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Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 23/2014 om 

revision af statsregnskabet for 2014 

 

I anledning af Statsrevisorernes beretning nr. 23/2014 om revision af 

statsregnskabet for 2014 vil jeg, under henvisning til § 18, stk. 2 i lov om 

revision af statens regnskaber m.m., i det følgende redegøre for de over-

vejelser og foranstaltninger, som beretningen giver anledning til. 

 

Jeg har med tilfredshed noteret mig, at Rigsrevisionen vurderer, at regn-

skaberne for såvel Erhvervs- og Vækstministeriet som Ministeriet for By, 

Bolig og Landdistrikter er rigtige. 

 

Jeg har endvidere noteret mig følgende forhold i Rigsrevisionens beret-

ning som vedrører Erhvervs- og Vækstministeriet. 

 

For det første bemærker Rigsrevisionen, at Erhvervsstyrelsen burde have 

ændret en fejlopsætning i styrelsens tilskudsadministrative system tidlige-

re. Erhvervsstyrelsen har rettet fejlen, og Rigsrevisionen konstaterer, at 

regnskabsaflæggelsen nu foregår korrekt. 

 

For det andet konstaterer Rigsrevisionen, at Søfartsstyrelsens regnskabs-

mæssige forvaltning har været præget af usikkerhed i forbindelse med 

regnskabsaflæggelsen for 2014. Styrelsen fulgte i 2014 ikke reglerne for 

bogføring af tilskudsfinansierede midler og beregning af skyldige ferie-

penge. Dette medførte bl.a., at styrelsen mangler at indtægtsføre 3,3 mio. 

kr. i det tilskudsfinansierede regnskab, hvilket indebærer, at styrelsens 

samlede resultat er 3,3 mio. kr. for lavt. Søfartsstyrelsen har oplyst, at 

styrelsen fremover vil følge reglerne for beregning af hensættelse til skyl-

dige feriepenge, ligesom styrelsen vil ændre bogføringspraksis for til-

skudsfinansierede aktiviteter. 

 

For det tredje omtaler Rigsrevisionen Nordsøfondens nedskrivning af 

anlægsaktiverne med 2,5 mia. kr. som ledelsen foretog på baggrund af 

faldet i olieprisen i 2014. I beregningen af nedskrivningen indgår para-

metre, som rækker langt ud i fremtiden, og som er behæftet med væsent-

lig usikkerhed. Rigsrevisionen har ikke fundet anledning til at anlægge en 
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anden vurdering eller betragtning af de forudsætninger, der ligger til 

grund for nedskrivningen. 

 

Endelig har Rigsrevisionen i samarbejde med medrevisor afgivet en sup-

plerende oplysning om DanPilots økonomi ved fremtidige strukturelle 

ændringer af virksomhedens rammebetingelser. Det er Rigsrevisionens 

vurdering, at eventuelle strukturelle ændringer stiller betydelige krav til 

fremtidige tilpasninger af omkostningerne. Hertil skal jeg bemærke, at der 

er udpeget en professionel bestyrelse for DanPilot, der bl.a. har fået til 

opgave at sikre, at virksomheden har en sund økonomi og herunder lø-

bende tilpasse virksomheden til ændrede rammebetingelser.  

 

På denne baggrund tager jeg Statsrevisorernes beretning til efterretning. 

 

Kopi af denne redegørelse er fremsendt til Rigsrevisionen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Troels Lund Poulsen 

 

 


