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ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET 

Den 17. februar 2005

Redegørelse vedr. beretning nr. 15/03 om revisionen af statsregnskabet 2003

Med brev af 16. december 2004 har statsrevisorerne fremsendt beretning nr. 15 2003 om

revisionen af statsregnskabet for 2003.

Under henvisning til § 18, stk. 2, i lov om revision af statens regnskaber m.m., vil jeg i det følgende

redegøre for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.

Af statsrevisorernes bemærkninger til beretningen fremgår det, at:

Statsrevisorerne har derudover hæftet sig ved og udtaler kritik i følgende enkeltsager: ...

Økonomi- og Erhvervsministeriet samlede pr. 1. juli 2003 hovedparten af ministerområdets

økonomiforvaltning i Koncernøkonomi (KØ), men ikke alle basale regnskabsmæssige

afstemninger blev gennemført, hvilket medførte risiko for fejl i årsregnskabets status.

Det fremgår yderligere af beretningens punkt 119, at Rigsrevisionen fandt det uheldigt, at KØ ikke

har kunnet levere de nødvendige afstemninger til brug for afslutningen af regnskabet for 2003.

Rigsrevisionen fandt det tillige uheldigt, at ledelserne i de 4 virksomheder ikke i tilstrækkelig grad

havde oplyst om de manglende afstemninger i forbindelse med godkendelsen af regnskabet. De

manglende afstemninger af regnskabet indebar en risiko for, at aktiver og passiver ikke var opgjort

korrekt. Rigsrevisionen fandt dog ikke væsentlige, helt åbenlyse fejl og mangler i regnskaberne for

2003.

Konsulentfirmaet Deloitte har gennemført en evaluering af Koncernøkonomi i perioden september-

december 2004. Deloitte har på baggrund af de gennemførte analyser udarbejdet en rapport, som

blev præsenteret for fællesskabernes bestyrelse den 8. februar 2005. I rapporten opstilles 12

konkrete forbedringsforslag, som alle er tiltrådt af bestyrelsen og som vil blive implementeret i

løbet af 2005. Jeg forventer, at disse tiltag vil bidrage til at professionalisere Koncernøkonomi,

således, at de nødvendige afstemninger kan leveres fremover.

Jeg kan oplyse, at Rigsrevisionen i forbindelse med revisionen af 2004 vurderede

Koncernøkonomis forretningsgange m.v. vedrørende afstemninger som tilfredsstillende.

Jeg kan yderligere oplyse, at det er blevet indskærpet overfor ministeriets virksomheder, at der i

forbindelse med godkendelse af regnskabet skal oplyses om manglende afstemninger.

Hvad angår status for afstemninger for 2003 har de fire styrelser oplyst nedenstående over for

mig:

Erhvervs- og Byggestyrelsen har oplyst, at man ved godkendelsen af regnskabet ikke var

opmærksom på, at afstemningerne var mangelfulde. Efter drøftelser med Rigsrevisionen er det

blevet klarlagt, at styrelsens afstemningsrutiner omfatter alle relevante beholdningskonti, men at

der er behov for at forbedre afstemningernes oplysningsværdi samt et øget fokus på at få

udlignet gamle poster.  

Danmarks Statistik har oplyst, at beholdningskontiene for 2003 er opgjort og de åbenstående

poster er identificerede. Men på enkelte konti er der fortsat enkelte åbentstående poster, som

skal udlignes.  

Konkurrencestyrelsen og Koncernøkonomi er sammen med Økonomistyrelsen i en fortsat dialog

med Rigsrevisionen om et mindre udestående i forbindelse med afstemningerne for 2003.  



• Energistyrelsen har oplyst, at afstemningerne for 2003 nu er afsluttet. 

    

Jeg har ingen bemærkninger til beretningens øvrige punkter vedr. ministerområdet.

En kopi af denne redegørelse er samtidigt sendt til Rigsrevisor, St. Kongensgade 45, 1264

København K.

Med venlig hilsen

Bendt Bendtsen


