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Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 22/2011 om 
revisionen af statsregnskabet for 2011 
 
I anledning af Statsrevisorernes beretning nr. 22/2011 om revisionen af 
statsregnskabet for 2011 vil jeg i det følgende, under henvisning til § 18, 
stk. 2 i lov om revision af statens regnskaber m.m., redegøre for de foran-
staltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.  
 
Jeg har med tilfredshed noteret mig, at det er Rigsrevisionens overordne-
de vurdering, at Økonomi- og Erhvervsministeriets regnskab er rigtigt, og 
at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, som understøt-
ter korrekte dispositioner. 
 
Jeg må dog samtidig konstatere, at Statsrevisorerne har bemærket, at 
Rigsrevisionen har afgivet to supplerende oplysninger vedrørende mini-
sterområdets forvaltning af kapitalindskud og garantiforpligtigelser. 
 
Rigsrevisionens har afgivet en supplerende bemærkning vedrører fire ka-
pitalindskud, der er værdiansat 217,2 mio. kr. for højt i statsregnskabet, 
hvilket ministeriet har afgivet en erklæring om til Rigsrevisionen. Det 
drejer sig om tre kapitalindskud, som ikke længere eksisterer, samt et ka-
pitalindskud, hvor der over årene er opstået differencer mellem ministeri-
ets bogføring og den eksterne parts bogføring. Rigsrevisionen har medta-
get fejlen som en supplerende oplysning, da fejlen vurderes at være bety-
delig, men mindre væsentlig i forhold til værdien af de bogførte kapital-
indskud i statsregnskabet. 
 
Rigsrevisionen har endvidere afgivet en supplerende bemærkning om, at 
Økonomi- og Erhvervsministeriet ikke har registreret garantiforpligtelser 
for 15 mia. kr. i et bilag til statsregnskabet. Fejlen har ingen driftspåvirk-
ning af statsregnskabet. 
 
Rigsrevisionen henstillede, at departementet snarest iværksatte de nød-
vendige procedurer for dermed at sikre, at statsregnskabet fremadrettet 
udtrykker de faktiske værdier vedrørende kapitalindskud og garantifor-
pligtigelser. 
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Departementet har igangsat disse og har endvidere igangsat en proces til 
forbedring af registreringerne og dokumentationen på området. 
 
Rigsrevisionen havde ved revisionen af Patent- og Varemærkestyrelsen 
på områderne indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktivi-
teter konstaterede en uklar hjemmel. 
 
Patent- og Varemærkestyrelsen har på finansloven for 2012 fulgt budget-
vejledningens regler og sikret sig hjemmel til at udføre indtægtsdækket 
virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter, hvilket Rigsrevisionen 
finder tilfredsstillende. 
 
Rigsrevisionen afgav i statsregnskabet for 2009 en supplerende oplysning 
til Det Statslige Lodsvæsens underskud i årets regnskab på 49,5 mio. kr., 
ligesom trækket på kassekreditten ultimo 2009 var på 109,9 mio. kr.  
 
Det Statslige Lodsvæsen opstillede efterfølgende en genopretningsplan, 
og Rigsrevisionen har fulgt denne senest i notat til Statsrevisorerne af 6. 
marts 2012.  
 
Rigsrevisionen betragter hermed sagen som afsluttet. 
 
På den baggrund tager jeg Statsrevisorernes beretning til efterretning. 
 
Kopi af denne redegørelse er sendt til rigsrevisor, St. Kongensgade 45, 4. 
sal, 1264 København K. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Annette Vilhelmsen 
 
 


