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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 2021.

Erhvervsstyrelsen var i 2021 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.), Digital Hub Denmark 
(§ 08.32.17.), Pulje under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (§ 08.32.19.), Kompensationsordninger som 
følge af COVID-19 (§ 08.32.21.), Puljer relateret til COVID-19 (§ 08.32.24.), Pulje til innovative indkøb i sund-
hedsvæsenet (§ 08.32.26.), 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.), Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) (§ 08.35.14.).

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 10. marts 2022 København, den 13. marts 2022

---------------------------------------- -----------------------------------------
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 2021 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 2021:

• Erhvervsservice og digitalisering

• Erhvervsudvikling

• Erhvervsregulering

• Hjælpefunktioner og generel ledelse og administration
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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.) 2020 2021 Budget 2022

Resultatopgørelse

Ordinære driftsindtægter -871,9 -998,9 -761,5

Heraf indtægtsført bevilling -755,0 -844,4 -568,9

Heraf eksterne indtægter -116,8 -154,5 -192,6

Ordinære driftsomkostninger 827,5 985,3 770,7

Heraf løn 400,2 450,5 430,1

Heraf af- og nedskrivninger 90,8 145,9 55,9

Heraf øvrige omkostninger 336,6 388,9 284,7

Resultat af ordinær drift -44,4 -13,5 9,2

Resultat før finansielle poster -68,3 -26,1 -12,7

Årets resultat -58,8 -16,8 -5,1

Balance

Anlægsaktiver (materielle og immaterielle) 212,5 166,6

Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) 155,9 161,1

Hensættelser -22,6 -19,9

Samlet egenkapital -129,2 -140,7

Langfristet gæld -206,0 -190,9

Kortfristet gæld -286,8 -181,3

Låneramme 224,6 209,6

Træk på lånerammen (FF4) 198,6 166,0

Finansielle nøgletal

Udnyttelsesgrad af lånerammen 88,4% 79,2%

Negativ udsvingsrate 14,4% 9,9%

Overskudsgrad 6,7% 1,7%

Bevillingsandel 86,6% 84,5%

Soliditetsgrad 20,0% 26,4%

Personaleoplysninger

Antal årsværk (stk.) *681,9 *787,3

Årsværkspris (t.kr.) *586,8 *572,2

Lønomkostningsandel (%) 46,5% 46,8%

Lønsumsloft 493,5 447,5

Lønforbrug 399,8 450,5

Note: Difference skyldes afrundinger.

* 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 2021 været 998,9 mio. kr. Heraf udgør 84,5 pct. bevillings-
indtægter, mens de resterende 15,5 pct. er gebyrindtægter, salg af varer og tjenesteydelser samt tilskudsfi-
nansierede aktiviteter.

De ordinære driftsomkostninger har i 2021 været 985,3 mio. kr. Heraf udgør 45,7 pct. personaleomkostninger, 
mens øvrige omkostninger og afskrivninger tegner sig for henholdsvis 39,5 pct. og 14,8 pct.

Balancesummen har ultimo 2021 været 532,9 mio. kr., hvoraf anlægsaktiverne tegner sig for de 33,7 pct. af 
aktiverne og omsætningsaktiverne for 66,3 pct.

Egenkapitalens andel af balancen (soliditetsgraden) har ultimo 2021 udgjort 26,4 pct. Erhvervsstyrelsen har 
ultimo 2021 udnyttet 82,2 pct. af lånerammen på 209,6 mio. kr. Fra d. 1. januar 2020 er lånerammerne for § 
08.21.20. og § 08.35.14. sammenlagt.

Den negative udsvingsrate er i 2021 på 9,9 pct. I 2020 var den på 14,4 pct. Nedgangen i 2021 skyldes årets 
resultat på 16,8 mio. kr. mod 58,8 mio. kr. i 2020. Ligeledes giver årets resultat en overskudsgrad på 1,7 pct.

Styrelsens samlede bevillingsindtægter for 2021 er på 844,4 mio. kr. inkl. tillægsbevillinger på 246,5 mio. kr., 
som primært kan tilskrives administration af kompensationsordninger til dansk erhvervsliv i forbindelse med 
COVID-19.

Årets resultat bærer også i 2021 tydeligt præg af den situation, Danmark står i som følge af COVID-19-pan-
demien. Dette har nødvendiggjort organisationstilpasninger samt udvikling af nye it-systemer til brug for sags-
behandling og udbetalingsadministration. Årets resultat afspejler dels, at de faktiske administrationsomkost-
ninger til kompensationsordningerne er endt lavere end skønnet på tillægsbevillingsloven for 2021, dels min-
dreforbrug 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 kompensationsordningerne.

Af- og nedskrivninger er i forhold til sidste år steget med 55,1 mio. kr. Det skyldes særligt, at der i 2021 er 
foretaget væsentlige afskrivninger vedr. COVID-19.

De ordinære driftsomkostninger, herunder løn, er i 2021 50,3 mio. kr. højere end i 2020. Dette skyldes primært 
en øget tilgang af lønsum til medarbejdere i forbindelse med styrelsens håndtering af regeringens COVID-19-
kompensationsordninger til dansk erhvervsliv.

Personaleforbruget har i 2021 været 787,3 årsværk, hvilket kunne rummes inden for lønsumsloftet. Den gen-
nemsnitlige omkostning pr. årsværk har været på 572,2 t.kr., hvilket svarer til et fald på 2 pct. set i forhold til 
2020. Lønomkostningsandelen har i 2021 været å 46,8 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.) 2020 2021 Budget 2022

Resultatopgørelse

Ordinære driftsindtægter -16,0 -17,1 -9,9

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

Heraf eksterne indtægter -16,0 -17,1 -9,9

Ordinære driftsomkostninger 10,7 10,1 11,1

Heraf løn 3,6 3,4 4,2

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

Heraf øvrige omkostninger 6,0 5,6 5,8

Resultat af ordinær drift -5,3 -7,0 1,2

Resultat før finansielle poster -3,5 -4,3 4,7

Årets resultat -3,1 -4,0 5,1

Balance

Anlægsaktiver (materielle og immaterielle) 7,5 6,3

Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) 2,1 1,7

Hensættelser 0,0 0,0

Samlet egenkapital -9,6 -13,6

Langfristet gæld -7,7 -6,6

Kortfristet gæld -5,7 -6,2

Låneramme - -

Træk på lånerammen (FF4) 7,5 6,3

Finansielle nøgletal

Udnyttelsesgrad af lånerammen - -

Negativ udsvingsrate - -

Overskudsgrad 19,4% 23,4%

Bevillingsandel 0,0% 0,0%

Soliditetsgrad 41,7% 51,5%

Personaleoplysninger  

Antal årsværk (stk.) *6,1 *5,9

Årsværkspris (t.kr.) *586,3 *572,2

Lønomkostningsandel (%) 22,5% 19,6%

Lønsumsloft 3,8 3,8

Lønforbrug 3,6 3,4

Note: Difference skyldes afrundinger.
* 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 2021 været 17,1 mio. kr.

De ordinære driftsomkostninger har i 2021 været 10,1 mio. kr. Heraf udgør 33,7 pct. personaleomkostninger, 
mens afskrivninger og øvrige omkostninger tegner sig for henholdsvis 10,9 pct. og 56,4 pct.

Årets resultat er 0,9 mio. kr. højere end i 2020. Gebyret blev tilbage i 2020 nedsat fra 154 kr. til 100 kr. pr. 
ejendomsdatarapport, har der samtidigt været et fald i omkostningerne fra 2020 til 2021 på 0,6 mio.kr.

Balancesummen har ultimo 2021 været 26,4 mio. kr., hvoraf anlægsaktiverne tegner sig for 23,9 pct. og om-
sætningsaktiverne for 76,1 pct.

Egenkapitalens andel af balancen (soliditetsgraden) er ultimo 2021 på 51,5 pct. mod 41,7 pct. i 2020, hvilket 
skyldes, at resultatet for 2021 udviser et mindre overskud. Gebyret er nedsat til 70 kr. fra d. 1. januar 2022.

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

DIADEM har med et overskud på 4,0 mio. kr. en overskudsgrad på 23,4 pct. i 2021.

2.3 Faglige resultater

Erhvervsstyrelsen har i 2021 opnået en række faglige resultater inden for styrelsens hovedopgaver på finans-
loven. Resultaterne gennemgås nedenfor.

Indledningsvist skal det fremhæves, at året igen har været markant præget af COVID-19-situationen, hvor 
styrelsen har fortsat administrationen af fire store COVID-19-kompensationsordninger som led i regeringens 
kompensationsordninger til dansk erhvervsliv. Indsatsen i 2021 har indebåret sagsbehandling af ca. 
200.000 ansøgninger om kompensation i regi af ordninger for henholdsvis arrangører, løn, selvstændige, 
freelancere mv. og faste omkostninger. Hertil kommer behandling af ansøgninger til en række puljer til om-
stilling af erhvervslivet og til øget aktivitet. Derudover har styrelsen løbende understøttet de politiske drøf-
telser af behovet for justering af ordningerne, varetaget kommunikation og vejledning til virksomhederne og 
samarbejdet med interessenter og øvrige myndigheder, ikke mindst om forebyggelse og hindring af svig 
med kompensationsordningerne. Arbejdet har trukket på kapaciteter og ressourcer på tværs af styrelsen, 
hvor opgaveløsningen også har været præget af betingelserne under COVID-19.

• Erhvervsservice og Digitalisering 
Erhvervsstyrelsen har i 2021 fortsat arbejdet med at gøre det nemmere for virksomhederne at være 
i kontakt med det offentlige. Den digitale service på Virk er blevet forbedret ved udmøntning af 
yderligere initiativer i handlingsplanen for Virk gældende frem til 2024. Styrelsens kundecenter i 
Nykøbing Falster har desuden overtaget supporten af MitID, der bl.a. har betydet at antallet af hen-
vendelser og medarbejdere er steget markant.

• Erhvervsudvikling 
Erhvervsstyrelsen har spillet en central rolle i at sikre, at dansk erhvervsliv kan komme godt igen-
nem COVID-krisen. I tillæg til udmøntningen af kompensationsordninger, som er nævnt ovenfor, 
kommer en række målrettede indsatser i regi af bl.a. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, hvor 
hårdt ramte erhverv har kunnet få midler til fx omlægning af produktion og opkvalificering af medar-
bejdere.

Erhvervsstyrelsen har sekretariatsbetjent syv regionale vækstteams, som er kommet med anbefa-

linger til, hvordan der bedst kan investeres i lokale erhvervsstyrker, der kan styrke vækst og be-

skæftigelse i de enkelte landsdele, herunder gennem lokale erhvervsfyrtårne. Hertil kommer, at
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Erhvervsstyrelsen har sekretariatsbetjent Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som i 2021 bl.a. 

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

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

udover er der sket udmøntning af de nye programmer for EU-strukturfonde 2021-2027, der udgør 

en væsentlig kilde til realisering af den decentrale erhvervsfremmeindsats.

Styrelsen har i 2021 fortsat eksekveringen af en række tiltag for at fremme danske virksomheders 
digitalisering herunder i forhold til at fremme dataetik, regulering, der fremmer brug af ny teknologi 
mv. Endvidere er der i regi af SMV:Digital gennemført flere ansøgningsrunder, hvor der er givet 
tilskud til små og mellemstore virksomheders investeringer i digitale systemer, automatisering eller 
e-handelsløsninger.

Med henblik på at understøtte den grønne omstilling har styrelsen fremmet danske virksomheders 
muligheder for at deltage i fælleseuropæiske investeringsprojekter på området for grøn brint, hvor 
to danske projekter blev meldt ind til Europa Kommissionen i en samlet notifikation med projekter 
fra 17 andre lande. Endvidere har styrelsen lanceret Klimakompasset, som skal hjælpe særligt små 
og mellemstore virksomheder med at beregne deres klimaaftryk.

I forhold til Virksomhedsguiden, som er virksomhedernes digitale indgang til information, vejledning 
og erhvervsfremmeydelser, er der bl.a. sket 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 
har herudover arbejdet for en yderligere styrkelse af den digitale sikkerhed, hvor Erhvervsstyrelsen 
har bidraget til regeringens nye nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed, som blev 
lanceret i 2021. Endelig er der sket løbende opdatering af information til danske virksomheder i 
forhold til Brexit.

• Erhvervsregulering 
For at fremme vækst og konkurrence har Erhvervsstyrelsen både nationalt og internationalt fortsat 
med at arbejde for en enkel og effektiv erhvervsregulering og at fremme ansvarlig ledelse. Det er 
bl.a. sket 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 har desuden fortsat haft fokus på, at reguleringen muliggør anvendelse af ny 
teknologi som fx machine learning, hvor der i 2021 er sket videreudvikling og gennemførsel af kon-
trol med det formål at styrke kontrollen med kompensationsordningerne i forbindelse med COVID-
19-krisen. Endvidere har Erhvervsstyrelsen etableret en anmeldelsesordning på transportområdet, 
hvor udenlandske transportvirksomheder skal anmelde en række oplysninger.

Endvidere har Erhvervsstyrelsen i 2021 oprettet en ny indsats målrettet afdækning af sikkerheds-
mæssige risici ved udenlandske investeringer, hvor styrelsen har påtaget sig en ny myndigheds-
rolle. Endelig har styrelsen fremmet et velfungerende telemarked gennem bl.a. gennemførsel af 
markedsafgørelser på teleområdet.
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Hovedkonti

Tabel 2: Erhvervsstyrelsens driftskonti

Bevilling

Regnskab 
(mio. kr.)

Overført 
overskud/ vi-
dereførelser 

ultimo 
året (mio.kr.)

FL 
(mio. kr.)

TB 
(mio. kr.)

Finansårets be-
villing i alt (mio. 

kr.)

Erhvervsstyrelsen i alt 8.275,4 18.037,7 26.313,1 25.781,7 274,2

Drift 597,9 246,5 844,4 823,7 130,8

Udgiftskonto 773,4 247,3 1.020,7 1.009,8 0,0

Indtægtskonto -175,5 -0,8 -176,3 -186,1 0,0

Balancekonto 0,0 0,0 0,0 0,0 130,8

Administrerede ordninger mv. 7.677,5 17.791,2 25.468,7 24.958,0 143,4

Udgiftskonto 8.169,8 18.204,4 26.374,2 25.490,4 0,0

Indtægtskonto -492,3 -413,2 -905,5 -532,4 0,0

Balancekonto 0,0 0,0 0,0 0,0 143,4

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

2.4 Kerneopgaver og ressourcer

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

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 -158,0 -6,4 164,4 0,0

Erhvervsservice og digitalisering -460,6 -89,4 568,6 18,6

Erhvervsudvikling -152,4 -32,7 174,6 -10,5

Erhvervsregulering -53,3 -40,6 74,2 -19,7

I alt § 08.21.20. -824,3 -169,1 981,7 -11,6

Styrket virksomhedskontrol -20,1 0,0 15,0 -5,1

I alt § 08.21.21. -20,1 0,0 15,0 -5,1

I alt § 08.21.20. og § 08.21.21. -844,4 -169,1 996,7 -16,8

Note: Finanslovsbevillingen er fordelt på baggrund af grundbudgettet for 2021 og justeret for opnåede tillægsbevillinger. Afgrænsningen af Generelle fælles-
funktioner fra faglige omkostninger følger retningslinjerne i Moderniseringsstyrelsens vejledning om registrering af generelle fællesomkostninger.

Også i 2021 påvirkede COVID-19-pandemien styrelsens aktiviteter og økonomiske resultat væsentligt, idet 
administration af COVID-19-kompensationsordninger fortsat var en meget væsentlig opgave, ligesom oprin-
deligt planlagte aktiviteter og ressourceindsatser bl.a. ift. it-investeringer ikke fuldt ud har kunnet realiseres på 
alle områder.

Styrelsen har i 2021 har haft et overskud på 11,6 mio. kr. på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, svarende til 1,2 
pct. af omkostningerne.

Tabel 3a ovenfor viser, hvorledes dette resultat fordeler sig på de hovedopgaver, som var specificeret i finans-
loven for 2021.
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For de generelle fællesomkostninger svarede omkostningerne til indtægterne. Før fordeling af overheadom-
kostninger til gebyrordningerne udgjorde områdets omkostninger i alt 19 pct. af de samlede omkostninger 
under 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, hvilket er lidt lavere end det budgetterede.

Erhvervsservice og digitalisering varetager kundesupport og udvikler og vedligeholder styrelsens fagsystemer. 

Området oplevede som følge af især COVID-19-aktiviteterne en indtægtsstigning på 258,4 mio. kr., mens 

omkostningerne steg med 265,0 mio. kr. Dette indebar en forringelse i forhold til det budgetterede på 6,7 mio. 

kr., hvorved årets resultat blev et underskud på 18,6 mio. kr.

På grund af ressortafgang i 2021 af landdistrikts- og planområdet faldt indtægterne for Erhvervsudvikling trods 

tilgang af nye bevillinger med 43,1 mio. kr. Af forskellige årsager, herunder stærkt fokus på COVID-19-indsat-

sen, lykkedes det ikke at udnytte bevillingerne fuldt ud, og de samlede omkostninger på området reduceredes 

derfor med 64,7 mio. kr. Årets resultat blev derfor forbedret med 21,6 mio. kr. fra et budgetteret underskud på 

11,0 mio. kr. til et overskud på 10,5 mio. kr.

Erhvervsregulering havde en indtægtsstigning på 2,6 mio.kr., men omkostningerne faldt samtidigt med 20,1 

mio. kr., hvorved resultatet forbedredes med 22,7 mio. kr. fra et budgetteret overskud på 3,0 mio. kr. i Grund-

budget 2021 til et realiseret overskud på 19,7 mio. kr.

Det samlede resultat for § 08.21.21. Erhvervsstyrelsen er et overskud på 11,6 mio. kr.

For § 08.21.21. Styrket virksomhedskontrol blev resultatet et overskud på 5,1 mio. kr.

Det samlede resultat for § 08.21.20. og § 08.21.21. blev således et overskud på 16,8 mio. kr. svarende til 1,7 
pct. 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 4,0 mio. kr. Udviklingen på ejendomsmarkedet medførte også i 2021, at gebyrindtægterne blev 
højere end budgetteret. Med virkning fra 1. januar 2022 er gebyret derfor nedsat til 70 kr. pr. ejendomsdata-
rapport.

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

Opgave Bevilling
Øvrige indtæg-

ter
Omkostninger

Andel af årets 
overskud

Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata 0,0 -17,1 13,1 -4,0

I alt 0,0 -17,1 13,1 -4,0

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.
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Tabel 4.a.: Årets resultatopfyldelse MRP 2021
Mål Score i % 

/ point
Kriterier for helt op-
fyldt

Kriterier for delvist op-
fyldt

Status

Policy- og ud-
viklingsmål

1 Genstart 15 

(100/100)

ERST bidrager til op-
følgningen på anbefa-
lingerne, navnlig ift. un-
derstøttelsen af lokale 
aktørers organisering 
omkring de lokale er-
hvervsfyrtårne og ud-
møntningen af REACT-
midler, hvor sekretaria-
tet for Danmarks Er-
hvervsfremmebesty-
relse udarbejder oplæg 
til udmøntning af 500 
mio. kr. (2021-2022), 
der tiltrædes af Dan-
marks Erhvervsfrem-
mebestyrelse inden ud-
gangen af september. 1

ERST bidrager til opfølg-
ningen på anbefalin-
gerne, navnlig ift. under-
støttelsen af lokale aktø-
rers organisering omkring 
de lokale erhvervsfyr-
tårne og udmøntningen af 
REACT-midler, hvor se-
kretariatet for Danmarks 
Erhvervsfremmebesty-
relse udarbejder oplæg til 
udmøntning af 500 mio. 
Kr. (2021-2022), der til-
trædes af Danmarks Er-
hvervsfremmebestyrelse 
inden udgangen af okto-
ber.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har 
truffet beslutning om udmøntning af 
REACT-midler til de lokale erhvervsfyrtårne 
på møde den 29. september og gennemført 
ansøgningsrunde med frist i november. 
ERST har været i dialog med lokale aktører 
i alle landsdele mhp. dels at understøtte an-
søgere dels at vejlede om den konkrete an-
søgningsrunde. Der er indkommet ansøg-
ninger fra konsortier for alle erhvervsfyrtår-
nene. Ansøgningerne behandles planmæs-
sigt af erhvervsfremmebestyrelsen februar 
2022.

2 Fremtidens 

arbejds-

pladser

15 

(100/100)

ERST bidrager til ar-
bejdet med digitalise-
ringspartnerskabet her-
under med analyser, 
udkast til mødepapirer 
og gennem aktiv delta-
gelse i digitaliserings-
enheden samt materi-
ale til brug for ekstern 
kommunikation og 
presseaktivitet. Dertil 
bidrager ERST til udar-
bejdelse af digitalise-
ringsstrategi, herunder 
initiativudvikling og im-
plementering ved af-
tale om strategien.  

ERST vejleder og un-
derstøtter virksomhe-
der, der er udvalgt til at 
indgå i et fælleseuro-
pæisk storskalaprojekt.

ERST bidrager til anbe-
falinger til grønt er-
hvervsforum og leverer 
en mapping af nye 
grønne tiltag som efter-
spurgt af Erhvervslivets 
EU og regelforum.

ERST understøtter EM-
DEPs arbejde med digi-
taliseringspartnerskabet 
og digitaliseringsstrate-
gien. 

ERST bidrager til anbefa-
linger til grønt erhvervsfo-
rum om en ensartet op-
gørelsesmetode for CO2 
udledning.

ERST har udarbejdet analyser, bistået med 
sekretariatsbetjeningen af digitaliserings-
partnerskabet og udviklet initiativer til den 
kommende digitaliseringsstrategi. 

ERST har aktivt understøttet storskala pro-
jekter på Brint, så to danske projekter er 
blevet udvalgt og nu indgår i den fælles 
prænotifikation på tværs af de deltagende 
parter, og forventes igangsat i 2022.

ERST har som en del af sekretariatet for Kli-
mapartnerskabernes fælles projekt om en 
ensartet opgørelsesmetode for CO2-udled-
ning bidraget til anbefalinger som blev præ-
senteret for Grønt Erhvervsforum den 25. 
marts 2021. ERST har leveret en mapping 
af nye grønne reguleringstiltag som efter-
spurgt af og præsenteret for Erhvervslivets 
EU- og regelforum den 24. juni 2021.

3 Iværksæt-
teri

13 ERST sekretariatsbe-
tjener regeringens 
grønne iværksætterpa-
nel.  

ERST/Sekretariatet for 
Danmarks Erhvervs-

ERST/Sekretariatet for 
Danmarks Erhvervsfrem-
mebestyrelse udarbejder 
oplæg til en iværksætter-
indsats med særligt fokus 
på grønne iværksættere, 
som bestyrelsen tiltræ-
der.

Iværksætterpanelet er nedsat og lanceret 
og har afholdt sine første 2 møder sekreta-
riatsbetjent af ERST. 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse traf 
inden udgangen af Q2 beslutning om ud-
møntning af 200 mio. kr. til en iværksætter-
indsats, som bl.a. indeholdt skalering af de

1Mål 1 blev i dialog med departementet genforhandlet jf. muligheden herfor i styrelsens mål- og resultatplan for 2021, idet 

rammeaftalen mellem Erhvervsministeriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse først blev indgået d. 10. september og 

ikke som oprindeligt antaget inden udgangen af august.  
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Mål Score i % 
/ point

Kriterier for helt op-
fyldt

Kriterier for delvist op-
fyldt

Status

fremmebestyrelse ud-
arbejder oplæg til en 
iværksætterindsats 
med særligt fokus på 
grønne iværksættere, 
som bestyrelsen tiltræ-
der i Q2.  

ERST bidrager med 
udkast til lovforslag om 
nedsættelse af kapital-
krav og mulighed for 
equity crowdfunding i 
ApS’er.

ERST bidrager med ud-
arbejdelse af indspil, 
som kan indgå i et kom-
mende iværksætterud-
spil eller andre relate-
rede udspil.

ERST bidrager med mo-
del for nedsættelse af ka-
pitalkrav og mulighed for 
equity crowdfunding i 
ApS’er, der kan danne 
grundlag for de politiske 
forhandlinger i efteråret.

landsdækkende projekter "Iværksætter 
Danmark" og ”Beyond Beta”, som begge 
har særligt fokus på grønt iværksætteri.  

Udkast til lovforslag blev leveret inden ud-
gangen af 2022.

ERST har udarbejdet et samlet indspil med 
iværksættertiltag, som kan indgå i et evt. 
kommende iværksætterudspil eller andre 
udspil.

4 Styrket 
samfunds-
kontrakt

6,5 

(50/100)

Erhvervsstyrelsen har 
udarbejdet lovforslag, 
der er klar til udsen-
delse i høring inden ud-
gangen af september. 

Intelligent kontrolplat-
form etableret med 
cloud , grafdatabase og 
datakatalog medio de-
cember.

Erhvervsstyrelsen har ud-
arbejdet lovforslag klar til 
høring inden udgangen af 
oktober. 

Intelligent kontrolplatform 
etableret med cloud og 
grafdatabase medio de-
cember.

Et samlet udkast til lovforslag vedr. ny bog-
føringslov og ændringer til årsregnskabslo-
ven blev sendt i høring hos de relevante 
parter inden udgangen af september. 

Intelligent kontrolplatform (IKP) var etable-
ret med cloud og refactoreret til ny datamo-
del medio december.

Datakatalog forventes etableret medio fe-
bruar 2022. Forsinkelsen skyldes priorite-
ring af andre aktiviteter i projektet, som har 
forårsaget tidsnød. Denne del af målet er 
dermed ikke opfyldt og medfører at mål 4 
samlet set er delvist opfyldt.

5 COVID-19 0 

(0/100)

Alle ansøgninger på 
tværs af kompensati-
onsordningerne, der er 
modtaget inden 1. de-
cember 2021, er sags-
behandlet – det vil sige 
afgjort eller der er ef-
terspurgt supplerende 
oplysninger – inden 
udgangen af 2021.  

Alle indberetninger til 
slutafregningen, der er 
modtaget inden 1. de-
cember 2021, er sags-
behandlet – det vil sige 
afgjort eller der er ef-
terspurgt supplerende 
oplysninger – inden 
udgangen af 2021.

Slutafregningen for de 
målrettede kompensa-
tionsordninger samt de 
generelle ordninger fra 
9. december 2020 – 
28. februar 2021 er åb-
net senest ultimo okto-
ber 2021, og slutafreg-
ningen for de generelle 
ordninger fra 1. marts

Slutafregningen for de 
målrettede kompensati-
onsordninger, de gene-
relle ordninger fra 9. de-
cember 2020 – 28. fe-
bruar 2021 samt de ge-
nerelle ordninger fra 1. 
marts 2021 – 30. juni 
2021 er åbnet inden ud-
gangen af 2021.

Alle ansøgninger på tværs af kompensati-
onsordningerne, der er modtaget inden 1. 
december 2021, er sagsbehandlet – det vil 
sige afgjort eller der er efterspurgt supple-
rende oplysninger. Hermed er dette delmål 
opfyldt. 

Sagsbehandlingen af slutafregningen for 
den første fase af kompensationsordnin-
gerne dvs. fra foråret 2020 er i gang og 
knap 20.000 sager er behandlet. Ikke de-
sto mindre blev implementeringen af IT til 
selve sagsbehandlingen af indberetninger 
til slutafregningen forsinket. Det skyldes 
nye krav på lønkompensation (implemen-
tering af det bredere lønbegreb efter krav 
fra parterne), at der skulle igangsættes nye 
puljer samt behov for forlængelse af kom-
pensationsordningerne. Det har betydet 
ekstra opgaver til både administration af 
kompensationsordningerne og it.
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Mål Score i % 
/ point

Kriterier for helt op-
fyldt

Kriterier for delvist op-
fyldt

Status

2021 – 30. juni 2021 er 
åbnet inden udgangen 
af 2021.

6 Sagsbe-
handlingsti-
der

10 

(100/100)

Den gennemsnitlige 
sagsbehandlingstid for 
sager på eksportkon-
trolområdet må ikke 
overskride 8 arbejds-
dage i ukomplice-
rede/almindelige sa-
ger2.  

Den gennemsnitlige 
sagsbehandlingstid for 
manuelle selskabsregi-
streringssager udgør 
22 dage.

Den gennemsnitlige 
sagsbehandlingstid for 
sager på eksportkontrol-
området må ikke over-
skride 10 arbejdsdage i 
ukomplicerede/alminde-
lige sager. 

Den gennemsnitlige 
sagsbehandlingstid for 
manuelle selskabsregi-
streringssager udgør 24 
dage.

Sagsbehandlingstiden for ukomplicerede 
sager på eksportkontrolområdet i 2021 har 
gennemsnitligt været under 8 arbejdsdage. 

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for 
manuelle selskabsregistreringssager ud-
gjorde 21,4 dage i 2021.

7 Fokus på 
compliance 
på cybersik-
kerhed og 
databeskyt-
telse

0 

(0/100)

Kriterierne for målop-
fyldelse anføres ikke af 
informationssikker-
hedsmæssige årsager.

Kriterierne for målopfyl-
delse anføres ikke af in-
formationssikkerheds-
mæssige årsager.

Fortroligt.

8 Trivsel un-

der hjem-

sendelse og 

en god re-

boarding

10 

(100/100)

Der udarbejdes som 
minimum én trivsels-
måling i første halvår 
af 2021 med henblik 
på at undersøge trivs-
len i hjemsendelsespe-
rioden og for at af-
dække muligheder for 
reboarding af medar-
bejdere. Koncern HR 
bistår med målingen. 
Øvrige initiativer og for-
ventet effekt vedr. 
hjemsendelsen/reboar-
ding beskrives i styrel-
sernes afrapportering. 

I forbindelse med gen-
åbningen udarbejdes 
der en plan for de for-
skellige faser af fysisk 
tilbagevenden på ar-
bejdspladsen, herun-
der reboarding af med-
arbejdere. Planen skal 
sikre, at der ud over de 
gældende restriktioner, 
også tages hensyn til 
både opgaveløsnin-
gen, genetablering af 
samarbejde mv.

Den fysiske tilbageven-
den og reboardingen 
evalueres inden ud-
gangen af 2021.

ERST gennemførte i perioden den 2. fe-
bruar til den 9. februar 2021 en Mini APV 
vedrørende hjemsendelsessituationen, og 
der blev som opfølgning derpå igangsat en 
række opfølgningstiltag.  

I forbindelse med genåbningen og reboar-
ding fra den 25. maj 2021 var der udarbej-
det en plan for genåbningens tre faser, 
som blev kommunikeret til alle medarbej-
dere.

Som led i evalueringen af den fysiske tilba-
gevenden og reboarding har direktionen 
drøftet status, og i alle ERSTs områder er 
der afholdt lokale dialogmøder mellem 
chef og medarbejdere med drøftelse af er-
faringerne fra hjemsendelsesperioden 
samt hvordan styrelsen fremover kan 
bruge digitale møder osv.

2 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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Mål Score i % 
/ point

Kriterier for helt op-
fyldt

Kriterier for delvist op-
fyldt

Status

Ved sammenregning og vægtning af de anførte point på målene, fås en målopfyldelsesgrad på 69,5 pct.

2.5.2 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

Erhvervsstyrelsens mål- og resultatplan for 2021 omfattede otte målepunkter. Som det fremgår af oversigten 
ovenfor, har Erhvervsstyrelsen opfyldt fem mål, mens et mål er delvist opfyldt, og to mål ikke er opfyldt. Dette 
giver en målopfyldelsesgrad på 69,5 pct.

På baggrund af målopfyldelsesgraden på 69,5 pct. anses årets samlede målopfyldelse for at være tilfredsstil-
lende, idet styrelsen har opfyldt de strategisk væsentligste mål (højest vægtede) dvs. mål 1 (Genstart) og mål 
2 (Fremtidens arbejdspladser).

I det følgende foretages en analyse af mål 1 (Genstart), der som nævnt ovenfor er af væsentlig strategisk 
betydning for Erhvervsstyrelsen. Udvælgelsen af målet til analysen er sket i dialog med Erhvervsministeriets 
departement.

Mål 1 for 2021: Genstart

Erhvervsstyrelsen har med mål 1 bidraget til regeringens arbejde med at genstarte dansk økonomi og er-
hvervsliv som følge af COVID-19.

ERST har i regi heraf navnlig bidraget til understøttelsen af lokale aktørers organisering omkring de lokale 
erhvervsfyrtårne og udmøntningen af REACT-EU-midler. Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebesty-
relse har udarbejdet oplæg til udmøntning af 500 mio. kr. (2021-2022) i en række erhvervsrettede tiltag, der 
blev tiltrådt af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse d. 29. september 2021, og som vil bidrage til at styrke 
virksomhedernes produktivitet, konkurrenceevne og internationalisering i tiden efter COVID-19.

Styrkepositioner (lokale erhvervsfyrtårne, klynger og turisme): Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse annon-
cerede i 2021 midler til realisering af de otte erhvervsfyrtårne efter indgåelse af aftaler med regeringen. An-
nonceringen fulgte i kølvandet på en proces, hvor Erhvervsstyrelsen sekretariatsbetjente de nedsatte otte 
regionale vækstteams. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse deltog med en repræsentant i hvert vækstteam. 
Fyrtårnsinitiativerne vil understøtte projekter af stor betydning for erhvervsudvikling og beskæftigelse i en hel 
landsdel. De 14 landsdækkende klynger blev lanceret primo 2021 og er alle operationelle med aktiviteter, der 
sikrer decentral tilgængelighed. Danmark Erhvervsfremmebestyrelse besluttede gennem sin udmøntningsplan 
for 2022 at udbyde midler til de 14 klyngers videre arbejde i 2023-24. Midlerne forventes annonceret i foråret 
2022. Endelig besluttede bestyrelsen gennem sin udmøntningsplan for 2022 via turismepuljen og en ny indsats 
vedrørende turismeinfrastruktur at understøtte bæredygtig vækst, der balancerer hensynene til miljømæssig, 
økonomisk og social bæredygtighed inden for rammerne af den nye nationale strategi for dansk turisme.

Digital og grøn omstilling i SMV’er: Mange SMV’er tøver fortsat med at få taget hul på den digitale og grønne 
omstilling. Analyser foretaget for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse viser, at kun knap hver tredje SMV er 
gået i gang med den grønne omstilling, og mange SMV’er har slet ikke grøn omstilling med i forretningen. 
Digitaliseringen i de danske virksomheder er generelt høj, men Danmark ligger under sammenlignelige lande, 
når det gælder anvendelse af avancerede digitale teknologier som fx. kunstig intelligens og Big Data. Rege-
ringen besluttede derfor i 2021 at prioritere 600 mio. kr. til et Virksomhedsprogram for SMV’er, som skal un-
derstøtte særligt grøn og digital omstilling. Programmet blev udmøntet af Danmarks Erhvervsfremmebesty-
relse med Erhvervshusene som operatør. Programmet blev lanceret af erhvervshusene primo september. I 
2021 ansøgte over 1.500 virksomheder om støtte fra programmet. Mere end 900 fik bevilget mere end 110 
mio. kr. i støtte. De resterende midler forventes udmøntet i første og andet kvartal af 2022.



  

Erhvervsstyrelsen Årsrapport 2021 |  16

Kvalificeret arbejdskraft: Gennem 2021 har en af de største udfordringer for mange virksomheder vist sig at 
være rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. Den grønne omstilling forstærker denne tendens og vil kræve 
endnu flere både nye og forbedrede kompetencer. Derfor blev der som en del af Virksomhedsprogrammet 
gennemført efteruddannelsesindsatser og givet mulighed for at tilknytte en ledig akademiker i løntilskudsjob. 
Derudover var der i 2021 fokus på at bevilge tilbageløbsmidler til gode velfungerende projekter, som kunne 
være med til at afbøde rekrutteringsudfordringerne. Der er også i 2022 behov for både at forbedre arbejdsstyr-
kens kompetencer og øge antallet af personer i arbejdsstyrken. I 2022 støttes derfor indsatser, der kan bidrage 
til at sikre, at virksomhederne har den nødvendige arbejdskraft med de rette kompetencer til at understøtte 
den grønne omstilling og dermed bl.a. også fyrtårnsinitiativerne.

Målet er opfyldt, idet alle delmål ved udgangen af 2021 lever op til de opstillede målepunkter for at være helt 
opfyldt.

2.6 Forventninger til det kommende år

Erhvervsstyrelsens arbejde i 2022 og frem vil i høj grad være præget af Erhvervsministeriets Strategi 2025. 
Erhvervsstyrelsen vil i samspil med departementet udarbejde en mål- og resultatplan for 2022, som vil udgøre 
den faglige ramme for Erhvervsstyrelsens arbejde i 2022.

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

• Erhvervsservice og Digitalisering 
Erhvervsstyrelsen vil i 2022 fortsætte arbejdet med at gøre det nemmere for virksomhederne at 
være i kontakt med det offentlige. Den digitale service på Virk vil blive forbedret ved udmøntning af 
yderligere initiativer i handlingsplanen for Virk gældende frem til 2024. Styrelsens kundecenter i 
Nykøbing Falster vil desuden fortsætte forberedelserne til overtagelse af supporten af Ny Digital 
Post og NemLog-in3 / MitID Erhverv, der begge forventes lanceret i første halvår 2022.

For at Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) også fremover kan udgøre et solidt fundament for 
den erhvervsrettede digitalisering, vil styrelsen i de kommende år opgradere systemet, så det også 
fremadrettet kan understøtte omverdenens tekniske og funktionelle krav.

• Erhvervsudvikling 
COVID-19 vil også i 2022 præge styrelsens opgavevaretagelse om end i mindre grad end i 2021, 
idet styrelsen forventes at kunne udfase udmøntningen af kompensationsordningerne i takt med, at 
restriktionerne for erhvervslivet lempes. En central opgave vil dog stadig være styrelsens vareta-
gelse af efterkontrollen med udbetalingerne fra kompensationsordningerne.

Styrelsen vil eksekvere en række initiativer fra politisk aftale om Danmark Kan Mere I. Arbejdet med 
automatisk erhvervsrapportering skal styrkes gennem bl.a. forberedelse af en fuldautomatisering af 
virksomhedernes digitale bogføringssystemer samt indberetning til offentlige myndigheder. Samlet 
vil initiativet medføre en byrdelettelse for erhvervslivet på 3 mia. kr. Der skal etableres 8 lokale 
erhvervsfyrtårne, som skal udvikle danske styrkepositioner inden for bl.a. klima, vand, life science, 
biosolutions og robotteknologi. Udviklingen af de lokale erhvervsfyrtårne vil bl.a. ske ved indgåelse 
af partnerskabsaftaler med lokale aktører. Partnerskab for Viden og Vækst skal etableres og levere 
anbefalinger til, hvordan der kan sikres en mere effektiv og sammenhængende innovationsindsats, 
som understøtter, at viden og forskning i højere grad bredes ud i virksomhederne. Herudover vil 
styrelsens bidrage til udviklingen af et nationalt SMV-venligt udbudssystem, som virksomheder skal 
anvende, når de skal sælge til offentlige, hvilket vil gøre det nemmere for SMV’er at byde på offent-
lige opgaver.

For at understøtte digitaliseringen i dansk erhvervsliv vil styrelsen arbejde for, at danske virksom-
heders kapacitet til at drive digitale omstillingsprojekter styrkes. Dette vil bl.a. ske via SMV:Digital-
programmet som har til formål at accelerere digitalisering, automatisering og e-handel i SMV’erne
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via ét samlet tilbud med vejledning, rådgivning, investeringsstøtte og kompetenceudvikling. Herud-
over vil styrelsen bidrage til udmøntningen af den nye nationale cyber- og informationssikkerheds-
strategi med fokus på en styrket indsats i erhvervslivet og særligt i forhold til SMV’erne.

For at understøtte virksomhedernes grønne omstilling vil styrelsen videreudvikle Klimakompasset, 
så det kan være så let, brugertilpasset og automatiseret et værktøj som muligt for virksomhederne. 
Styrelsen vil desuden understøtte danske virksomheders deltagelse i fælleseuropæiske investe-
ringsprojekter, herunder på brintområdet, hvor to udvalgte projekter fra dansk side forventes god-
kendt i Europa Kommissionen i løbet af 2022.

I det kommende strukturfondsprogram gældende frem til 2027, samt virksomhedsprogrammet fra 
2021, vil SMV- og iværksætterindsatsen endvidere blive styrket, ikke mindst i forhold til den digitale 
og grønne omstilling. Samlet set vil 1.000 virksomheder have gavn af indsatsen i 2022.

• Erhvervsregulering 
For at fremme vækst og konkurrence vil Erhvervsstyrelsen både nationalt og internationalt fortsat 
arbejde for en enkel og effektiv erhvervsregulering og fremme ansvarlig ledelse. Det vil bl.a. ske 
gennem en styrkelse af styrelsens kontrol på selskabs- og regnskabsområderne som led i kontrol-
pakken, der blev vedtaget i 2020.

Med afsæt i styrelsens nuværende intelligente kontrolplatform vil Erhvervsstyrelsen gennemføre en 
række tekniske afprøvninger mv. med henblik på at kvalificere muligheden for at videreudvikle kon-
trolplatformen til en mulig tværgående digital infrastruktur (kontrolplatform) til virksomhedsrettet 
kontrol. Det vil gøre det muligt for flere myndigheder at analysere tilgængelige data i nær realtid og 
dermed opdage svindel langt tidligere, end det på de fleste områder er muligt i dag, og med langt 
større træfsikkerhed end de eksisterende mindre effektive stikprøvemetoder. Erhvervsstyrelsen vil 
desuden fortsat have fokus på, at reguleringen muliggør anvendelse af ny teknologi som fx machine 
learning, hvor der i 2022 vil ske videreudvikling og gennemførsel af kontrol med det formål at styrke 
kontrollen på selskabs- og regnskabsområdet.

Styrelsen vil desuden bidrage til, at Erhvervslivets EU- og Regelforum leverer anbefalinger til rege-
ringen, der skal bidrage til, at uforståelige og uklare regler saneres.

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.) 2021 Budget 2022

§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen Bevilling og øvrige indtægter -993,4 -783,4

Udgifter 981,7 778,3

Resultat -11,6 -5,1

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

Udgifter 15,0 .

Resultat -5,1 .

§ 08.35.14. Digital adgang til oplysninger ifm. 
ejendomshandel (DIADEM)

Bevilling og øvrige indtægter -17,1 -9,9

Udgifter 13,1 15,0

Resultat -4,0 5,1

I alt Bevilling og øvrige indtægter -1.030,5 -793,3

Udgifter 1.009,8 793,3

Resultat -20,7 0,0
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§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen omfatter styrelsens almindelige virksomhed, en række gebyrordninger samt 
indtægtsdækket og tilskudsfinansieret virksomhed. Der er i grundbudgettet for 2022 indbudgetteret udgifter 
svarende til 778,3 mio. kr. Udgifterne finansieres af dels bevilling på finansloven svarende til 568,9 mio. kr. 
Dertil kommer indtægter på 214,5 mio. kr. De samlede indtægter udgør dermed 783,4 mio. kr. i grundbudgettet.

§ 08.21.21. Virksomhedskontrol var oprettet i forbindelse med FL2018 og udgår fra 2022.

For så vidt angår § 08.35.14. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM), er foretaget en 
gebyrnedsættelse pr. 1. januar 2022. 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 i 2020 og forsætter i 2021 og 
fremefter. Beregningsgrundlaget for opgørelse af løn under ferie i feriepengeforpligtelsen ændres til, at der 
fremadrettet medtages arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag og indbetalt tjenestemandspensionsbidrag til § 36 
Pensionsvæsenet.

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.

Styrelsen har i 2021 som følge af den kongelige resolution fra d. 21. januar 2021 overdraget opgaver og 
personale til Bolig- og Planstyrelsen. Det er aftalt mellem styrelserne, at den regnskabsmæssige del af de
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overdragede tilskudsordninger bliver håndteret i Erhvervsstyrelsens tilskudssystem og økonomisystem med 
et særligt set-up.

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.) 2020 2021 Budget 2022

Ordinære driftsindtægter

Indtægtsført bevilling

Bevilling -755 -844,4 -568,9

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

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

Indtægtsført bevilling i alt -755 -844,4 -568,9

Eksternt salg af varer og tjenesteydelser -9,8 -9,8 -38,8

Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser -12,1 -37,0 -44,3

Tilskud til egen drift -25 -30,6 -34,8

Gebyrer -69,9 -77,1 -74,7

Ordinære driftsindtægter i alt -871,9 -998,9 -761,5

Ordinære driftsomkostninger

Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0

Forbrugsomkostninger

Husleje 28,2 39,4 44,5

Forbrugsomkostninger i alt 28,2 39,4 44,5

Personaleomkostninger

Lønninger 347,7 401,3 383,1

Andre personaleomkostninger 3,2 1,0 1,0

Pension 54,1 60,4 57,7

Lønrefusion -11,8 -12,2 -11,6

Personaleomkostninger i alt 400,2 450,5 430,1

Årets af- og nedskrivninger 90,8 145,9 55,9

Andre ordinære driftsomkostninger 281,8 316,3 205,2

Internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser 26,6 33,2 35,0

Ordinære driftsomkostninger i alt 827,5 985,3 770,7

Resultat af ordinær drift -44,4 -13,5 9,2

Andre driftsposter

Andre driftsindtægter -25,6 -14,6 -21,9

Andre driftsomkostninger 1,7 2,0 0,0

Resultat før finansielle poster -68,3 -26,1 -12,7

Finansielle poster

Finansielle indtægter 0,0 0,0 0,0

Finansielle omkostninger 9,4 9,3 7,6

Resultat før ekstraordinære poster -58,9 -16,8 -5,1

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0

Ekstraordinære omkostninger 0,1 0,0 0,0

Årets resultat -58,8 -16,8 -5,1

Note: Differencer skyldes afrundinger.
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Erhvervsstyrelsen har i 2021 haft ordinære driftsindtægter på 998,9 mio. kr., heraf har bevillingsindtægterne 
udgjort 84,5 pct. De ordinære driftsomkostninger har udgjort 985,3 mio. kr. Resultatet af den ordinære drift har 
således været et overskud på 13,5 mio. kr.

Styrelsen har i 2021 fået tilført 245,5 mio. kr. i tillægsbevilling, som primært kan tilskrives kompensationsord-
ninger til dansk erhvervsliv i forbindelse med COVID-19.

Styrelsen samlede ordinære driftsomkostninger er i 2021 steget med kr. 157,8 mio. kr. i forhold til 2020. Dette 
skyldes primært COVID-19.

Styrelsen personaleomkostninger er ligeledes steget med 50,3 mio. kr. til sammenligning med 2020, hvilket 
skyldes væsentlige forøgelse af medarbejderstaben allokeret til at arbejde med kompensationsordningerne til 
dansk erhvervsliv som følge af COVID-19-pandemien. I kraft af den øgede medarbejderstab har styrelsen 
været nødt til at finde ekstra lokationer, hvorved huslejeomkostningerne i 2021 er steget med 11,2 mio. kr.

Ordinære driftsomkostninger er steget med 34,5 mio. kr. som følge af ekstra udgifter i forbindelse med COVID-
19, hvor styrelsen blandt andet har benyttede eksterne bemanding, og lånt medarbejder hos Kammeradvoka-
ten, Derudover har styrelsen afholdt omkostninger til COVID-19-kvicktests til medarbejderne.

Styrelsens andre driftsindtægter og -omkostninger har udgjort en nettoindtægt på 12,6 mio. kr. Med finansielle 
omkostninger på 9,3 mio. kr. er årets resultat for 2021 et overskud på 16,8 mio. kr.

Overskuddet på 16,8 mio. kr. skal ses i lyset af, at 2021 har været præget af COVID-19, som, ud over hjem-
sendelse af store dele af medarbejderstaben, har delvist begrænset rejseaktivitet og deltagelse i konferencer 
mv., og har betydet, at store dele af styrelsens medarbejdere er blevet allokeret til arbejdet med kompensati-
onsordninger til dansk erhvervsliv. COVID-19-pandemien samt arbejdet med kompensationsordningerne har 
betydet, at forbruget på en række af styrelsens øvrige opgaver er dæmpet i forhold til forventningerne i starten 
af året.
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§ 08.35.14. DIADEM

Tabel 6b: Resultatopgørelse

Note (mio. kr.) 2020 2021 Budget 2022

Ordinære driftsindtægter

Indtægtsført bevilling

Bevilling 0,0 0,0 0,0

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

Gebyrer -16,0 -17,1 -9,9

Ordinære driftsindtægter i alt -16,0 -17,1 -9,9

Ordinære driftsomkostninger

Ændring i lagre

Forbrugsomkostninger

Husleje 0,0 0,0 0,0

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

Personaleomkostninger

Lønninger 3,6 3,4 4,2

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 3,6 3,4 4,2

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

Andre ordinære driftsomkostninger 5,3 4,6 5,8

Internt køb af varer og tjenesteydelser 0,7 1,0 0,0

Ordinære driftsomkostninger i alt 10,7 10,1 11,1

Resultat af ordinær drift -5,3 -7,0 1,2

Andre driftsposter

Andre driftsindtægter 0,0 0,0 0,0

Andre driftsomkostninger 1,8 2,7 3,5

Resultat før finansielle poster -3,5 -4,3 4,7

Finansielle poster

Finansielle indtægter 0,0 0,0 0,0

Finansielle omkostninger 0,4 0,3 0,4

Resultat før ekstraordinære poster -3,1 -4,0 5,1

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0

Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0

Årets resultat -3,1 -4,0 5,1

Note: Differencer skyldes afrundinger.

§ 08.35.14. DIADEM har i 2021 haft ordinære driftsindtægter på 17,1 mio. kr., og de ordinære driftsomkost-
ninger har udgjort 10,1 mio. kr. Resultatet af den ordinære drift har således været et overskud på 7,0 mio. 
kr.
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DIADEM’s andre driftsindtægter og -omkostninger har udgjort en nettoudgift på 2,7 mio. kr., og med finansielle 
omkostninger på 0,3 mio. kr. er årets resultat for 2021 et overskud på 4,0 mio. kr. mod et budgetteret underskud 
på 0,6 mio. kr. i henhold til finansloven for 2021.

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., og 
igen til 100 kr. fra d. 1. januar 2020. Ydereliger vil gebyret blive nedsat fra 100 kr. til 70 kr. fra d. 1. januar 2022.

Resultatdisponering

§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen og § 08.21.21. Styrket virksomhedskontrol

Tabel 7a: Resultatdisponering

(mio. kr.)

Disponeret til bortfald -10,6

Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) 0,0

Disponeret til udbytte til statskassen 0,0

Disponeret til overført overskud -6,2

I alt -16,8

Der er ikke disponeret til reserveret egenkapital eller udbytte til statskassen. Der er disponeret 10,6 mio. kr. til 
bortfald, da styrelsen har realiseret et mindreforbrug på beløbet vedrører administrationen af COVID-19-kom-
pensationsordningerne. Overskuddet herefter på 6,2 mio. kr. er overført til egenkapitalen.

§ 08.35.14. DIADEM

Tabel 7b: Resultatdisponering

(mio. kr.)

Disponeret til bortfald 0,0

Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) 0,0

Disponeret til udbytte til statskassen 0,0

Disponeret til overført overskud -4,0

I alt -4,0

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 2020 haft hensættelser for 22,6 mio. kr. I regnskabsåret 2021 er der blevet tilba-
geført i alt 9,4 mio. kr. Det tilbageførte beløb vedrører engangsvederlag til medarbejdere og chefer samt fleks-
timer relateret til COVID-19-organisationen. Yderligere er hensættelsen på 3,8 mio. kr. til DUT-midler vedrø-
rende Plandata.dk blevet ressortomlagt til Bolig- og Planstyrelsen i 2021. Derudover er hensættelsen til net-
værksjusteringer af IT-setup justeret med 0,7 mio. kr. 
3.3 Balance

Balancen viser aktiver samt finansiering af disse (passiver) pr. 31. december 2021.

§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen og § 08.21.21. Styrket virksomhedskontrol
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Tabel 8a: Balancen

Note (mio. kr.) 2020 2021 Note (mio. kr.) 2020 2021

Anlægsaktiver Egenkapital

1 Immaterielle anlægsaktiver Reguleret egenkapital -8,4 -12,9

Færdiggjorte udviklingsprojekter 199,5 148,2 Opskrivninger 0,0 0,0

Erhvervede koncessioner, 
licenser m.v.

Reserveret egenkapital 0,0 0,0

0,0 0,0 Bortfald 0,0 -10,6

Udviklingsprojekter under opførelse 10,9 16,7 Udbytte til staten 0,0 0,0

Immaterielle anlægsaktiver i alt 210,4 164,9 Overført overskud -120,8 -117,2

Egenkapital i alt -129,2 -140,7

2 Materielle anlægsaktiver

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

Infrastruktur 0,0 0,0

Transportmateriel 0,0 0,3

Produktionsanlæg og maskiner 0,0 0,0 4 Hensatte forpligtelser -22,6 -19,9

Inventar og IT-udstyr 2,1 1,4

Igangværende arbejde for 
egen regning 0,0 Langfristede gældsposter

Materielle anlægsaktiver 2,1 1,7 FF4 Langfristet gæld -192,2 -190,2

Immaterielle og materielle Donationer -13,8 -0,7

anlægsaktier i alt 212,5 166,6 Prioritetsgæld 0,0 0,0

Anden langfristet gæld 0,0 0,0

Finansielle anlægsaktiver Langfristet gæld i alt -206,0 -190,9

Statsforskrivning 8,4 12,9

Øvrige finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0 Kortfristede gældsposter

Anlægsaktiver i alt 220,9 179,5 Leverandørgæld af varer og 
tjenesteydelser -99,4 -107,7

Omsætningsaktiver Anden kortfristet gæld -15,5 -12,5

Varebeholdninger 0,0 0,0 Skyldige feriepenge -26,6 -28,7

3 Tilgodehavender 146,2 150,8 Skyldige indefrosne ferie-
penge3 Periodeafgrænsningsposter 9,7 10,3 -36,8 0,0

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

Likvide beholdninger Igangværende arbejde for

FF5 Uforrentet konto 112,9 86,2 fremmed regning -12,7 -4,2

FF7 Finansieringskonto 155,0 106,1 Periodeafgrænsningsposter -95,8 -31,2

Andre likvider 0,0 0,0 Kortfristet gæld i alt -286,9 -181,3

Likvide beholdninger 267,9 192,2

Omsætningsaktiver i alt 423,8 353,3 Gæld i alt -492,9 -372,2

Aktiver i alt 644,7 532,9 Passiver i alt -644,7 -532,9

Note: Differencer skyldes afrundinger.

Den samlede balance for aktiver i alt er faldet med 111,8 mio. kr. i 2021 set i forhold til 2020. Det skyldes 
blandet andet udviklingen af styrelsens samlede anlægsaktiver, som er faldet med 41,4 mio. kr. fra 2020 til 
2021, da styrelsen har ressortomlagt en mindre del af anlægsporteføljen til Bolig- og Planstyrelsen. Desuden 
er der foretaget en opregulering af statsforskrivning på 4,5 mio. kr. Derudover er udviklingen på styrelsens 
likvide beholdninger faldet væsentligt, da styrelsen blandet andet har indbetalt de indefrosne feriemidler til
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Lønmodtagernes Fond for tilgodehavende feriemidler samt nedbragt styrelsen FF7-konto med 48,9 mio. kr. 
ultimo 2021.

Den langfristede gæld er faldet med 15,1 mio. kr. i forhold til 2020, hvilket primært skyldes, at en del af de 
anlæg der blev ressortomlagt i 2021. Udvikling og den efterfølgende afskrivning af COVID-anlæg, har også 
medvirket til nedbringelsen af den langfristet gæld.

Den kortfristede gæld er faldet med 105,6 mio. kr. i forhold til 2020, hvilket primært skyldes, at styrelsen har 
afholdt de indefrosne feriepenge på samlet 36,8 mio. kr. i 2021, samt at periodiseringen vedrørende bevillings-
reduktion angående COVID-19-midler er væsentlig mindre i forhold til 2020. Reduktionen i 2020 var på 95,8 
mio. kr. mod kun 31,2 mio. kr. i 2021.

Finansieringskontoen for langfristet gæld (FF4) afviger med immaterielle og materielle anlægsaktiver med i alt 
med 23,6 mio. kr., hvilket skyldes, at den sidste likviditetsflytning i 2021 først kan effektueres i 1. kvartal 2022.

Styrelsens samlede egenkapital er ultimo 2021 i alt på 140,7 mio. kr., som følge af årets resultat på 16,8 mio. 
kr. samt ressortomlæggelse til Bolig- og Planstyrelsen på 9,7 mio. kr. og et bortfald på 10,6 mio. Yderligere er 
der i 2021 foretaget en ændring i den regulerede egenkapital på 4,5 mio. kr. så den nu er på 12,9 mio. kr.
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§ 08.35.14. DIADEM

Tabel 8b: Balance

Note (mio. kr.) 2020 2021 Note (mio. kr.) 2020 2021

Anlægsaktiver   Egenkapital     

1 Immaterielle anlægsaktiver     Reguleret egenkapital 0,0 0,0

Færdiggjorte udviklingsprojekter 7,5 6,3   Opskrivninger 0,0 0,0

Erhvervede koncessioner,     Reserveret egenkapital 0,0 0,0

licenser m.v.     Bortfald 0,0 0,0

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

Immaterielle anlægsaktiver i alt 7,5 6,3   Overført overskud -9,6 -13,6

Egenkapital i alt -9,6 -13,6

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 -7,7 -6,6

Immaterielle og materielle     Donationer 0,0 0,0

anlægsaktier i alt 7,5 6,3   Prioritetsgæld 0,0 0,0

        Anden langfristet gæld 0,0 0,0

Finansielle anlægsaktiver   Langfristet gæld i alt -7,7 -6,6

  Statsforskrivning 0,0 0,0         

  Øvrige finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0         

Anlægsaktiver i alt 7,5 6,3         

Kortfristede gældsposter     

Omsætningsaktiver     Leverandørgæld af varer og    

  Varebeholdninger 0,0 0,0   tjenesteydelser -5,7 -6,2

3   Tilgodehavender 2,0 1,7   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 10,1 13,3   fremmed regning 0,0 0,0

  FF7 Finansieringskonto 3,4 5,1   Periodeafgrænsningsposter 0,0 0,0

  Andre likvider 0,0 0,0 Kortfristet gæld i alt -5,7 -6,2

Likvide beholdninger 13,5 18,4         

Omsætningsaktiver i alt 15,6 20,1 Gæld i alt -13,4 -12,8

        

Aktiver i alt 23,0 26,4 Passiver i alt -23,0 -26,4

Note: Differencer skyldes afrundinger.
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Den samlede balance for aktiver i alt er steget med 3,4 mio. kr. i 2021 set i forhold til 2020.

For de immaterielle anlægsaktiver er de færdiggjorte udviklingsprojekter faldet med 1,2 mio. kr. fra 2020 til 
2021 som følge af naturlig afskrivning af eksisterende anlæg.

Finansieringskontoen for langfristet gæld (FF4) afviger med immaterielle og materielle anlægsaktiver med i alt 
-0,3 mio. kr., hvilket skyldes, at den sidste likviditetsflytning i 2021 først kan effektueres i 1. kvartal 2022.

 

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.) 2020 2021

Reguleret egenkapital   -8,4 -8,4

+ Ændring i reguleret egenkapital   0,0 -4,5

Reguleret egenkapital ultimo   -8,4 -12,9

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   -62,0 -120,8

+ Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse   0,0 9,7

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

+ Overført fra årets resultat   -58,8 -16,8

- Bortfald fra årets resultat   0,0 10,6

- Udbytte til staten   0,0 0,0

- Overførsel af reserveret bevilling   0,0 0,0

Overført overskud ultimo   -120,8 -117,2

Egenkapital ultimo året   -129,2 -130,1

Egenkapital ultimo jf. balancen (tabel 8)*  -129,2 -140,7

Note: Differencer skyldes afrundinger.

* Der kan være forskel på værdien af ”Egenkapital ultimo” i egenkapitalforklaringen (tabel 9) og i den samlede balance (tabel 8). Det vil være tilfældet, hvis 

der for det overførte overskud er registreret bortfald, udbytte eller kontoændringer, som ikke er blevet afregnet i det givne regnskabsår. 

 

Det overførte overskud har primo 2021 været 120,8 mio. kr., og med et overskud på 16,8 mio. kr. samt en 
ressortomlæggelse til Bolig- og Planstyrelsen på 9,7 mio. kr. og et bortfald på 10,6 mio. kr. bliver det overførte 
overskud ultimo året på 117.6 mio. kr. Yderligere er der i 2021 foretaget en ændring i den regulerede egenka-
pital på 4,5 mio. kr. så den ultimo 2021 er på 12,9 mio. kr.
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§ 08.35.14. DIADEM
 
Tabel 9b: Egenkapitalforklaring

Egenkapital primo R-året (mio. kr.) 2020 2021

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   -6,5 -9,6

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

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

+ Overført fra årets resultat   -3,1 -4,0

- 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   -9,6 -13,6

Egenkapital ultimo året   -9,6 -13,6

 
Det overførte overskud har primo 2021 været 9,6 mio. kr., og med et overskud på 4,0 mio. kr. bliver det over-
førte overskud ultimo året 13,6 mio. kr.
 
 

3.5 Likviditet og låneramme

 
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, § 08.21.21. Styrket virksomhedskontrol og § 08.35.14. DIADEM
 
Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

  (mio. kr.) 2020 2021

Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver   206,1 172,3

Låneramme på FL   224,6 209,6

Udnyttelsesgrad i pct.   91,8 82,2

*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 209,6 mio. kr. har ved udgangen af 2021 været udnyttet med 82,2 pct., 
hvilket er lavere end 2020. Dette skyldes primært, at der har været tale om betydelige afskrivninger i 2021.
 
Den endelige likviditetsflytning for 4. kvartal 2021 har afventet afslutning af regnskabsåret, hvorfor den sidste 
likviditetsflytning først sker i regnskabsåret 2022.
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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 464,4

Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 447,5

Lønforbrug under lønsumsloft 425,9

Difference 21,6

Akk. Opsparing ultimo 2020 219,6

Akk. Opsparing ultimo 2021 241,2

 
Styrelsen har i 2021 haft et mindreforbrug af lønsum på 21,6 mio. kr. set i forhold til lønsumsloftet. Det samlede 
lønforbrug har udgjort 450,5 mio. kr. Heraf var 24,6 mio. kr. løn uden for lønsumsloftet (indtægtsdækket virk-
somhed og tilskudsfinansierede aktiviteter), mens 425,9 mio. kr. vedrørte aktiviteter omfattet af lønsumsloftet.
 
Den akkumulerede opsparing af lønsumsmidler ultimo 2021 udgør herefter 241,2 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 3,4

Difference 0,4

Akk. opsparing ultimo 2020 4,5

Akk. opsparing ultimo 2021 4,9

 
Der har i 2021 været et mindreforbrug af lønsum på DIADEM på 0,4 mio. kr. Den akkumulerede opsparing af 
lønsumsmidler ultimo 2021 udgør 4,9 mio. kr.
 
 

3.7 Bevillingsregnskabet

 
Tabel 12: Bevillingsregnskab

Virksomhed / Drift, Administrerede ordninger og an-
læg / Bevillingstype / Hovedkonto / Udgift/indtægt/ba-
lance

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 26.313,1 25.781,7 531,4 -130,8 -143,4

Drift 844,4 823,7 20,7 -130,8 0,0

12 Driftsbevilling, omkostningsbaseret 844,4 823,7 20,7 -130,8 0,0

082120 Erhvervsstyrelsen 824,3 812,7 11,6 -105,0 0,0

Udgiftskonto 985,8 981,7 4,1 0,0 0,0

Indtægtskonto -161,5 -169,1 7,6 0,0 0,0

Balancekonto 0,0 0,0 0,0 -105,0 0,0

082121 Styrket virksomhedskontrol 20,1 15,0 5,1 -12,2 0,0

Udgiftskonto 20,1 15,0 5,1 0,0 0,0

Balancekonto 0,0 0,0 0,0 -12,2 0,0

083514 DIADEM 0,0 -4,0 4,0 -13,6 0,0
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Virksomhed / Drift, Administrerede ordninger og an-
læg / Bevillingstype / Hovedkonto / Udgift/indtægt/ba-
lance 
 
 

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 14,8 13,1 1,7 0,0 0,0

Indtægtskonto -14,8 -17,1 2,3 0,0 0,0

Balancekonto 0,0 0,0 0,0 -13,6 0,0

Administrerede ordninger 25.468,7 24.958,0 510,7 0,0 -143,4

60 Reservationsbevilling 832,0 784,8 47,2 0,0 -143,4

083204 Markedsmodningsfonden 0,0 -7,8 7,8 0,0 -41,0

Udgiftskonto 0,0 -7,8 7,8 0,0 0,0

Balancekonto 0,0 0,0 0,0 0,0 -41,0

083209 Væksthusene og grønt iværksætter-
hus 2,1 2,1 0,0 0,0 -0,3

Udgiftskonto 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0

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

083217 Digital Hub Denmark 12,8 12,8 0,0 0,0 0,0

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

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

083219 Pulje under Danmarks Erhvervs-
fremmebestyrelse 677,1 676,9 0,2 0,0 -0,7

Udgiftskonto 677,1 676,9 0,2 0,0 0,0

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

083224 Puljer relateret til COVID-19 110,0 72,2 37,8 0,0 -37,8

Udgiftskonto 110,0 72,2 37,8 0,0 0,0

Balancekonto 0,0 0,0 0,0 0,0 -37,8

083226 Pulje til innovative indkøb i sund-
hedsvæsenet 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0

Udgiftskonto 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0

083501 Regionaludvikling mv. 21,0 19,6 1,4 0,0 -63,6

Udgiftskonto 872,0 503,6 368,4 0,0 0,0

Indtægtskonto -851,0 -484,0 -367,0 0,0 0,0

Balancekonto 0,0 0,0 0,0 0,0 -63,6

90 Anden bevilling 24.636,7 24.173,2 463,5 0,0 0,0

082125 Forskellige indtægter under Er-
hvervsstyrelsen -27,1 -20,7 -6,4 0,0 0,0

Udgiftskonto 3,2 4,4 -1,2 0,0 0,0

Indtægtskonto -30,3 -25,1 -5,2 0,0 0,0

083105 Tilskud til standardisering mv. 24,4 24,4 0,0 0,0 0,0

Udgiftskonto 24,4 24,4 0,0 0,0 0,0

083208 Iværksætteri- og innovationsinitiati-
ver 126,2 120,3 5,9 0,0 0,0

Udgiftskonto 150,4 143,6 6,8 0,0 0,0

Indtægtskonto -24,2 -23,3 -0,9 0,0 0,0

083221 Kompensationsordninger som følge 
af COVID-19 24.513,2 24.049,2 464,0 0,0 0,0

Udgiftskonto 24.513,2 24.049,3 463,9 0,0 0,0

Indtægtskonto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Indtægtskonto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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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 723,3 30,9 754,2

Primokorrektioner og flytninger ml. bogføringskredse -52,5 0,0 -52,5

Årets tilgang 127,6 0,0 127,6

Årets afgang -0,6 0,0 -0,6

Kostpris pr. 31.12.2021 (inkl. opskrivninger) 797,8 30,9 828,7

Akkumulerede afskrivninger -613,0 -30,9 -643,9

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

Akkumulerede af- og nedskrivninger i alt -649,7 -30,9 -680,6

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2021 148,2 0,0 148,2

Årets afskrivninger -145,8 0,0 -145,8

Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0

Årets af- og nedskrivninger -145,8 0,0 -145,8

Note: Differencer skyldes afrundinger.

* 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 2021.

 

(mio. kr.)
Udviklingsprojekter under 

opførelse

Primo saldo pr. 01.01.2021 10,9

Primokorrektioner -0,5

Tilgang 133,9

Nedskrivninger 0,0

Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter -127,6

Kostpris 31.12.2021 16,7
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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 20,2 1,1 21,7

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

Årets tilgang 0,7 0,0 2,1 0,0 2,8

Årets afgang -0,4 0,0 -2,1 0,0 -2,5

Kostpris pr. 31.12.2021 (inkl. opskrivninger) 0,7 0,1 20,2 1,1 22,1

Akkumulerede afskrivninger -0,4 -0,1 -18,8 -1,1 -20,3

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

Akkumulerede af- og nedskrivninger i alt -0,4 -0,1 -18,8 -1,1 -20,3

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2021 0,3 0,0 1,4 0,0 1,7

Årets afskrivninger 0,0 0,0 -0,7 0,0 -0,7

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

Årets af- og nedskrivninger 0,0 0,0 -0,7 0,0 -0,7

Note: Differencer skyldes afrundinger.

 
Note 3a: Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter

(mio. kr.) 2020 2021

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenester (debitorer) 42,8 61,7

Tilgodehavende moms 25,6 23,7

Huslejedeposita 7,3 7,6

Tilgodehavende udlæg og refusioner 50,3 50,4

Andre tilgodehavender inkl. Donationer 20,2 7,4

Forudbetalte omkostninger (periodeafgræsningsposter) 9,7 10,3

Tilgodehavender i alt 155,9 161,1

 
Note 4a: Hensatte forpligtelser

Note (mio. kr.) 2020 2021

1 Engangsvederlag, medarbejdere og chefer 8,7 9,0

2 Flekstimer 2021 0,7 0,7

3 Fratrædelseordning 0,3 0,3

4 Reetablering af lejede lokaler 2,5 2,5

5 Afvikling og fraflytning vedr. COVID-19 2,5 4,0

6 Tilbagebetalinger vedr. Næringsbasen 0,6 0,6

7 DUT-midler til forhandling om Plandata.dk – ressortomlagt i 2021 3,8 0,0

8 Netværksjustering vedr. IT-setup 3,5 2,8

  I alt 22,6 19,9

 
Ad. 1: Hensættelse til engangsvederlag udgør vederlag til direktion, chefer og medarbejdere for 2021.
Ad. 2: Hensættelse til flekstimer 2021.
Ad. 3: Hensættelse til fratrædelseordning.
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.
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.
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Ad. 7: Hensættelse vedrører forpligtelser jf. DUT-princippet som følge af ændringsbekendtgørelsen til Plansy-
stemDK, som trådte i kraft den 1. januar 2018. Hensættelsen er ressortomlagt i 2021 til Bolig- og Planstyrelsen.
Ad. 8: Hensættelse til netværksjustering vedr. IT-setup.
 
Styrelsens eventualforpligtelser til tilbagegangsstillinger for åremålsansatte udgør 3,9 mio. kr., og er fordelt på 
24 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 -33,2 0,0 -33,2

Kostpris pr. 31.12.2021 (inkl. opskrivninger) 9,2 0,0 9,2

Akkumulerede afskrivninger -2,9 0,0 -2,9

Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0 0,0

Akkumulerede af- og nedskrivninger i alt -2,9 0,0 -2,9

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2021 6,3 0,0 6,3

Årets afskrivninger 32,0 0,0 32,0

Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0

Årets af- og nedskrivninger 32,0 0,0 32,0

Note: Differencer skyldes afrundinger.

* 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 2021.
 

 
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.) 2020 2021

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenester (debitorer) 1,9 1,6

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 2,0 1,7
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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 2018 Ultimo 2019 Ultimo 2020 Ultimo 2021

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

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

I alt -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

 
 

4.3 Fællesstatslige løsninger mv.
 
Erhvervsstyrelsen løser på flere områder opgaver for andre statslige myndigheder. Der er dog kun i begrænset 
omfang tale om fællesstatslige løsninger i betydningen løsninger, der dækker alle statslige myndigheder.
 
Aktiviteterne vedrørende VIRK.dk retter sig bredt mod staten, men der er generelt ikke tale om ydelser, der 
sælges. For så vidt angår samarbejdet om en blanketservice, er der tale om salgsindtægter på under 5 mio. 
kr. Salgsindtægterne dækker også kommuner og ikke offentlige institutioner.
 
 

4.4 Gebyrfinansieret virksomhed
 
Erhvervsstyrelsens gebyrordninger (§ 08.21.20.) har i 2021 udvist et overskud på 7,1 mio. kr. Årets overskud 
kan henføres til især gebyrordningerne vedrørende Hvidvasktilsyn med revisorer, Regnskabskontrol med 
børsnoterede selskaber og Undersøgelser (Public Oversight), 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 2018-2021. 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

  2018 2019 2020 2021

Hvidvask Revisor ordningen     -2,7 -4,4

Gebyrprovenu     -4,6 -8,0

Omkostninger     1,8 3,6

Regnskabskontrol med børsnoterede selskaber (Børs-
kontrol) 0,1 -1,0 -1,9 -1,8

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

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

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

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

Omkostninger 3,2 4,7 5,1 4,6

Hvidvask ejendomsmægler ordningen     0,3 -0,8

Gebyrprovenu     -0,9 -3,4

Omkostninger     1,3 2,5

Onsite kvalitetskontrol PIE -0,6 -0,1 -0,4 -0,5
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Gebyrordning (mio. kr.)  Årets resultat 

  2018 2019 2020 2021 

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

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

Kvalitetskontrol PIE revisionsvirksomheder -0,4 -0,8 -0,6 -0,2

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

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

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

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

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

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

Tilsyn med erhvervsdrivende fonde 1,0 -0,1 -0,4 0,9

Gebyrprovenu -7,7 -7,8 -8,1 -7,3

Omkostninger 8,7 7,7 7,7 8,1

Kvalitetskontrol Ikke-PIE revisionsvirksomheder -0,5 0,8 0,6 0,7

Gebyrprovenu -4,3 -4,3 -4,0 -3,8

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

Resultat -0,3 0,4 -5,8 -7,1
 

Note: Differencer skyldes afrundinger.

 
Hvidvasktilsyn
Der opkræves et årligt gebyr til finansiering af Erhvervsstyrelsens tilsyn efter hvidvaskloven med godkendte 
revisorer og revisionsvirksomheder jf. § 49 a i revisorloven. Gebyret opkræves hos alle godkendte revisions-
virksomheder, 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 revisionsvirksomhed, der pr. 1. januar har registreret, at revisionsvirksomheden alene har 
til formål at eje ejerandele i andre revisionsvirksomheder.

Der er i 2021 foretaget færre tilsyn med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder end forventet bl.a. 
grundet COVID-19-situationen, hvilket har genereret et overskud på ca. 4,4 mio. kr. Det akkumulerede over-
skud forventes i balance ved udgangen af balanceperioden 2020-2023.

Der opkræves ligeledes et årligt gebyr til finansiering af Erhvervsstyrelsens tilsyn efter hvidvaskloven med 
godkendte ejendomsmæglere, jf. § 62 a i lov om formidling af fast ejendom. Gebyret opkræves hos alle god-
kendte ejendomsmæglere, der er optaget i registeret over godkendte ejendomsmæglere som aktiv pr. 1. ja-
nuar i opkrævningsåret. Gebyret opkræves således hos den enkelte godkendte ejendomsmægler.

For godkendte ejendomsmæglere er der ligeledes fortaget færre tilsyn end forventet i 2021, hvilket har gene-
reret et overskud på gebyrordningen på 0,8 mio. kr. Det akkumulerede overskud forventes i balance ved ud-
gangen af balanceperioden 2020-2023.
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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. 4,4 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 overskud på gebyrordningen på 0,8 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 2021 på 1,8 
mio. kr., hvilket primært kan henføres til udfordringer med ansættelse til kontrollen. Det akkumulerede over-
skud forventes i balance ved udgangen af balanceperioden 2020-2023.

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 i 2021 med henblik på at reducere det akkumulerede over-
skud og derved skabe balance på ordningen. I 2021 havde ordningen et underskud på 0,9 mio. kr. Det akku-
mulerede overskud udgør dermed 3,5 mio. kr. i indeværende balanceperiode 2020-2023, og det akkumulerede 
overskud forventes i balance ved udgangen af balanceperioden 2020-2023.

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 2021 et overskud på 0,5 mio. kr. For Onsite-
kvalitetskontrol PIE forventes der balance ved udgangen af indeværende balanceperiode 2020-2023.

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 0,7 mio. kr. i 2021, hvilket bl.a. skyldes øget bemanding på området med henblik på at nedbringe 
sagsbehandlingstiden og et akkumuleret underskud på 1,7 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 0,2 mio. kr. i 2021, hvilket skyldes mindre bemanding på om-
rådet og et akkumuleret overskud på 1,9 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 2021 været et overskud på 1,1 mio. kr., 
hvilket bl.a. skyldes mindre bemanding på området, færre udgifter til internationale møder og et akkumuleret 
overskud på 0,1 mio. kr. i balanceperioden 2020-2023.
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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 2021. 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 2021, ligesom tidligere år. Ordningen forventes i balance 
ved udgangen af indeværende balanceperiode 2020-2023, med et akkumuleret overskud på ca. 31.000 kr. i 
2021.

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 2021. Ordningen forventes i ba-
lance ved udgangen af indeværende balanceperiode 2020-2023, med et akkumuleret underskud på ca. 25.000 
kr. i 2021.

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 ingen ansøgninger haft i 2021. Ord-
ningen forventes i balance ved udgangen af indeværende balanceperiode 2020-2023, med et akkumuleret 
underskud på ca. 34.000 kr. i 2021.

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 medio 2018 nedsat til 154 kr. pr. rapport, 1. januar 2020 nedsat til 100 kr. pr. rapport og 1. januar 
2022 nedsat til 70 kr. pr. rapport.

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

  
Årets resultat

2018 2019 2020 2021

DIADEM -14,2 -2,4 -3,1 -4,0

Gebyrprovenu -32,6 -22,0 -16,0 -17,1

Omkostninger 18,4 19,6 12,9 13,1

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

Gebyrordning (mio. kr.)
Årets resultat

2018 2019 2020 2021

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 -0,8 -1,1 0,4 -3,2

Gebyrprovenu (inkl. bevillingsindtægt) -62,2 -59,9 -57,8 -60,4

Omkostninger 61,3 58,8 58,2 57,2

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

Gebyrprovenu -3,3 -3,1 -2,8 -2,7

Omkostninger 5,4 5,1 5,7 5,6

Resultat 1,3 0,9 -2,4 -0,2

Note: Differencer skyldes afrundinger.

 
Selskabsregistrering
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 2018-2021. 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, samt et kontogebyr pr. 
luftfartøjsoperatørbeholdningskonto, driftslederkonto, personbeholdningskonto og handelskonto i EU´s CO2-
kvoteregister samt gebyr pr. personbeholdningskonto i DK’s Kyotoregister, jf. lbk. nr. 62 af 19. januar 2021 om 
CO2 kvoter. Gebyrerne dækker delvist omkostningerne ved den samlede kontoadministration. Erhvervsstyrel-
sen overtog kvoteregistret i 2012, hvor der var et akkumuleret overskud på 9,5 mio. kr. Erhvervsstyrelsen 
nedsatte gebyrtaksterne fra 2013, hvor det tilstræbes at opnå balance på ordningen over en 8-årig balance-
periode, 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-
understøttelse, 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 2021 var 
underskuddet på 3,0 mio.kr. og det akkumulerede underskud på 15,3 mio. kr. i den indeværende balancepe-
riode er 2014-2021.

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. I 2021 har der ikke været opkrævet gebyrer ifm. ordningen. Der forventes et 
mindre akkumulerede underskud i balanceperioden 2020-2023, idet gebyrsatserne kun delvis dækker omkost-
ninger knyttet til ordningen.
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4.5 Tilskudsfinansierede aktiviteter
 
Tabel 18: Tilskudsfinansierede aktiviteter

Ordning (mio. kr.)
Overført fra 
tidligere år

Årets Årets Årets Overskud til 
viderefø-

relsetilskud udgifter resultat

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (§ 
08.21.20.95)

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

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (§ 08.21.20.97) -5,7 -29,2 32,0 2,8 -2,9

I alt -6,9 -29,2 32,0 2,8 -4,1

 
De tilskudsfinansierede aktiviteter havde i 2021 et underskud på 2,8 mio. kr. Ultimo 2021 var det videreførte 
overskud således 4,1 mio. kr.
 
 

4.6 Forelagte investeringer
 
Erhvervsstyrelsen har i 2021 ikke forelagt investeringer for Finansudvalget.
 
 

4.7 IT-Omkostninger
 

Tabel 19: It-omkostninger i 2021

Sammensætning (Mio. kr.)

Interne personaleomkostninger til it (it-drift/ -vedligehold/-udvikling) 40,1

It-systemdrift 44,0

It-vedligehold 80,0

It-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger 20,9

It-udviklingsomkostninger (af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret) 147,0

Udgifter til it-varer til forbrug 2,6

I alt 334,7

 
 
De samlede it-omkostninger er opgjort i overensstemmelse med de vejledende retningslinjer i Kravspecifika-
tion med regnskabsrapporter til årsrapporten 2021. 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 12 pct. af omkostningerne skønnes at være in-
terne personaleomkostninger. Det anslås, at 30 pct. af omkostningerne vedrører enten udvikling eller vedlige-
hold af it-systemer.
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4.8 Supplerende oplysninger
 
Styrelsen har ligesom i tidligere år også i 2021 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 har i 2021 som følge af den kongelige resolution fra d. 21. januar 2021 overdraget opgaver og 
personale til Bolig- og Planstyrelsen. Det har blandt andet drejer sig om sager vedrørende rammer for et om-
rådets fysiske udvikling, herunder lov om sommerhuse og campering m.v., lov om kolonihaver samt lov om 
planlægning (planloven), og sager vedrørende landdistrikter, herunder LAG-ordningen (lokale aktionsgrupper), 
regionale- og landdistriktspolitisk redegørelse samt det koordinerede ansvar for landdistriktspolitikken. Styrel-
sen vil fortsat varetage indrapportering i Erhvervsstyrelsens tilskudssystem på ordningerne for Pulje til for-
søgsvirksomhed i landdistrikterne, støtte til ø-sekretariat, testcenter for hustandsvindmøller og den nationale 
FLAG-ordning. Dette vil ikke have betydning for styrelsens regnskab.

 
Styrelsen deltager i et pilotprojekt med Gældstyrelsen og Økonomistyrelsen omkring inddrivelse af udestående 
fordringer via Gældstyrelsen nye system PSRM.
 
Styrelsen har i forbindelse med COVID-19--pandemien ansvaret for at administrere flere af regeringens virk-
somhedsrettede COVID-19-ordninger:

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 omstilling af dansk erhvervsliv. Bedre vilkår til særligt hårdt ramte dele af dansk erhvervs- 

idræts- og kulturliv (§ 08.32.19.40.)
9. Pulje til barer, restauranter og cafeer mv. op til kr. 25.000 (§ 08.32.21.75.)
10. Bodspulje til virksomheder ramt af restriktioner (§ 08.32.24.85.)
11. Sæsonbetonede investeringer omkring julen (§ 08.32.24.10.)
12. Tilskud til genstart af pakkerejsebranchen til pakkerejsebureauerne (§ 08.32.08.83.)
13. Pulje til barer, restauranter og cafeer mv. (§ 08.32.24.20.)
14. Pulje for kasserede letfordærvelige varer (§ 08.32.24.30.)
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