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Redegørelse vedr. Statsrevisorernes beretning nr. 18/2012 om revisi-

on af statsregnskabet for 2012 

 

I anledning af Statsrevisorernes beretning nr. 18/2012 om revisionen af 

statsregnskabet for 2012 vil jeg under henvisning til § 18, stk. 2 i lov om 

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

jelser og foranstaltninger, som beretningen giver anledning til. 

 

Jeg har med tilfredshed noteret mig, at det er Rigsrevisionens overordne-

de vurdering, at Erhvervs- og Vækstministeriets regnskab er rigtigt og at 

der er etableret forretningsgange og kontroller, som understøtter korrekte 

dispositioner. Rigsrevisionen vurderer således samlet set, at der er en be-

tryggende regnskabsaflæggelse på Erhvervs- og Vækstministeriets områ-

de. 

 

Jeg har dog samtidig noteret mig, at Rigsrevisionen har afgivet en supple-

rende oplysning om værdiansættelsen af et kapitalindskud på Erhvervs- 

og Vækstministeriets område. Som ministeriet selv har oplyst Rigsrevisi-

onen om, er kapitalindskuddet værdisat for højt i statsregnskabet, fordi 

der på grund af fejlkontering er opstået en difference på 196,6 mio. kr. 

mellem ministeriets bogføring og den eksterne parts bogføring. Som op-

lyst over for Rigsrevisionen har ministeriet siden 2009 drøftet med Fi-

nansministeriet (Moderniseringsstyrelsen), hvordan værdiansættelsen kan 

gøres korrekt, og jeg kan oplyse, at ministeriet i 2013 har bragt forholdet i 

orden. Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen dermed betragter sagen som 

afsluttet. 

 

Rigsrevisionen bemærker endvidere, at Erhvervsstyrelsen som følge af sin 

etablering ved fusion af den tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelse, den 

tidligere Erhvervs- og Byggestyrelse og opgaver ressortoverført fra den 

tidligere It- og Telestyrelse i 2012 har været nødt til at føre to regnskaber 

i to forskellige versioner af Navision. Jeg kan med tilfredshed konstatere, 

at styrelsen fra 2013 har samlet sit regnskab i én version af Navision. 

 

Rigsrevisionen bemærker endelig, at det er Rigsrevisionens vurdering, at 

kontrolmiljøet er svagt i ministeriets koncernfælles HR-funktion Kon-

cern-HR, som blev etableret i 2012. Rigsrevisionen finder, at Koncern-
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HR ikke har sikret sig tilstrækkeligt mod fejl og besvigelser. Jeg kan her-

til bemærke, at der hen over sommeren 2013 er foretaget en række tiltag 

omkring lønkontrollen, således at der nu er sket en styrkelse af kontrol-

miljøet. 

 

På den baggrund tager jeg Statsrevisorernes beretning til efterretning. 

 

Kopi af denne redegørelse er fremsendt elektronisk til Rigsrevisionen, 

rr@rigsrevisionen.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Henrik Sass Larsen 
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