om lempeligere krav 
til omregistrering af iværksætterselskaber 
og ændring af bemyndigelse til midlertidig 
fravigelse af bestemmelser om fysisk frem-
møde ved generalforsamling i virksomhe-
ders vedtægter i forbindelse med covid-19.

20 Informations-
sikkerhed og 
databeskyt-
telse

0 

(0/100)

a. 100% af behand-
lingsaktiviteterne i for-
tegnelsen er risikovur-
deret.

b. Der er lagt en plan for 
tilsyn med alle styrel-
sens databehandlere, 
og planen er fulgt for 
100% af styrelsens da-
tabehandlere.

c. Alle 20 minimums-
krav er implementeret.

a. 80% af behandlingsak-
tiviteterne i fortegnel-
sen er risikovurderet.

b. Der er lagt en plan for 
tilsyn med alle styrel-
sens databehandlere, og 
planen er fulgt for 80% af 
styrelsens databehand-
lere.

c. Der er taget stilling til 
alle 20 minimumskrav og 
90% er implementeret el-
ler foretaget mitigerende 
handlinger inden 1. juli 
2020.

a. ERST har risikovurderet 78% af person-
databehandlingerne. Delmålet er dermed 
ikke opfyldt, hvilket skyldes at der er kom-
met nye vejledninger fra Datatilsynet til risi-
kovurderinger og persondatabehandling. 
Det medfører bl.a., at der skal være en kob-
ling mellem den enkelte persondatabe-
handling og dertilhørende risikovurdering. 
Risikovurdering heraf vil kræve en større 
ændring i ERSTs IT system ”Systemover-
blik”, hvilket styrelsens IT arkitekter har 
måttet nedprioritere grundet opgaver i rela-
tion til Covid19 kompensationsordningerne.

b. Der er ført tilsyn og planen er fulgt for 
93% af styrelsens databehandlere. Styrel-
sen har udeståender med to andre myndig-
heder, hvor der bl.a. afventer indgåelse af 
en databehandleraftale som styrelsen grun-
det Covid19 har måttet nedprioritere.
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Mål1 Score i % 
/ point 

Kriterier for helt op-
fyldt 

Kriterier for delvist op-
fyldt 

Status 

c. ERST er kommet i mål medimplemente-
ring af 80% af minimumskravene. Der ude-
står implementering af fire minimumskrav.

21 Nye digitale 
initiativer og 
teknologiske 
løsninger

4,21 

(100/100)

Erhvervsstyrelsen skal 
have sendt nationale 
og nordiske anbefalin-
ger til departementet in-
den udgangen af 3. 
kvartal 2020.

Erhvervsstyrelsen skal 
have sendt nationale og 
nordiske anbefalinger til 
departementet inden ud-
gangen af 4. kvartal 2020.

De nationale og nordiske anbefalinger blev 
godkendt d. 21. august.

Driftsmål 6,32

22 Sagsbe-
handlingsti-
der

4,21 

(100/100)

1) Sagsbehandlingsti-
den for udbetalingssa-
ger for LAG og FLAG er 
nedbragt til 60 kalen-
derdage eksklusiv hø-
ringer per 31. juli 2020. 
Puklen af driftssager er 
afviklet inden udgan-
gen af 2020.

2) Sagsbehandlingsti-
den for sager på ek-
sportkontrolområdet 
må ikke overskride 10 
arbejdsdage i ukompli-
cerede/almindelige sa-
ger.5

N.A 1) Sagsbehandlingstiden for udbetalingssa-
ger er nedbragt til målsætningen pr. 31.juli. 
 
Fsva. driftssager var puklen væsentligt ned-
bragt inden årsskiftet. Task forcen har såle-
des i 2020 sikret, at alle åbne driftssager fra 
2017, 2018 samt 1/3 af sagerne fra 2019-
regnskaberne, herunder alle FLAG-regn-
skaber, er ved at blive sagsbehandlet eller 
er afsluttet. Sagspuklen vurderes således 
at være væsentligt nedbragt inden LAG’er-
nes driftsregnskaber fra 2020 indsendes 
primo april 2021.

2) Alle ukomplicerede sager på eksportkon-
trolområdet er blevet sagsbehandlet på un-
der 10 arbejdsdage.

23 Konsulent-
forbrug

2,11 

(100/100)

Styrelsen bidrager til, at 
konsulentforbruget på 
tværs af ministerområ-
det reduceres med 
samlet 21,5 mio. kr.

Styrelsen bidrager til, at 
konsulentforbruget på 
tværs af ministerområdet 
reduceres med samlet 
21,5 mio. kr.

Styrelsens konsulentudgifter ligger med et 
forbrug på 167,0 mio. kr. i 2020 under det 
udmeldte måltal for 2020 på 187,5 mio. kr. 
og bidrager dermed til, at koncernens for-
brug reduceres som aftalt.

Ved sammenregning og vægtning af de anførte point på målene, fås en målopfyldelsesgrad på 78,9 pct.

2.5.2 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

Erhvervsstyrelsens mål- og resultatplan for 2020 omfattede 23 målepunkter. Som det fremgår af oversigten 
ovenfor, har Erhvervsstyrelsen opfyldt 16 mål, mens et mål er delvist opfyldt, tre mål ikke er opfyldt og et mål 
er udgået. Dette giver en målopfyldelsesgrad på 78,9 pct.

På baggrund af målopfyldelsesgraden på 78,9 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 COVID-19-relaterede opgaver.

I det følgende foretages en analyse af mål 6 om opfølgning på klimapartnerskabernes anbefalinger, som er af 
væsentlig strategisk betydning for Erhvervsstyrelsen. Udvælgelsen af målet til analysen er sket i dialog med 
Erhvervsministeriets departement.

Mål 6 for 2020: Opfølgning på klimapartnerskabernes anbefalinger

5 Ved ukomplicerede/almindelige sager forstås sager, hvor Erhvervsstyrelsens høringsparter er i stand til at svare endeligt inden for den aftalte høringsfrist 
på 6 arbejdsdage, og hvor partshøringsproces ikke skal finde sted. 
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Erhvervsstyrelsen har med mål 6 udviklet mere end fire forslag til erhvervsrettede tiltag, der som opfølgning 
på klimapartnerskabernes anbefalinger har kunnet indgå i klimahandlingsplan eller andre regeringsudspil. For-
slagene vil bidrage til at sætte retning for den grønne omstilling af dansk erhvervsliv, og de har fået integreret 
grøn omstilling i styrelsens centrale erhvervspolitiske instrumenter og indsatsområder.

Erhvervsstyrelsen har i særlig grad bidraget til opfølgning på klimapartnerskabernes anbefalinger, herunder 
med følgende erhvervsrettede tiltag:

• Nyt Klimakompas. Erhvervsstyrelsen har udviklet og lanceret en ny CO2-beregner på virksomhedsguiden 

i oktober 2020. Erhvervsstyrelsen har ligeledes som indspil til klimahandlingsplan for forbruger og virk-
somhedsrettet adfærd foreslået, at Klimakompasset løbende skal udvikles og vedligeholdes, så det kan 
være så let, brugertilpasset og automatiseret et værktøj som muligt for virksomheder at anvende både til 
dokumentation og redskab til at igangsætte effektive CO2-reducerende initiativer og fastlægge deres kli-
mastrategi. Beregningsmodellen, der lægges til grund for Klimakompasset, er i overensstemmelse med 
den internationalt anerkendte metode til at beregne drivhusgasemissioner på virksomhedsniveau, GHG 
Protocol Corporate Standard, anbefalet af Europa-Kommissionen. Forslaget følger op på anbefalinger fra 
bl.a. Klimapartnerskab for Handel og fra Klimapartnerskab for Finanssektoren.

• Standardiserede nøgletal for CO2-regnskab. Erhvervsstyrelsen har ligeledes som indspil til klimahand-
lingsplan for forbruger og virksomhedsrettet adfærd foreslået at skabe standardiserede nøgletal og måltal 
for CO2-aftryk i virksomheder for at øge dokumentationen om virksomheders klimapåvirkning. Forslaget 
skal bidrage til, at rapporteringen bliver mere ensartet, tilgængelig og værdiskabende, bl.a. i form af digitale 
indberetningsløsninger og styrket vejledning, ligesom der bør udvikles frivillige indberetningsløsninger til 
SMV’er. Forslaget følger op på en anbefaling fra Klimapartnerskab for Energiintensiv industri. Som resultat 
af det konkrete projekt om mere værdiskabende CSR-rapportering har Erhvervsstyrelsen identificeret 10 
forslag, der samlet set kan skabe mere gennemsigtighed, sammenlignelighed, troværdighed og struktur i 
virksomhedernes CSR-rapportering, men også ambition om, at flere virksomheder anspores til at arbejde 
med samfundsansvar, herunder klimarapportering i form af nøgletal.

• Nationalt virksomhedsprogram for grøn og digital forretningsudvikling. Erhvervsstyrelsen har udviklet for-
slag til et nationalt program for grøn og digital omstilling, hvis elementer er integreret i aftalen om finanslov 
for 2021 om at etablere et virksomhedsprogram knyttet til omstilling af SMV’er i hele landet. Programmet 
vil gøre det muligt for SMV’er at få finansieret rådgivning om grøn og digital omstilling, vækstrådgivning og 
forretningsudvikling samt indkøb af konkret teknologi, produktionsudstyr, software mv., som kan bidrage 
til omstillingen af virksomheden, herunder også grøn omstilling. Programmet vil være særlig relevant for 
SMV’er i hårdt ramte områder og vil også kunne understøtte virksomhedernes overgang til en mere bæ-
redygtig, grøn og konkurrencedygtig forretning. Forslaget følger op på en anbefaling fra Klimapartnerskab 
for Service, IT og Rådgivning.

• Indspil til strategi for grønne offentlige indkøb. Erhvervsstyrelsen har bidraget med en række initiativer til 
regeringens strategi for grønne offentlige indkøb, der er lanceret i oktober 2020, herunder 1) et initiativ til 
reduktion af CO2-udledning gennem en indsats for styrket vejledning af virksomheder om miljømærker og 
standarder, 2) en revitalisering af Den Ansvarlige Indkøber, så den omdannes til en automatiseret løsning, 
hvor brugeren gennem besvarelse af spørgsmål bliver præsenteret for relevante redskaber i stedet for 
selv at skulle identificere dem, 3) udvikling af et digitalt TCO-værktøj, hvor indkøbere på en brugervenlig 
måde kan udregne omkostningerne i hele produktets levetid, og dermed træffe indkøbsbeslutninger ud fra 
totalomkostningsprincipper og 4) integration af standardiserede grønne data i det elektroniske fakture-
ringssystem som anvendes ved alle offentlige indkøb. Initiativerne bidrager til at følge op på anbefalinger 
fra en række af Klimapartnerskaberne, bl.a. Handel Affald, Vand & Cirkulær økonomi samt Bygge- og 
anlægssektoren og Service, IT og Rådgivning.

• Afklaring af regler og barrierer. Erhvervsstyrelsen har foreslået at understøtte mode- og tekstilvirksomhe-

ders adgang til afprøvning, udvikling og implementering af nye løsninger og forretningsmodeller med hen-
blik på bæredygtig omstilling og eksport. Tilsvarende er det foreslået at igangsætte en indsats, der skal 
adressere konkrete barrierer og muligheder inden for bio-solutions, fx regulatoriske barrierer. Forslagene 
gennemføres med den politiske aftale om genstart af dansk eksport fra oktober. Initiativerne bidrager til at 
følge op på en anbefaling fra Klimapartnerskab for Affald, vand og cirkulær økonomi.
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• Partnerskab for Intelligent affaldshåndtering. Erhvervsstyrelsen har til Klimahandlingsplan for affald fore-
slået at etablere et nyt partnerskab med fokus på at styrke og accelerere intelligent affaldshåndtering 
gennem ny teknologi og digitale løsninger. Forslaget er med den politiske aftale om en klimaneutral af-
faldssektor i 2030 fra maj 2020 udviklet til et konkret projekt med grønt erhvervspotentiale, der kan bidrage 
til udvikling af nye teknologier og innovative løsninger, som kan øge genanvendelsen af affald, og fx bi-
drage til en højere kvalitet i de genanvendte ressourcer. Samtidig rummer et digitalt løft af affaldssektoren 
også nye forretningsmuligheder for virksomhederne, som kan bidrage til at skabe flere arbejdspladser og 
større eksport af affaldsteknologier. Forslaget bidrager til at følge op på en anbefaling fra Klimapartnerskab 
for Handel.

Målet er opfyldt, idet alle delmål ved udgangen af 2020 lever op til de opstillede målepunkter for at være helt 
opfyldt.

2.6 Forventninger til det kommende år

Erhvervsstyrelsens arbejde i 2021 og frem vil i høj grad være præget af Erhvervsministeriets Strategi 2025.

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

• Erhvervsservice og Digitalisering 
Erhvervsstyrelsen vil i 2021 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 yderli-
gere initiativer i handlingsplanen for Virk gældende frem til 2024. Styrelsens kundecenter i Nykøbing 
vil desuden fortsat forberede overtagelse af supporten på fællesoffentlige infrastrukturkomponenter 
i takt med, at disse udbydes herunder. I 2021 skal kundecenteret bl.a. gøre klar til at supportere 
NemLogin-3, når den nye løsning efter planen går i luften i december 2021. Endelig forventes Co-
rona-vejledning til virksomhederne fortsat at være en vigtig prioriteret for kundecenteret i 2021.

• Erhvervsudvikling 
COVID-19 vil også i 2021 trække alvorlige økonomiske spor i Danmark, og Erhvervsstyrelsen vil 
fortsat spille en rolle i at sikre, at dansk erhvervsliv kan komme godt igennem og ud af krisen. Det 
vil ske gennem fortsat udmøntning af kompensationsordninger, som skal holde hånden under dansk 
erhvervsliv, så længe virksomhederne er ramt af restriktioner, som giver adgang til hjælpepakkerne. 
Endvidere vil efterkontrollen med udbetalinger fra kompensationsordningerne være et vigtigt ind-
satsområde for styrelsen i 2021. Hertil kommer en række mere målrettede indsatser i regi af bl.a. 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, hvor hårdt ramte erhverv vil kunne få midler til fx omlægning 
af produktion og opkvalificering af medarbejdere.

Erhvervsstyrelsen vil sekretariatsbetjene syv regionale vækstteams, som bl.a. skal komme med 

anbefalinger til, hvordan der bedst kan investeres i lokale erhvervsstyrker, så de kan udvikle sig til 

lokale erhvervsfyrtårne og styrke vækst og beskæftigelse i en hel landsdel. Hertil kommer at Er-

hvervsstyrelsen sekretariatsbetjener Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som i 2021 bl.a. vil 

have fokus på genstart af dansk erhvervsliv, herunder grøn og digital omstilling, iværksætteri og 

investering i lokale erhvervsfyrtårne som opfølgning på de regionale vækstteams anbefalinger.

Herudover vil styrelsen fremme danske virksomheders direkte muligheder for at deltage i fælleseu-
ropæiske investeringsprojekter herunder især ift. at styrke danske virksomheders positionering i 
europæiske værdikæder på brintområdet. Styrelsen vil i 2021 desuden fortsat eksekvere en række 
nationale tiltag ift. at fremme danske virksomheders digitalisering herunder ift. at fremme dataetik, 
regulering der fremmer brug af ny teknologi m.m. Endvidere vil der i foråret 2021 i regi af SMV:Di-
gital blive åbnet for en ny ansøgningsrunde til eksportfremmende digitalisering i SMV’er, hvor der 
gives tilskud til investeringer i digitale systemer, automatisering eller e-handelsløsninger. Herudover 
skal der ske udmøntning af de nye programmer for EU-strukturfonde 2020-2027, der udgør en væ-
sentlig kilde til realisering af den decentrale erhvervsfremmeindsats.
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I forhold til Virksomhedsguiden, som er virksomhedernes digitale indgang til information, vejledning 
og erhvervsfremmeydelser vil der bl.a. ske en styrkelse af den digitale vejledning af virksomhe-
derne, så danske virksomheder får hjælp til fx at forberede sig på e-handel, eksport mv. Styrelsen 
vil herudover arbejde for en yderligere styrkelse af den digitale sikkerhed, hvor Erhvervsstyrelsen 
vil bidrage til regeringens nye nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed som vil blive 
lanceret i 2021. Endelig vil der ske løbende opdatering af information til danske virksomheder i 
forhold til Brexit.

• 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. Det vil 
bl.a. ske gennem en styrkelse af styrelsens kontrol på selskabs- og regnskabsområderne som led 
i kontrolpakken, der blev vedtaget i 2020. Udgangspunktet er at kontrollen i videst muligt omfang 
skal være digital samt data- og risikobaseret, så den mest effektivt rammer svindlerne uden at med-
føre unødvendige byrder for lovlydige virksomheder. Erhvervsstyrelsen vil desuden fortsat have 
fokus på, at reguleringen muliggør anvendelse af ny teknologi som fx machine learning, hvor der i 
2021 vil ske videreudvikling og gennemførsel af kontrol med det formål at styrke kontrollen med 
kompensationsordningerne i forbindelse med COVID-19-krisen. Endvidere skal Erhvervsstyrelsen 
etablere en anmeldelsesordning på transportområdet, hvor udenlandske transportvirksomheder 
skal anmelde en række oplysninger.

Erhvervsstyrelsen vil i 2021 oprette en ny indsats målrettet for at afdække sikkerhedsmæssige risici 
ved udenlandske investeringer, hvor styrelsen forventes at skulle påtage sig en ny myndighedsrolle. 
Endelig vil styrelsen fremme et velfungerende telemarked gennem bl.a. gennemførsel af markeds-
afgørelser på teleområdet.

Tabel 5: Forventninger til det kommende år CVR nr. 10150817 Erhvervsstyrelsen

(mio. kr.) 2020 Budget 2021

§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen Bevilling og øvrige indtægter -877,4 -740,5

Udgifter 825,1 773,8

Resultat -52,3 33,3

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

Udgifter 13,6 20,1

Resultat -6,5 0,0

§ 08.35.14. Digital adgang til oplysninger ifm. ejen-
domshandel (DIADEM)

Bevilling og øvrige indtægter -16,0 15,0

Udgifter 12,9 15,6

Resultat -3,1 0,6

I alt Bevilling og øvrige indtægter -913,5 775,6

Udgifter 851,6 809,5

Resultat -61,9 33,9

§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen omfatter styrelsens almindelige virksomhed, en række gebyrordninger, samt 
indtægtsdækket og tilskudsfinansieret virksomhed. Der er i grundbudgettet for 2021 indbudgetteret udgifter 
svarende til 773,8 mio. kr. Udgifterne finansieres af dels bevilling på finansloven svarende til 577,8 mio. kr. 
Dertil kommer indtægter på 162,7 mio. kr. De samlede indtægter udgør dermed 740,5 mio. kr. i grundbudgettet.

§ 08.21.21. Virksomhedskontrol er oprettet i forbindelse med FL2018, og er budgetteret ud fra forventnin-
gerne til den kommende opgaveløsning som forudsat i aftalen om styrket kontrol og vejledning på skatteom-
rådet.



Erhvervsstyrelsen Årsrapport 2020   |  21

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

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 opstil-
linger, 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.

Regnskabsprincippet for værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen er ændret fra og med 2020. Beregnings-
grundlaget for opgørelse af løn under ferie i feriepengeforpligtelsen ændres til, at der fremadrettet medtages 
arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag og indbetalt tjenestemandspensionsbidrag til § 36 Pensionsvæsenet. Æn-
dringen har medført en opregulering af feriepengeforpligtelsen ultimo oktober 2020. Derudover er der i forlæn-
gelse af ovennævnte ændret i retningslinjer for registrering af feriepengeforpligtelen, da forpligtelsen skal op-
deles i to dele henholdsvis en forpligtelse for den indefrosne ferie og for den resterende ferieforpligtelse over 
for de ansatte.

Yderligere er der foretaget ændring i regnskabsprincippet for viderefakturering af udgifter. Fremfor løbende at 
foretage viderefakturering over mellemregningskonto i balancen håndteres det løbende i finansåret over drifts-
konto i resultatopgørelsen, og vil først ved finansårets slutning blive omposteret til mellemregningskontoen. 
Denne ændring vil ikke påvirke årets resultat, og ændringen er ligeledes godkendt af Økonomistyrelsen.

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.
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§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen og § 08.21.21 Styrket virksomhedskontrol

Tabel 6a: Resultatopgørelse

Note (mio. kr.) 2019 2020 Budget 2021

Ordinære driftsindtægter

Indtægtsført bevilling

Bevilling -540,7 -755,0 -597,9

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 -540,7 -755,0 -597,9

Eksternt salg af varer og tjenesteydelser -9,6 -9,8 -8,5

Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser -8,6 -12,1 -37,1

Tilskud til egen drift -22,5 -25,0 -20,1

Gebyrer -65,2 -69,9 -74,4

Ordinære driftsindtægter i alt -646,6 -871,9 -738,0

Ordinære driftsomkostninger

Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0

Forbrugsomkostninger

Husleje 23,0 28,2 30,2

Forbrugsomkostninger i alt 23,0 28,2 30,2

Personaleomkostninger

Lønninger 317,9 354,7 398,0

Andre personaleomkostninger 1,8 3,2 3,6

Pension 48,7 54,1 60,7

Lønrefusion -10,4 -11,8 -13,2

Personaleomkostninger i alt 358,0 400,2 449,1

Årets af- og nedskrivninger 53,9 90,8 78,4

Andre ordinære driftsomkostninger 210,6 281,8 223,2

Internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser 14,9 26,6 4,2

Ordinære driftsomkostninger i alt 660,4 827,5 785,1

Resultat af ordinær drift 13,8 -44,4 47,1

Andre driftsposter

Andre driftsindtægter -27,1 -25,6 -22,6

Andre driftsomkostninger 2,9 1,7 0,0

Resultat før finansielle poster -10,4 -68,3 24,5

Finansielle poster

Finansielle indtægter 0,0 0,0 0,0

Finansielle omkostninger 9,7 9,4 8,8

Resultat før ekstraordinære poster -0,7 -58,9 33,3

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0

Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,1 0,0

Årets resultat -0,7 -58,8 33,3

Note: Differencer skyldes afrundinger.
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Erhvervsstyrelsen har i 2020 haft ordinære driftsindtægter på 871,9 mio. kr., heraf har bevillingsindtægterne 
udgjort 86,6 pct. De ordinære driftsomkostninger har udgjort 827,5 mio. kr. Resultatet af den ordinære drift har 
således været et overskud på 44,4 mio. kr.

Styrelsens andre driftsindtægter og -omkostninger har udgjort en nettoindtægt på 23,9 mio. kr. Med finansielle 
omkostninger på 9,4 mio. kr. er årets resultat for 2020 et overskud på 58,8 mio. kr.

Overskuddet på 58,8 mio. kr. skal ses i lyset af, at 2020 har været et usædvanligt år grundet COVID-19, som, 
ud over hjemsendelse af store dele af medarbejderstaben, har begrænset rejseaktivitet og deltagelse i konfe-
rencer mv., og har betydet, at store dele af styrelsens medarbejdere er blevet allokeret til arbejdet med hjæl-
pepakker til dansk erhvervsliv. COVID-19-pandemien samt arbejdet med hjælpepakkerne har betydet, at for-
bruget på en række af styrelsens øvrige opgaver er dæmpet i forhold til forventningerne i starten af året.

Styrelsen har i 2020 fået tilført 232,3 mio. kr. i tillægsbevilling, som primært kan tilskrives hjælpepakker til 
dansk erhvervsliv i forbindelse med COVID-19. Desuden er der tilført tillægsbevilling til Vækstplan for handel 
og logistik, Crowdfunding, Eksportinitiativer, Kunstig intelligens og koncernprojekter. Der er desuden indarbej-
det negativ tillægsbevilling vedr. konsulentbesparelse og DUT.
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§ 08.35.14. DIADEM

Tabel 6b: Resultatopgørelse

Note (mio. kr.) 2019 2020 Budget 2021

Ordinære driftsindtægter

Indtægtsført bevilling

Bevilling 0,0 0,0 0,0

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

Gebyrer -22,0 -16,0 -15,0

Ordinære driftsindtægter i alt -22,0 -16,0 -15,0

Ordinære driftsomkostninger

Ændring i lagre

Forbrugsomkostninger

Husleje 0,0 0,0 0,0

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

Personaleomkostninger

Lønninger 4,0 3,6 4,1

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 4,0 3,6 4,1

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

Andre ordinære driftsomkostninger 8,0 5,3 8,9

Internt køb af varer og tjenesteydelser 0,0 0,7 0,0

Ordinære driftsomkostninger i alt 17,5 10,7 14,1

Resultat af ordinær drift -4,5 -5,3 -0,9

Andre driftsposter

Andre driftsindtægter 0,0 0,0 0,0

Andre driftsomkostninger 1,6 1,8 1,1

Resultat før finansielle poster -2,9 -3,5 0,2

Finansielle poster

Finansielle indtægter 0,0 0,0 0,0

Finansielle omkostninger 0,5 0,4 0,4

Resultat før ekstraordinære poster -2,4 -3,1 0,6

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0

Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0

Årets resultat -2,4 -3,1 0,6

Note: Differencer skyldes afrundinger.

§ 08.35.14. DIADEM har i 2020 haft ordinære driftsindtægter på 16,0 mio. kr. og de ordinære driftsomkost-
ninger har udgjort 10,7 mio. kr. Resultatet af den ordinære drift har således været et overskud på 5,3 mio. 
kr.
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DIADEM’s andre driftsindtægter og -omkostninger har udgjort en nettoudgift på 1,8 mio. kr., og med finansielle 
omkostninger på 0,4 mio. kr. er årets resultat for 2020 et overskud på 3,1 mio. kr. mod et budgetteret underskud 
på 0,6 mio. kr. i henhold til finansloven for 2020.

DIADEM er finansieret af et gebyr, der skal dække alle omkostninger vedrørende ordningen.

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 er yderligere blevet nedsat til 100 kr. fra d. 1. januar 2020.

Resultatdisponering

§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen og § 08.21.21. Styrket virksomhedskontrol

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 -58,8

I alt -58,8

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 -3,1

I alt -3,1

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 2019 haft hensættelser for 14,6 mio. kr. I regnskabsåret 2020 er der blevet tilba-
geført i alt 7,4 mio. kr. Det tilbageførte beløb vedrører engangsvederlag til medarbejdere og chefer og retssa-
gen mod Itadel. Retssagen blev ikke aktuel, da man indgik forlig med leverandøren.
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3.3 Balance

Balancen viser aktiver samt finansiering af disse (passiver) pr. 31. december 2020.

§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen og § 08.21.21. Styrket virksomhedskontrol

Tabel 8a: Balancen

Note (mio. kr.) 2019 2020

Anlægsaktiver

Note (mio. kr.) 2019 2020

Egenkapital

1 Immaterielle anlægsaktiver Reguleret egenkapital -8,4 -8,4

Færdiggjorte udviklingsprojekter 198,8 199,5  Opskrivninger 0,0 0,0

Erhvervede koncessioner, 
licenser m.v.

 Reserveret egenkapital 0,0 0,0

0,2 0,0  Bortfald af årets resultat -0,3 0,0

Udviklingsprojekter under opførelse 12,9 10,9  Udbytte til staten 0,0 0,0

Immaterielle anlægsaktiver i alt 211,9 210,4  Overført overskud -62,0 -120,8

 Egenkapital i alt -70,7 -129,2

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  4 Hensatte forpligtelser -14,6 -22,6

Inventar og IT-udstyr 0,1 2,1  

Igangværende arbejde for 
egen regning

 

0,0 0,0  Langfristede gældsposter

Materielle anlægsaktiver 0,1 2,1  FF4 Langfristet gæld -192,1 -192,2

Immaterielle og materielle  Donationer -17,7 -13,8

anlægsaktier i alt 212,0 212,5  Prioritetsgæld 0,0 0,0

 Anden langfristet gæld 0,0 0,0

Finansielle anlægsaktiver  Langfristet gæld i alt -209,8 -206,0

Statsforskrivning 8,4 8,4  

Øvrige finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0  Kortfristede gældsposter

Anlægsaktiver i alt 220,4 220,9  Leverandørgæld af varer og 
tjenesteydelser -83,7 -99,4

Omsætningsaktiver  Anden kortfristet gæld -14,1 -15,5

Varebeholdninger 0,0 0,0  Skyldige feriepenge -47,9 -26,6

3 Tilgodehavender 120,9 146,2  Skyldige indefrosne ferie-
penge3 Periodeafgrænsningsposter 10,4 9,7  0,0 -36,8

Værdipapirer 0,0 0,0  Reserveret bevilling 0,0 0,0

Likvide beholdninger  Igangværende arbejde for 

FF5 Uforrentet konto 137,4 112,9  fremmed regning -21,9 -12,7

FF7 Finansieringskonto -26,4 155,0  Periodeafgrænsningsposter 0,0 -95,8

Andre likvider  Kortfristet gæld i alt -167,6 -286,9

Likvide beholdninger 111,0 267,9  

Omsætningsaktiver i alt 242,3 423,8  Gæld i alt -377,4 -492,9

Aktiver i alt 462,7 644,7  Passiver i alt -462,7 -644,7

Note: Differencer skyldes afrundinger.
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Den samlede balance for aktiver i alt er steget med 182,0 mio. kr. i 2020 set i forhold til 2019. Det skyldes 
primært årets resultat på 58,8 mio. kr. samt udviklingen på styrelsen FF7 finansieringskonto, som ultimo 
2020 har haft en debetsaldo på 155,0 mio. kr.

Hensættelserne i 2020 er steget i forhold til 2019 primært på grund af en merhensættelse på 8,0 mio. kr. til 
blandt andet løn, som følge af et stigende antal ansættelser i løbet af året. Derudover er der hensat til afvikling 
og fraflytning af den midlertidige lokation på Amager Fælledvej 56, som blev ibrugtaget i 2020 for at kunne 
overholde restriktionskravene i forhold til det øgede antal medarbejdere. Endelig er der hensat til it-systemer 
vedr. COVID-19 og til netværksjusteringer af styrelsens IT-setup vedrørende overgangen til Statens IT (SIT).

Styrelsens tilgodehavende er steget med 25,3 mio. kr. set i forhold til 2019. Styrelsen har tilbage i 2019 over-
taget administrationen af Scale-up Danmark fra Region Midtjylland. Ordningen administreres under § 
08.21.20.97. Tilskudsfinansierede aktiviteter, og styrelsen har ultimo 2020 et samlet tilgodehavende på 48,2 
mio. kr. vedrørende ordningen.

Den kortfristede gæld er steget med 119,2 mio. kr. i forhold til 2019, hvilket skyldes opregulering af feriepen-
geforpligtelsen, da beregningsgrundlet er ændret og afspejler det stigende antal ansatte, der løbende er kom-
met til i 2020 som følge af opgaverne med håndtering af hjælpepakkerne. Derudover er der foretaget en peri-
odisering på 95,8 mio. kr., som vedrører bevillingsreduktion angående COVID-19 midler i 2020.

Finansieringskontoen for langfristet gæld (FF4) afviger med immaterielle og materielle anlægsaktiver med i alt 
med 20,3 mio. kr., hvilket skyldes, at den sidste likviditetsflytning i 2020 først kan effektueres i 1. kvartal 2021.

Styrelsens samlede egenkapital er ultimo 2020 i alt 129,2 mio. kr., som følge af årets resultat på 58,8 mio. kr.
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§ 08.35.14. DIADEM

Tabel 8b: Balance

Note (mio. kr.) 2019 2020

Anlægsaktiver

Note (mio. kr.) 2019 2020

Egenkapital

1 Immaterielle anlægsaktiver Reguleret egenkapital 0,0 0,0

Færdiggjorte udviklingsprojekter 8,6 7,5 Opskrivninger 0,0 0,0

Erhvervede koncessioner, Reserveret egenkapital 0,0 0,0

licenser m.v. Bortfald af årets resultat 0,0 0,0

Udviklingsprojekter under opførelse 0,0 0,0 Udbytte til staten 0,0 0,0

Immaterielle anlægsaktiver i alt 8,6 7,5 Overført overskud -6,5 -9,6

Egenkapital i alt -6,5 -9,6

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 Hensatte forpligtelser 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  Langfristede gældsposter

 FF4 Langfristet gæld -9,2 -7,7

Immaterielle og materielle  Donationer 0,0 0,0

anlægsaktier i alt 8,6 7,5 Prioritetsgæld 0,0 0,0

Anden langfristet gæld 0,0 0,0

Finansielle anlægsaktiver Langfristet gæld i alt -9,2 -7,7

Statsforskrivning 0,0 0,0

Øvrige finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0

Anlægsaktiver i alt 8,6 7,5  

Kortfristede gældsposter

Omsætningsaktiver Leverandørgæld af varer og

Varebeholdninger 0,0 0,0 tjenesteydelser -6,1 -5,7

3 Tilgodehavender 2,4 2,0  Anden kortfristet gæld 0,0 0,0

Periodeafgrænsningsposter 0,0 0,0 Skyldige feriepenge 0,0 0,0

Værdipapirer 0,0 0,0 Reserveret bevilling 0,0 0,0

Likvide beholdninger Igangværende arbejde for 

FF5 Uforrentet konto 4,8 10,1 fremmed regning 0,0 0,0

FF7 Finansieringskonto 5,9 3,4 Periodeafgrænsningsposter 0,0 0,0

Andre likvider 0,0 0,0 Kortfristet gæld i alt -6,1 -5,7

Likvide beholdninger 10,7 13,5

Omsætningsaktiver i alt 13,1 15,6 Gæld i alt -15,2 -13,4

Aktiver i alt 21,7 23,0 Passiver i alt -21,7 -23,0

Note: Differencer skyldes afrundinger.
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Den samlede balance for aktiver i alt er steget med 1,3 mio. kr. i 2020 set i forhold til 2019.

For de immaterielle anlægsaktiver er de færdiggjorte udviklingsprojekter faldet med 1,1 mio. kr. fra 2019 til 
2020 som følge af naturlig afskrivning af eksisterende anlæg.

Finansieringskontoen for langfristet gæld (FF4) afviger med immaterielle og materielle anlægsaktiver med i alt 
-0,2 mio. kr., hvilket skyldes, at den sidste likviditetsflytning i 2020 først kan effektueres i 1. kvartal 2021.

3.4 Egenkapitalforklaring

Her vises årets ændringer i de forskellige poster på egenkapitalen.

§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen og § 08.21.21. Styrket virksomhedskontrol

Tabel 9a: Egenkapitalforklaring

Egenkapital primo R-året (mio. kr.) 2019 2020

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 -61,6 -62,0

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

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

+ Overført fra årets resultat -0,7 -58,8

- 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 -62,0 -120,8

Egenkapital ultimo året -70,4 -129,2

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

Det overførte overskud har primo 2020 været 62,0 mio. kr., og med et overskud på 58,8 mio. kr. bliver det 
overførte overskud ultimo året 120,8 mio. kr.
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§ 08.35.14. DIADEM

Tabel 9b: Egenkapitalforklaring

Egenkapital primo R-året (mio. kr.) 2019 2020

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 -4,1 -6,5

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

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

+ Overført fra årets resultat -2,4 -3,1

- 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 -6,5 -9,6

Egenkapital ultimo året -6,5 -9,6

Det overførte overskud har primo 2020 været 6,5 mio. kr., og med et overskud på 3,1 mio. kr. bliver det over-
førte overskud ultimo året 9,6 mio. kr.

3.5 Likviditet og låneramme

§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen

Fra d. 1. januar 2020 deler § 08.21.20., § 08.21.21. og § 08.35.14. samme låneramme, og der vil derfor kun 
være en samlet Tabel 10 vedrørende udnyttelse af låneramme. Tallene for 2019 er opdateret, så de er sam-
menlignelige med tallene for 2020.

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

(mio. kr.) 2019 2020

Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver 202,9 206,1

Låneramme på FL 254,6 224,6

Udnyttelsesgrad i pct. 79,7 91,8

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

Erhvervsstyrelsens låneramme på 224,6 mio. kr. har ved udgangen af 2020 været udnyttet med 91,8 pct., 
hvilket er højere end 2019. Dette skyldes blandt andet, at lånerammen i 2020 blev sat ned fra 254,6 mio. kr. 
til 224,6 mio. kr., samt at DIADEM, som før lå under egen låneramme, nu indgår under Erhvervsstyrelsens 
låneramme.
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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 2020 har afventet afslutning af regnskabsåret, hvorfor den sidste 
likviditetsflytning først sker i regnskabsåret 2021.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

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

Hovedkonto mio. kr.

Lønsumsloft FL 349,7

Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 493,5

Lønforbrug under lønsumsloft 374,9

Difference 118,6

Akk. Opsparing ultimo 2019 111,0

Akk. Opsparing ultimo 2020 229,6

Styrelsen har i 2020 haft et mindreforbrug af lønsum på 118,6 mio. kr. set i forhold til lønsumsloftet. Det sam-
lede lønforbrug har udgjort 399,8 mio. kr. Heraf var 24,9 mio. kr. løn uden for lønsumsloftet (indtægtsdækket 
virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter), mens 336,6 mio. kr. vedrørte aktiviteter omfattet af lønsums-
loftet.

Den akkumulerede opsparing af lønsumsmidler ultimo 2020 udgør herefter 229,6 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.

Tabel 11b: Opfølgning på lønsumsloft § 08.35.14. Ejendomsdatarapporten (DIADEM)

Hovedkonto mio. kr.

Lønsumsloft FL 3,8

Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 3,8

Lønforbrug under lønsumsloft 3,6

Difference 0,2

Akk. opsparing ultimo 2019 4,5

Akk. opsparing ultimo 2020 4,7

Der har i 2020 været et mindreforbrug af lønsum på DIADEM på 0,2 mio. kr. Den akkumulerede opsparing af 
lønsumsmidler ultimo 2020 udgør 4,7 mio. kr.

3.7 Bevillingsregnskabet

Tabel 12: Bevillingsregnskab

Virksomhed / Drift, Administrerede ordnin-
ger og anlæg / Bevillingstype / Hovedkonto 
/ Udgift/indtægt/balance

Beløbs-
type

Bevillinger i 
alt 

(mio. kr.)

Regnskab år 
til dato (peri-

ode: 13) 
(mio. kr.)

Afvigelse (be-
villing minus 
regnskab) 
(mio. kr.)

overført over-
skud ultimo 

året 
(mio. kr.)

Videreførel-
ser ultimo 

året 
(mio. kr.)

10150817 Erhvervsstyrelsen 27592,6 27510,3 82,3 -130,4 -140,6

Drift 755,0 693,1 61,9 -130,4 0,0

12 Driftsbevilling, omkostningsbaseret 755,0 693,1 61,9 -130,4 0,0

082120 Erhvervsstyrelsen 734,9 682,6 52,3 -113,7 0,0
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Virksomhed / Drift, Administrerede ordnin-
ger og anlæg / Bevillingstype / Hovedkonto 
/ Udgift/indtægt/balance 

Beløbs-
type 

Bevillinger i 
alt 

 (mio. kr.) 

Regnskab år 
til dato (peri-

ode: 13) 
 (mio. kr.) 

Afvigelse (be-
villing minus 
regnskab) 
 (mio. kr.) 

overført over-
skud ultimo 

året 
 (mio. kr.) 

Videreførel-
ser ultimo 

året 
 (mio. kr.) 

Udgiftskonto 854,9 825,1 29,8 0,0 0,0

Indtægtskonto -120,0 -142,5 22,5 0,0 0,0

Balancekonto 0,0 0,0 0,0 -113,7 0,0

082121 Styrket virksomhedskontrol 20,1 13,6 6,5 -7,1 0,0

Udgiftskonto 20,1 13,6 6,5 0,0 0,0

Balancekonto 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0

083514 DIADEM 0,0 -3,1 3,1 -9,6 0,0

Udgiftskonto 15,1 12,9 2,2 0,0 0,0

Indtægtskonto -15,1 -16,0 0,9 0,0 0,0

Balancekonto 0,0 0,0 0,0 -9,6 0,0

Administrerede ordninger 26837,6 26817,2 20,4 0,0 -140,6

60 Reservationsbevilling 550,8 518,9 31,9 0,0 -146,6

083204 Markedsmodningsfonden 0,0 -12,8 12,8 0,0 -33,3

Udgiftskonto 0,0 -12,8 12,8 0,0 0,0

Balancekonto 0,0 0,0 0,0 0,0 -33,3

083209 Væksthusene og grønt iværksætter-
hus

0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3

Balancekonto 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3

083215 Reserve til grøn omstillingsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,7

Balancekonto 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,7

083217 Digital Hub Denmark 17,8 17,8 0,0 0,0 0,0

Udgiftskonto 17,8 17,8 0,0 0,0 0,0

Balancekonto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

083219 Pulje under Danmarks Erhvervs-
fremmebestyrelse

464,5 464,2 0,3 0,0 -0,5

Udgiftskonto 464,5 464,2 0,3 0,0 0,0

Balancekonto 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5

083224 Puljer relateret til COVID-19 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0

Udgiftskonto 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0

083501 Regionaludvikling mv. 18,4 15,1 3,3 0,0 -62,2

Udgiftskonto 447,8 348,7 99,1 0,0 0,0

Indtægtskonto -429,4 -333,7 -95,7 0,0 0,0

Balancekonto 0,0 0,0 0,0 0,0 -62,2

083507 Udvikling af landdistrikterne, landdi-
striktpg

0,0 -0,4 0,4 0,0 -15,8

Udgiftskonto 63,0 80,5 -17,5 0,0 0,0

Indtægtskonto -63,0 -80,9 17,9 0,0 0,0

Balancekonto 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,8

083508 LAG under fiskeri 9,1 9,0 0,1 0,0 -20,6

Udgiftskonto 17,2 16,5 0,7 0,0 0,0

Indtægtskonto -8,1 -7,5 -0,6 0,0 0,0

Balancekonto 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,6

083509 Pulje til forsøgsvirksomhed 26,0 26,0 0,0 0,0 -3,3
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Virksomhed / Drift, Administrerede ordnin-
ger og anlæg / Bevillingstype / Hovedkonto 
/ Udgift/indtægt/balance

Beløbs-
type

Bevillinger i 
alt

 (mio. kr.)

Regnskab år 
til dato (peri-

ode: 13) 
 (mio. kr.) 

Afvigelse (be-
villing minus 
regnskab) 
 (mio. kr.) 

overført over-
skud ultimo 

året 
 (mio. kr.) 

Videreførel-
ser ultimo 

året 
 (mio. kr.) 

Udgiftskonto 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0

Balancekonto 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,3

90 Anden bevilling 26286,8 26298,3 -11,5 0,0 6,0

082125 Forskellige indtægter under Er-
hvervsstyrelsen

-26,6 -19,0 -7,6 0,0 0,0

Udgiftskonto 3,2 1,4 1,8 0,0 0,0

Indtægtskonto -29,8 -20,3 -9,5 0,0 0,0

083105 Tilskud til standardisering mv. 24,5 24,5 0,0 0,0 0,0

Udgiftskonto 24,5 24,5 0,0 0,0 0,0

083208 Iværksætteri- og innovationsinitiati-
ver

99,9 99,1 0,8 0,0 0,0

Udgiftskonto 99,9 101,9 -2,0 0,0 0,0

Indtægtskonto 0,0 -2,8 2,8 0,0 0,0

083221 Kompensationsordninger som følge 
af COVID-19

26189,0 26195,0 -6,0 0,0 6,0

Udgiftskonto 26189,0 26195,0 -6,0 0,0 0,0

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

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

083322 Afvikling af diverse lån 0,0 -0,2 0,2 0,0 0,0

Indtægtskonto 0,0 -0,2 0,2 0,0 0,0

083511 Lån og garantier vedr. landdistrikter 
mv.

-1,0 -1,5 0,5 0,0 0,0

Indtægtskonto -1,0 -1,5 0,5 0,0 0,0

083512 Afskrivninger på lån vedr. Landdi-
strikter mv.

1,0 0,4 0,6 0,0 0,0

Udgiftskonto 1,0 0,4 0,6 0,0 0,0
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4. Bilag

4.1 Noter til resultatopgørelse og balancen

§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen og § 08.21.21. Styrket virksomhedskontrol

Note 1a: Immaterielle anlægsaktiver

(mio. kr.)
Færdiggjorte 

udviklingspro-
jekter

Erhvervede kon-
cessioner, li-
censer mv.

I alt

Kostpris primo 633,5 25,8 659,3

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

Årets tilgang 89,9 5,1 95,0

Årets afgang 0,0 0,0 0,0

Kostpris pr. 31.12.2020 (inkl. opskrivninger) 723,3 30,9 754,2

Akkumulerede afskrivninger -487,2 -30,9 -518,1

Akkumulerede nedskrivninger -36,7 0,0 -36,7

Akkumulerede af- og nedskrivninger i alt -523,9 -30,9 -554,8

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2020 199,5 0,0 199,5

Årets afskrivninger -83,2 -5,3 -88,5

Årets nedskrivninger -6,1 0,0 -6,1

Årets af- og nedskrivninger -89,2 -5,3 -94,5

* Forskellen mellem årets af- og nedskrivninger i tabel 13 og 14 og årets af- og nedskrivninger i tabel 1 og 6, skyldes tilbageførsel af af- og nedskrivninger for 
afgangsførte anlæg i 2020. 

Styrelsen har i 2020 foretaget nedskrivning af anlægsaktivet ” Release 1 Erhvervsfremmeplatformen” på 6,1 
mio. kr. (afrundet). Baggrunden herfor er, at den oprindelige tekniske løsning vedrørende Virksomhedsguiden 
gjorde det muligt at udvide og tilpasse guidens digitale vejledning, men løsningen havde også nogle væsentlige 
begrænsninger, som gjorde det svært at udvide platformen, så den kunne håndtere flere sites end Virksom-
hedsguiden, og det var vanskeligt at skabe den ønskede dynamiske fremvisning af indholdet.

(mio. kr.)
Udviklingsprojekter under 

opførelse

Primo saldo pr. 01.01.2020 12,9

Primokorrektioner 0,0

Tilgang 93,0

Nedskrivninger 0,0

Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter -95,0

Kostpris 31.12.2020 10,9
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Note 2a: Materielle anlægsaktiver

(mio. kr.)
Transport-

materiel

Produktions-
anlæg og 
maskiner

IT-udstyr Inventar I alt

Kostpris primo 0,3 0,1 18,1 1,1 19,6

Primokorrektioner og flytninger mel.bogf.kredse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets tilgang 0,0 0,0 2,1 0,0 2,1

Årets afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostpris pr. 31.12.2020 (inkl. opskrivninger) 0,3 0,1 20,2 1,1 21,7

Akkumulerede afskrivninger -0,3 -0,1 -18,1 -1,1 -19,6

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

Akkumulerede af- og nedskrivninger i alt -0,3 -0,1 -18,1 -1,1 -19,6

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2020 0,0 0,0 2,1 0,0 2,1

Årets afskrivninger 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1

Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets af- og nedskrivninger 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1

Note 3a: Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter

(mio. kr.) 2019 2020

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenester (debitorer) 39,0 42,8

Tilgodehavende moms 19,4 25,6

Huslejedeposita 7,1 7,3

Tilgodehavende udlæg og refusioner 32,1 50,3

Andre tilgodehavender inkl. Donationer 23,3 20,2

Forudbetalte omkostninger (periodeafgræsningsposter) 10,4 9,7

Tilgodehavender i alt 131,3 155,9

Note 4a: Hensatte forpligtelser

Note (mio. kr.) 2019 2020

1 Engangsvederlag, medarbejdere og chefer 6,6 8,7

2 Flekstimer 2020 0,0 0,7

3 Fratrædelsesordning 0,3 0,3

4 Reetablering af lejede lokaler 2,5 2,5

5 Afvikling og fraflytning vedr. COVID-19 0,0 2,5

6 Tilbagebetalinger vedr. Næringsbasen 0,6 0,6

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

8 Kommende retssag mod Itadel 0,8 0,0

9 Netværksjustering vedr. IT-setup 0,0 3,5

I alt 14,6 22,6

Ad. 1: Hensættelse til engangsvederlag udgør vederlag til direktion, chefer og medarbejdere, som udbetales 
i første halvår 2019.
Ad. 2: Hensættelse til flekstimer 2020.
Ad. 3: Hensættelse til fratrædelsesordning.
Ad. 4: Hensættelse til reetablering af lejede lokaler er uforandret fra 2012 og udgør den latente forpligtelse, 
der påhviler styrelsen.
Ad. 5: Hensættelse til afvikling og fraflytning af lejede lokaler og IT-systemer i forbindelse med COVID-19.

http://Plandata.dk
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Ad. 6: 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. 7: Hensættelse vedrører forpligtelser jf. DUT-princippet som følge af ændringsbekendtgørelsen til Plansy-
stemDK, som trådte i kraft den 1. januar 2018.
Ad. 8: Hensættelse til kommende retssag mod Itadel - denne er ikke længere aktuel for 2020.
Ad. 9: Hensættelse til netværksjustering vedr. IT-setup.

Styrelsens eventualforpligtelser til tilbagegangsstillinger for åremålsansatte udgør 4,0 mio. kr., og er fordelt på 
28 åremålsansatte. Beløbet er ikke regnskabsmæssigt hensat, da det ikke vurderes for sandsynligt at forplig-
tigelserne kommer til udbetaling.

§ 08.35.14. DIADEM

Note 1b: Immaterielle anlægsaktiver

(mio. kr.)
Færdiggjorte 

udviklingspro-
jekter

Erhvervede kon-
cessioner, li-
censer mv.

I alt

Kostpris primo 42,3 0,0 42,3

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

Årets tilgang 0,0 0,0 0,0

Årets afgang 0,0 0,0 0,0

Kostpris pr. 31.12.2020 (inkl. opskrivninger) 42,3 0,0 42,3

Akkumulerede afskrivninger -34,9 0,0 -34,9

Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0 0,0

Akkumulerede af- og nedskrivninger i alt -34,9 0,0 -34,9

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2020 7,5 0,0 7,5

Årets afskrivninger -1,1 0,0 -1,1

Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0

Årets af- og nedskrivninger -1,1 0,0 -1,1

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

Note 3b: Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter

(mio. kr.) 2019 2020

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenester (debitorer) 2,3 1,9

Tilgodehavende moms 0,1 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 2,4 2,0
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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 16: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed (§ 08.21.20.90.)

Ordning (mio. kr.) Ultimo 2017 Ultimo 2018 Ultimo 2019 Ultimo 2020

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

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

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

Det akkumulerede overskud for den indtægtsdækkede virksomhed er ultimo 2020 steget til 4,8 mio.

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed

Erhvervsstyrelsens gebyrordninger (§ 08.21.20.) har i 2020 udvist et overskud på 5,8 mio. kr. Årets overskud 
kan henføres til især gebyrordningerne vedrørende Hvidvasktilsyn med revisorer og Regnskabskontrol med 
børsnoterede selskaber, jf. tabellen nedenfor.

De enkelte ordninger er underlagt forskellige balanceperioder som følge af politiske aftaler og kan derfor have 
forskudte perioder i forhold til årene 2017-2020. Det fremgår af beskrivelserne nedenfor, hvilken balanceperi-
ode, der er gældende.

Ordningen DIADEM står nærmere beskrevet under tabel 1b, tabel 6b samt i tabel 17b nedenfor.

Tabel 17a: Oversigt over gebyrfinansieret virksomhed (§ 08.21.20.)

Gebyrordning (mio. kr.)
Årets resultat

2017 2018 2019 2020

Hvidvasktilsyn med revisorer -2,7

Gebyrprovenu -4,6

Omkostninger 1,8

Regnskabskontrol med børsnoterede selskaber 
(Børskontrol)

-0,6 0,1 -1,0 -1,9

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

Omkostninger 3,8 4,7 3,5 2,7

Undersøgelser (Public Oversight) -0,6 0,1 1,6 -0,7

Gebyrprovenu -3,6 -3,1 -3,1 -5,7

Omkostninger 3,0 3,2 4,7 5,1

Kvalitetskontrol PIE revisionsvirksomheder -0,1 -0,4 -0,8 -0,6

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

Omkostninger 1,2 4,0 0,4 1,6

Onsite kvalitetskontrol PIE -3,8 -0,6 -0,1 -0,4

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

Omkostninger 3,0 2,0 3,8 2,6

Tilsyn med erhvervsdrivende fonde 0,7 1,0 -0,1 -0,4

Gebyrprovenu -7,9 -7,7 -7,8 -8,1

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

Eksportkontrol - Antitortur ordningen 0,0 0,0 0,0 0,0
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Gebyrordning (mio. kr.) 
Årets resultat

2017 2018 2019 2020

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

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

Eksportkontrol - Iran 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 - 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

Hvidvasktilsyn med ejendomsmæglere 0,3

Gebyrprovenu -0,9

Omkostninger 1,3

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

Gebyrprovenu -5,3 -4,3 -4,3 -4,0

Omkostninger 3,7 3,8 5,1 4,6

Resultat -6,0 -0,3 0,4 -5,8

Note: Differencer skyldes afrundinger.

Hvidvasktilsyn
Fra 2020 opkræves der et årligt gebyr til finansiering af Erhvervsstyrelsens tilsyn efter hvidvaskloven med 
godkendte revisorer og revisionsvirksomheder samt godkendte ejendomsmæglere, jf. tekstanmærkning nr. 
137 ad 08.21.20. på finansloven for 2020. Gebyret opkræves hos alle godkendte revisionsvirksomheder, der 
er optaget i registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder på grundlag af antallet af tilknyttede 
revisorer pr. 1. januar i opkrævningsåret. Der opkræves dog ikke gebyr hos revisorer, der er tilknyttet en revi-
sionsvirksomhed, der pr. 1. januar har registreret, at revisionsvirksomheden alene har til formål at eje ejeran-
dele i andre revisionsvirksomheder. For så vidt angår ejendomsmæglere, opkræves gebyret hos den enkelte 
godkendte ejendomsmægler.

Der er i 2020 foretaget færre tilsyn med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder end forventet bl.a. 
grundet COVID-19-situationen, hvilket har genereret et overskud på ca. 2,7 mio. kr. Det akkumulerede over-
skud forventes i balance ved udgangen af balanceperioden 2020-2023.

For godkendte ejendomsmæglere har der på baggrund af en risikovurdering været fortaget flere tilsyn end 
forventet, hvilket har genereret et underskud på gebyrordningen på 0,3 mio. kr. Det akkumulerede underskud 
forventes i balance ved udgangen af balanceperioden 2020-2023.

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 i 2020 på 1,9 
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mio. kr., hvilket bl.a. kan henføres til COVID-19-situationen. Der forventes en reduktion i det akkumulerede 
overskud i 2021 samt balance ved udgangen af balanceperioden 2019-2022.

Tilsyn med erhvervsdrivende fonde
Der opkræves et årsgebyr for tilsyn med erhvervsdrivende fonde, jf. lbk. nr. 984 af 20. september 2019. Ge-
byret opkræves hos alle erhvervsdrivende fonde. Efter tidligere års overskud på ordningen, som følge af sti-
gende gebyrindtægter, blev gebyrsatsen sænket med henblik på at reducere det akkumulerede overskud og 
derved skabe balance på ordningen. I 2020 havde ordningen et overskud på 0,4 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes 
lavere driftsomkostninger og mindre bemanding. Det akkumulerede overskud udgør dermed 4,4 mio. kr. i in-
deværende balanceperiode 2019-2022.Gebyrtaksten forventes derfor nedsat i 2021, og det akkumulerede 
overskud forventes derfor i balance ved udgangen af balanceperioden 2019-2022.

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. Der er fra og med 2020 foretaget en 
regulering af gebyrsatserne for at sikre balance i gebyrordningerne.

Onsite kvalitetskontrol PIE dækker kvalitetskontrolbesøg i revisionsvirksomheder, der betjener virksomheder 
af offentlig interesse (Public Interest Entities). Ordningen havde i 2020 et overskud på 0,4 mio. kr. For Onsite-
kvalitetskontrol PIE forventes der balance ved udgangen af indeværende balanceperiode 2019-2022.

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 0,6 mio. kr. i 2020, hvilket bl.a. skyldes øget bemanding på området med henblik på at nedbringe 
sagsbehandlingstiden og et akkumuleret overskud på 0,7 mio. kr. i balanceperioden 2020-2023.

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 0,6 mio. kr. i 2020, hvilket skyldes mindre bemanding på om-
rådet og et akkumuleret overskud på 1,8 mio. kr. i balanceperioden 2020-2023.

Undersøgelser (Public Oversight) dækker bl.a. undersøgelser af mulige overtrædelser af revisorlovgivningen 
ved revisors erklæringsarbejde, samt internationale arbejde. Der har i 2020 været et overskud på 0,7 mio. kr., 
hvilket bl.a. skyldes mindre bemanding på området og et akkumuleret underskud på 0,4 mio. kr. i balancepe-
rioden 2020-2023.

Ordninger under Eksportkontrol
Der opkræves et gebyr i forbindelse med ansøgninger om tilladelse til at frigive visse indefrosne pengemidler 
efter Iran-forordningen. Ordningen har dog ingen ansøgninger haft i 2020. Indtil januar 2016 blev der endvidere 
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 indu-
stri 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 2020, ligesom tidligere år. Ordningen forventes i balance 
ved udgangen af indeværende balanceperiode 2019-2022, med et akkumuleret overskud på ca. 28.000 kr. i 
2020.
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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. Ordningen havde dog ingen ansøgninger i 2020. Ordningen forventes i ba-
lance ved udgangen af indeværende balanceperiode 2019-2022, med et akkumuleret underskud på ca. 25.000 
kr. i 2020.

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 2020. Ord-
ningen forventes i balance ved udgangen af indeværende balanceperiode 2019-2022, med et akkumuleret 
underskud på ca. 34.000 kr. i 2020.

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 
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 17b: Oversigt over gebyrfinansieret virksomhed (§ 08.35.14.)

Årets resultat

2017 2018 2019 2020

DIADEM -28,1 -14,2 -2,4 -3,1

Gebyrprovenu -42,4 -32,6 -22,0 -16,0

Omkostninger 14,3 18,4 19,6 12,9

Gebyrfinansieret virksomhed uden fuld omkostningsdækning

Drift mv. 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 17c: Oversigt over gebyrfinansieret virksomhed uden fuld omkostningsdækning (§ 08.21.20)

Gebyrordning (mio. kr.)
Årets resultat

2017 2018 2019 2020

Registrering af finansielle virksomheder 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

Selskabsregistrering 0,2 -0,8 -1,1 0,4

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

Omkostninger 62,8 61,3 58,8 58,2

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

Gebyrprovenu -2,4 -3,3 -3,1 -2,8

Omkostninger 5,5 5,4 5,1 5,7

Resultat 3,3 1,3 0,9 -2,4
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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 2016-2020. 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 
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 2020. Ved udgangen af 2020 var 
underskuddet på 2,8 mio.kr. og det akkumulerede underskud på 13,8 mio. kr. i den indeværende balancepe-
riode er 2013-2020.

Registrering af finansielle virksomheder
Fra 2020 er der foretaget en ændring af gebyrtaksterne, således at disse i vidt omfang er ensrettet med den 
generelle selskabsregistrering. Det har givet et lille underskud på knap 1000 kroner for året på baggrund af 
begrænset aktivitet. Der forventes ligeledes mindre underskud årligt i 2021-2023, idet gebyrsatserne kun delvis 
dækker omkostninger knyttet til ordningen. Der forventes derved et mindre akkumulerede underskud i balan-
ceperioden 2020-2023.

4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Tabel 18: Tilskudsfinansierede aktiviteter

Ordning (mio. kr.)
Overført fra 

tidligere år

Årets 

tilskud

Årets 

udgifter

Årets 

resultat

Overskud til 

viderefø-

relse

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 

(§ 08.21.20.95)
-1,2 0,0 0,0 0,0 -1,2

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (§ 08.21.20.97) -4,8 -30,2 29,3 -0,9 -5,7

I alt -6,0 -30,2 29,3 -0,9 -6,9

De tilskudsfinansierede aktiviteter havde i 2020 et overskud på 0,9 mio. kr. Ultimo 2020 var det videreførte 
overskud således 6,9 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 2020

Sammensætning (Mio. kr.)

Interne personaleomkostninger til it (it-drift/ -vedligehold/-udvikling) 39,4

It-systemdrift 42,1

It-vedligehold 78,6

It-udviklingsomkostninger 25,3

Udgifter til it-varer til forbrug 5,0

I alt 190,4

De samlede it-omkostninger er opgjort i overensstemmelse med de vejledende retningslinjer i Kravspecifika-
tion med regnskabsrapporter til årsrapporten 2020. 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. 33 pct. af de samlede driftsomkostninger for § 08.21.20. Erhvervssty-
relsen, § 08.21.21. Styrket virksomhedskontrol og § 08.35.14. Ejendomsdatarapporten (DIADEM). Omkost-
ningerne vedrører især styrelsens mange fagsystemer. Godt 14 pct. af omkostningerne skønnes at være in-
terne personaleomkostninger. Det anslås, at knap 33 pct. af omkostningerne vedrører enten udvikling eller 
vedligehold af it-systemer.

4.7 Supplerende oplysninger

Styrelsen har ligesom i tidligere år også i 2020 en aftale med Nævnenes Hus, hvoraf det fremgår, at styrelsen 
fortsat står for opkrævning (debitoradministration) af årsgebyrerne vedrørende Disciplinærnævnet for ejen-
domsmæglere og Revisornævnet

Styrelsen overførte i 2019 opgaver vedrørende ejerlejlighedsloven og andelsboligloven samt andelsbolig-
info.dk til Transport- og Boligministeriet. Der er foretaget overførsel af årets resultat tilknyttet opgaverne i april 
2020.

Styrelsen deltager i et pilotprojekt med Gældstyrelsen og Økonomistyrelsen omkring inddrivelse af udestående 
fordringer via Gældstyrelsen nye system PSRM.

Styrelsen har i forbindelse med Corona-pandemien ansvaret for at administrere flere af regeringens virksom-
hedsrettede COVID-19-kompensationsordninger:

1. Kompensation ved aflysning af større arrangementer (§ 08.32.21.10.)
2. Lønkompensationsordning (§ 08.32.21.20.)
3. Kompensationsordning for selvstændige (§ 08.32.21.30.)
4. Kompensation til faste omkostninger (§ 08.32.21.40.)
5. Kompensationsordning for kombinatører (A- og B-indkomst) (§ 08.32.21.50.)
6. Kompensation til institutioner med mere end 50 pct. Statsligt tilskud (§ 08.32.21.60.)
7. Kompensationsordning for særligt sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv. (§ 08.32.21.70.)
8. Pulje til barer, restauranter og cafeer mv. (§ 08.32.21.75.)
9. Bodspulje til virksomheder ramt af restriktioner (§ 08.32.24.85.)

http://andelsboliginfo.dk
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