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1. Påtegning af det samlede regnskab 

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af de økonomiske og faglige resultater for Miljø- og Fødevare-

ministeriets departement i 2020.  

 

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Miljø- og Fødevareministeriets departement, CVR nr. 

12854358, er ansvarlig for:  

 § 24.11.01. Departementet (Driftsbevilling) 

 § 24.11.13. Bidrag til FAO (Lovbunden) 

 § 24.11.14. Mærkningsordning, formidling mv. (Reservationsbevilling) 

 § 24.11.15. Indtægtsført pant (Anden bevilling) 

 § 24.11.20. Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevaretab (Reservationsbevilling) 

 § 24.11.40. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (Reservationsbevilling) 

 § 24.11.79. Reserver og budgetregulering 

 § 24.81.02. Den Danske Naturfond (Reservationsbevilling) 

 § 24.82.02. Den Danske Klimaskovfond (Reservationsbevilling). 

 

Herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 

2020.  

 

Påtegning 

Det tilkendegives hermed:  

 

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder 

at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 

2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, 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       /        2021   København, den       /        2021 

 

 

_________________________   ________________________ 

Henrik Studsgaard   Morten Niels Jakobsen 

Departementschef   Departementschef 

Miljøministeriet    Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

 

 

 

København, den       /        2021   København, den       /        2021 

 

 

_________________________   ________________________ 

Kasper Rise    Hans Peter Olsen  

Kontorchef, Økonomi og Regnskab  Kontorchef, Økonomi og Analyse 

Miljøministeriet    Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
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2. Beretning 

2.1 Præsentation af virksomheden 
Miljø- og fødevareministeriet er oprettet den 28. juni 2015 og har sin hovedadresse på Slotsholmsgade 12, 1216 Køben-

havn K. Som følge af Kgl. Resolution af 19. november 2020 opdeles Miljø- og Fødevareministeriet i hhv. Miljøministeriet 

og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ligestillingsområdet overgår i samme forbindelse til Beskæftigelsesmi-

nisteriet. Regnskabet for Miljø- og Fødevareministeriet følger året ud, således at årsrapporten 2020 aflægges for det 

samlede departement i Miljø- og Fødevareministeriet. 

 

Departementet udgør det politiske niveau i organisationen. Departementets hovedopgaver er at fungere som Miljø- og 

fødevareministrenes politiske og administrative sekretariat, der varetager den overordnede ledelse og styring af ministe-

riet. 

 

Departementet bistår miljø- og fødevareministrene med at formulere regeringens politik på miljø-, natur-, fødevare-, fi-

skeri-, landbrugs- og ligestillingsområdet samt sager vedrørende kystbeskyttelse. Departementet forestår udførelsen af 

denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse. Endvidere kan departe-

mentet tage initiativ i politisk betonede sager og følge op på politiske tiltag på ministeriets område. 

 

Departementet varetager internationale forhandlinger af væsentlig landbrugspolitisk samt miljø-, natur- og fødevarepoli-

tisk betydning, herunder koordination i forhold til EU og en række internationale organisationer i relation til ministerområ-

det. 

 

Departementet varetager endvidere den overordnede styring og koordination på ministerområdet, så koncernens økono-

miske og faglige ressourcer anvendes optimalt. I tilknytning hertil koordinerer departementet således lovarbejdet, mini-

steriets personale- og ledelsespolitik, kommunikationsvirksomhed, it-politik samt fører tilsyn med ministeriets institutio-

ner. 

 

 

2.2 Ledelsesberetning 
Miljø- og Fødevareministeriet blev i 2020 påvirket af corona-pandemien, der ramte Danmark i marts måned. Hjemsendel-

sen af departementets medarbejdere samt aflysning af forskellige aktiviteter har haft indvirkning på årets gang. På trods 

af de mange eksterne faktorer bidrog departementet til opgaveløsning på flere områder. Nedenstående faglige resultater 

er særligt at bemærke.  

 

FAGLIGE RESULTATER 

 Aftale om natur- og biodiversitetspakke ifm. FL-aftale 

 Generationsforureninger, del af FL-aftale 

 Kystsikring, del af FL-aftale 

 Indgåelse af aftale på dyretransportområdet, juni 2020  

 Aftale om to naturnationalparker og urørt skov, juni 2020 

 Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, juni 2020 

 Indførelse sammen med Kongehuset af National madspildsdag d. 29. september 2020 

 Indgåelse af landbrugsreform i EU-rådet med markante danske aftryk, oktober 2020 

 Lancering af Mærket om skånsomt fanget fisk, oktober 2020 

 Udtagning af landbrugsjorde (lavbundsjorde), november 2020 

 Indgåelse af aftale for Brexit for både fiskeriet og fødevarekontrollen, december 2020 

 Iværksættelse af projektet om Kameraovervågning på danske fartøjer, december 2020 

 Lancering af en klima-skovfond, der skal hjælpe med danskernes CO2-aftryk, december 2020. 
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 Lancering af Klima-tips på fødevareområdet sammen med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. 

 

Som følge af Kgl. Resolution af 27. juni 2019 blev ca. 60 årsværk pr. 1. september 2019 overflyttet fra Udenrigsministe-

riet til departementet. Grundet den øgede medarbejderstab har departementet i 2020 været fordelt på tre adresser i hen-

holdsvis Slotsholmsgade 10 og 12 samt Holmens kanal 42 med adgang til lokaler i bygningerne Ved Stranden 8 og Ad-

miralgade 28. 

 

Endvidere blev enheden for Personaleadministration i Augustenborg med 20 årsværk overført fra Miljøstyrelsen til depar-

tementet med bevillings- og udgiftsmæssig overførsel fra 2020. 

 

 

Årets samlede økonomiske resultat for Miljø- og Fødevareministeriets departement er et underskud på 12,7 mio.kr. 

Langt størstedelen af det underskuddet kan henføres til finansiering af 12,3 mio.kr. til DUT-aftale vedrørende indsatsen 

ift. boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i 2020. Finansministeriet har givet tilladelse til træk på egenkapitalen til 

formålet. 

 

Departementets ordinære driftsindtægter og driftsomkostninger er i 2020 steget med hhv. 13,9 og 26,7 mio. kr., hvilket 

primært kan henføres til den organisatoriske flytning af ministerets personaleadministrationsenhed fra Miljøstyrelsen til 

departementet.  

 

Antal årsværk er steget med 89 i forhold til sidste år. Stigningen kan primært forklares ved dels de ca. 60 årsværk, der 

blev overflyttet til departementet fra Udenrigsministeriet ift. ressortændringen vedrørende Fiskeristyrelsen, og dels de 20 

 

 

Tabel 1 

Departementets økonomiske hoved- og nøgletal 

 

Hovedtal 

 

(mio. kr.) 2019 2020 

2021 

(Grundbudget) 

Resultatopgørelse    

Ordinære driftsindtægter -399,8 -413,7 -428,4 

Ordinære driftsomkostninger 382,3 409,0 423,7 

Resultat af ordinær drift -17,5 -4,7 -4,7 

Resultat før finansielle poster -1,5 12,6 -0,2 

Årets resultat -1,4 12,7 0,0 

Balance    

Anlægsaktiver i alt 2,6 2,9 - 

Omsætningsaktiver 15,8 16,8 - 

Egenkapital -119,6 -113,9 - 

Langfristet gæld -2,7 -2,4 - 

Kortfristet gæld -104,0 -81,8 - 

Finansielle nøgletal    

Udnyttelsesgrad af lånerammen 26,9 30,9 - 

Bevillingsandel 97,8 97,6 - 

Personaleoplysninger    

Antal årsværk 387 476 476 

Årsværkspris 0,7 0,7 0,7 
 

 Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) og Navision Stat.Kilde: 2019-2020: Statens Koncernsystem (SKS) og 2021: Grundbudget 2021 
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årsværk i personaleadministrationen, der blev overflyttet fra Miljøstyrelsen til departementet tidligere på året. Den gen-

nemsnitlige årsværkspris er uændret. 

 

For øvrige forklaringer henvises til afsnit 3. Regnskab. 

 

 

Der henvises endvidere til afsnit 3.7 Bevillingsregnskabet for specificering på hovedkonti.  

 

 

2.3 Kerneopgaver og ressourcer 
 

Departementet har fire hovedformål, og ressourceforbruget ift. disse fremgår af tabel 3 og er struktureret efter specifikati-

onen af kerneopgaver i finanslovens tabel 6. Opstillingen dækker hele departementets drift, således at alle indtægter og 

omkostninger er opgjort.  

0. Generel ledelse og administration omfatter bl.a. ledelse, servicefunktioner, stabsfunktioner, generel kompeten-

ceudvikling, generelle it-udgifter samt husleje mv.  

 

 

Tabel 2 

Departementets hovedkonti 

 

 

(mio. kr.) 

Bevilling 

(FL + TB) Regnskab 

Overført overskud 

ultimo 

Drift Udgifter 415,3 427,1 - 

Indtægter -11,4 -10,5 - 

Balance - - 104,6 

Administrerede ordninger Udgifter 152,9 153,2 - 

Indtægter - - - 

Balance - - 8,6 
 

 Kilde: Statens Koncernsystem.  

 

 

Tabel 3 

Sammenfatning af økonomi for departementets opgaver 

 

Opgave 

(mio. kr.) 

Bevilling  

(FL+TB) 

Øvrige  

indtægter Omkostninger 

Andel af årets  

overskud 

0. Generel ledelse og administration 184,4 1,2 189,2 -3,6 

1. Landbrug og Natur 71,5 - 73,4 -1,9 

2. Miljø 71,8 8,0 86,3 -6,7 

3. Fødevarer og Fiskeri 57,3 - 58,8 -1,5 

4. Ligestilling 18,8 1,3 19,3 1,0 

I alt 403,9 10,5 427,1 -12,7 
 

 
Kilde: Statens Koncernsystem og Navision Stat 
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1. Landbrug og Natur har som mål at bidrage til vækst og udvikling i landbrugserhvervet i balance med hensynet til 

beskyttelsen og benyttelsen af landets naturressourcer. 

2. Miljø har til formål at udarbejde politikker og gennemføre en regulering, som fremmer bæredygtig udnyttelse og 

genanvendelse af ressourcerne, som understøtter udviklingen og eksport af dansk miljøteknologi, og som redu-

cerer danskernes udsættelse for skadelig kemi samt støj- og luftforurening. 

3. Fødevarer og Fiskeri omfatter målet at udvikle politikker, som fremmer fødevaresikkerheden samt sundheden 

blandt mennesker og dyr 

4. Ligestilling har målet at bistå i at udforme og gennemføre regeringens ligestillingspolitik samt sikre koordinatio-

nen af og opfølgningen herpå. 

 

 

2.4 Målrapportering 
Departementet har ikke en mål- og resultatplan. 

 

 

2.5 Forventninger til det kommende år 
 

Departementet har i 2021 et lønsumsloft på 298,7 mio. kr. og en samlet nettobevilling på 415,6 mio.kr. 

 

Som følge af Kgl. Resolution af 19. november 2020 er der oprettet Ministeriet for Fødevare, Landbrug, Fiskeri og beteg-

nelsen for Miljø og Fødevareministeriets ændres til Miljøministeriet. Desuden overføres ressortansvaret for Ligestillings-

afdelingen fra Miljø- og Fødevareministeriet til Beskæftigelsesministeriet. På baggrund af ressortdelingsaftalen fortsætter 

finanslovsbevilling til Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri på finanslovens §24 og Miljøministeriet flytter til fi-

nanslovens §23. 

 

 

 

Tabel 5 

Forventninger til det kommende år 

 

(mio. kr.) Regnskab 

2020 

Grundbudget 

2021 

Bevilling og øvrige indtægter -414,4 -428,4 

Udgifter 427,1 -428,4 

Resultat 12,7 0,0 
 

 Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) og Grundbudget 2021. 
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3. Regnskab 

3.1 Anvendt regnskabspraksis 
Regnskabet for 2020 er aflagt efter principperne i bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæ-

sen. Regnskabspraksis følger Økonomisk Administrativ Vejledning (ØAV), herunder Moderniseringsstyrelsens vejledning 

om beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser, hvor departementet anvender model 1, der baseres på en gen-

nemsnitsbetragtning. 

 

Der er anvendt data fra SKS, SB og grundbudgetnotat 2020 samt Navision Stat 
 

I 2020 er regnskabspraksis for værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen ændret, således at det arbejdsgivebetalte pen-

sionsbidrag og tjenestemandspensionsbidrag til § 36 Pensionsvæsenet nu medtages i beregning af skyldig løn under 

ferie. Den anvendte regnskabspraksis er ændret som følge af aktstykke 291 (Folketingsår 2019/2020). Ændringen i vær-

diansættelse af feriepengeforpligtelsen er registreret som en primokorrektion på balancen og har medført, at feriepenge-

forpligtelsen er opreguleret med 4,2 mio. kr. 
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3.2 Resultatopgørelse 
 

 

Tabel 6  

Resultatopgørelse  

 

   

Note  

  

  

(mio. kr.)  2019 2020 2021   

Ordinære driftsindtægter  

Bevilling  

  

-390,9  

  

-403,9  

  

-415,6  

  

  

  

  

  

Salg af varer og tjenesteydelser  

Eksternt salg af varer og tjenesteydelser  

Internt statsligt salg af varer og tjenesteydel-

ser  

Tilskud til egen drift  

-  

-  

-  

-8,9  

-  

-  

-  

-9,8  

-  

 - 

-  

 -9,9 

 

  

  

  

  

  

  

Gebyrer  

Ordinære driftsindtægter i alt  

  

-399,8  

  

-413,7  

  

-425,5  

 

Ordinære driftsomkostninger  

Ændring i lagre  

Forbrugsomkostninger  

Husleje  

  

-  

-  

19,1  

  

  

  

20,3  

   

   

   

25,7  

  Forbrugsomkostninger i alt  19,1  20,3  25,7   

  

  

Personaleomkostninger  

Lønninger  

  

248,3  

  

278,3 

  

299,4  

 

  
Pension  37,7  42,4  -   

  
Lønrefusion  -7,7  -8,4  -   

  
Andre personaleomkostninger  1,6  3,7 -   

  
Personaleomkostninger i alt  279,8 316,0  299,4   

  
Af- og nedskrivninger  0,4  0,5  0,4   

  
Internt køb af varer og tjenesteydelser  16,0  20,4  11,6   

  Andre ordinære driftsomkostninger  67,0  51,7  75,2   

  Ordinære driftsomkostninger i alt  382,3  409,0  412,3   

Resultat af ordinære drift  -17,5  -4,7 -13,2  

 Andre driftsposter     

 Andre driftsindtægter -1,2 -0,7 -2,9  

 Andre driftsomkostninger 17,2 18,0 16,1  

 Resultat før finansielle poster -1,5 12,6 -  

 Finansielle poster     

 Finansielle indtægter - - -  

 Finansielle omkostninger 0,1 0,1 -  

 Resultat før ekstraordinære poster -1,4 12,7 -  

      

 Ekstraordinære indtægter - - -  

 Ekstraordinære omkostninger - - -  

 Årets resultat -1,4 12,7 -  
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Årets samlede økonomiske resultat for Miljø- og Fødevareministeriets departement er et underskud på 12,7 mio.kr. 

Langt størstedelen af dette underskud kan henføres til finansiering af 12,3 mio.kr. til DUT-aftale vedrørende indsatsen ift. 

boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i 2020. Finansministeriet har givet tilladelse til træk fra opsparingen hertil. 

 

 

  

 

 

Tabel 7 

Resultatdisponering (mio. kr.) 

 

Disponeret til bortfald - 

Disponeret til udbytte til statskassen - 

Disponeret til overføret overskud -12,7 
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3.3 Balancen 
 

 

Tabel 8  

Balancen  

  

      

Note  Aktiver (mio. kr.)  2019  2020  Note  Passiver (mio. kr.)  2019 2020   

-  Anlægsaktiver  

Immaterielle anlægsaktiver  

  

  

  

  

  

  

  

Egenkapital  

Reguleret egenkapital  

(Startkapital)  

  

11,6  

  

8,6  1  

 Færdiggjorte udviklingsprojekter  - -   Opskrivninger       

 Erhvervede koncessioner  -  -    Reserveret egenkapital       

2  

Udviklingsprojekter under opfø-
relse  

-  -    

  

  

  

  

  

  

  

  

Kontoændringer  

Udbytte til staten  

Overført overskud  

-9,3  

  

117,3  

-  

  

104,6  

 

Immaterielle anlægsaktiver i 
alt  

-  -  

Materielle anlægsaktiver  

Grunde, arealer og bygninger  

Infrastruktur  

Transportmateriel  

  

1,5  

-  

1,0  

  

1,3  

-  

1,6  

Egenkapital i alt  119,6  113,2 

Hensatte forpligtelser  9,5  10,4  

Langfristede gældsposter      

 Produktionsanlæg og  maskiner  - -   

  

FF4 Langfristet gæld  2,7  2,4   

 Inventar og IT-udstyr  - -   Donationer       

  

  

Igangværende arbejder for egen 
regning  

- -   

  

  

  

  

      

Prioritetsgæld  

Anden langfristet gæld  

  

  

  

  

 

Materielle anlægsaktiver i alt  2,6  2,9  

Finansielle anlægsaktiver  

Statsforskrivning  

  

11,6  

  

8,6  

Langfristet gæld i alt  2,7  2,4  

Kortfristede gældsposter      

  

  

  

  

Øvrige finansielle anlægsaktiver  -  -  

  

Leverandører af varer og 

tjenesteydelser  

Anden kortfristet gæld  

Skyldige feriepenge  

Igangværende arbejder  

28,9  

37,2  

37,2  

0,6  

21,8  

9,3  

48,9  

1,8  

 

Finansielle anlægsaktiver i alt  11,6 8,6  

Anlægsaktiver i alt  14,2  11,5  

Omsætningsaktiver      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Varebeholdninger  

Tilgodehavende  

Periodeafgrænsningsposter  

Værdipapirer  

-  

14,9  

0,9  

-  

- 

15,8  

1,0  

-  

 Periodeafgrænsnings- 

poster  

-  -   

Kortfristet gæld i alt  104,0  81,8  

Gæld i alt  106,6  84,2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Likvide beholdninger      

FF5 uforrentet konto  156,9  215,0  

FF7 finansieringskonto  48,9  -35,5  

Andre likvider  -  -  

Likvide beholdninger i alt  205,8  179,5  

Omsætningsaktiver i alt  221,6  196,3  

  Aktiver i alt  235,7  207,9  Passiver i alt  235,7  207,9  
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3.4 Egenkapitalforklaring  
 

  

Tabel 9  

Egenkapitalforklaring  

  

    

Egenkapital primo  (mio. kr.)  2019  2020   

Reguleret egenkapital primo   5,3  11,6 

+Ændring i reguleret egenkapital   6,3  -3,0  

Reguleret egenkapital ultimo   11,6  8,6 

Overført overskud primo   106,6  117,3 

+Primo-regulering / flytning mellem bogføringskredse   9,3  - 

+Overført fra årets resultat   1,4  -12,7  

Overført overskud ultimo   117,3  104,6 

Egenkapital ultimo   128,9  113,2 

     

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) og Statens Bevillingslovssystem (SB).   

Departementets egenkapital er i 2020 faldet med 15,7 mio.kr. Dette kan dels forklares med årets resultat på 12,7 mio.kr 

samt nedjusteringen af den regulerede egenkapital på 3 mio. kr. Sidstnævnte kan henføres til en teknisk korrektion, der 

blev aftalt med Finansministeriet og udmøntet ifm. finansloven for 2020, i forlængelse af ressortomlægningen af opgaver 

vedrørende ligestilling og fiskeri, jf. kongelig resolution juni 2019. 

 

  



 

 Miljø- og Fødevareministeriet / Årsrapport 2020 / Departementet 13 

3.5 Likviditet og låneramme  
  

Tabel 10  

Udnyttelse af låneramme  

  

 

  2020 
(mio. 
kr.) 

 

Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver  2,9  

Låneramme  9,5  

Udnyttelsesgrad i pct.  30,9 

  

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS). 

  

Trækket på lånerammen i 2020 er 2,9 mio. kr. svarende til en udnyttelsesgrad på 30,9 pct., hvilket er en mindre stigning 

ift. 2019.  
 

 

3.6 Opfølgning på lønsumsloft 
 

 

Der er i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for 2020 konstateret en fejl i opgørelsen af den akkumulerede løn-

sumsopsparing for departementet på -3,8 og 3,7 mio. kr., der rettelig burde være bogført i hhv. 2019 og 2020. Dette ret-

tes ved at bogføre beløbene i marts 2021. Det betyder, at den akkumulerede opsparing ultimo 2020 ender med at være 

opgjort korrekt til 48,4 mio. kr. (i modsætning til de 48,5 mio. kr., der fremgår af tabel 11). 
  

 

 

Tabel 11 

Opfølgning på lønsumsloft  

 

Hovedkonto § 24.11.01. Departementet 2020 

(mio. kr.) 

Lønsumsloft FL 283,1 

Lønsumsloft inkl. TB / aktstykker 293,7 

Lønforbrug under lønsumsloft 313,3 

Difference (underskud) -19,6 

Akk. opsparing ult. 2019 68,2 

Akk. opsparing ult. 2020 48,5 
 

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) 
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3.7 Bevillingsregnskabet 

  

Tabel 12  

Bevillingsregnskab  

      

Hoved-
konto  

Navn  

Bevillingstype  (mio kr.)  

Bevilling  

(FL + TB)  Regnskab  Afvigelse  

Viderefø-
relse  
ultimo  

 

 

Drift                

24.11.01.  Departementet  Driftsbevilling  

Udgifter  415,3  427,1  -11,8 -  

Indtægter  -11,4  -10,5 -0,9  -  

Balance  -  -  -  -104,6 

24.11.13.  Bidrag til FAO   
Lovbunden  

bevilling  
Udgifter  17,8  18,1 -0,3 -  

24.11.14.   Mærkningsordning,  
formidling mv.  

Reservations- 

bevilling  

  

Udgifter  10,9  10,9  -  -  

Balance  - -  -  -4,4  

24.11.20.  Tænketank om madspild  
Reservations- 
bevilling  

Udgifter  2,3  2,3 -  -  

24.11.40.  
Kønsligestilling blandt 
kvinder og mænd  

Reservations- 
bevilling  

Udgifter  21,9  21,9 - -  

Balance  -  -  -  -4,3  

24.81.02. Den Danske Naturfond 
Reservations- 
bevilling 

Udgifter -  -  -  -  

24.82.02. 
Den Danske  
Klimaskovfond 

Anden bevilling Udgifter  100,0 100,0 - - 

       

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).  

  

.    
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4. Bilag  

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance  
  

  

Tabel 13  

Note 1. Immaterielle anlægsaktiver  

  

  

(mio. kr.)  Erhvervede koncessioner, 
mv.  

I alt   

Kostpris, primo  

Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse  

Tilgang  

Afgang  

0,1  

  

  

  

0,1  

  

  

  

Kostpris pr. 31.12.2020  0,1  0,1  

Akkumulerede afskrivninger  

Akkumulerede nedskrivninger  

-0,1  

  

-0,1  

  

Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2020  -0,1  -0,1  

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2020 -  -  

Årets afskrivninger  

Årets nedskrivninger  

-  

  

-  

  

Årets af- og nedskrivninger  -  -  

   

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).  
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Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).  

 

4.2 Indtægtsdækket virksomhed  
Departementet har ikke indtægtsdækket virksomhed.  

  

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed  
Departementet har ikke gebyrfinansieret virksomhed.  

  

4.4 Tilskudsfinansieret aktiviteter  
  

 

 

 

Tabel 14 

Note 2. Materielle anlægsaktiver 

 

(mio. kr.) 

B
y

g
n

in
g

e
r 

T
ra

n
s

p
o

rtm
a

te
rie

l 

I a
lt 

Kostpris 1,8 1,4 3,2 

Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse - 0,2 0,2 

Tilgang - 0,7 0,7 

Afgang - - - 

Kostpris pr. 31.12.2020 1,8 2,3 4,1 

Akkumulerede afskrivninger -0,4 -0,7 -1,2 

Akkumulerede nedskrivninger - - - 

Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2020 -0,4 -0,7 -1,2 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2020 1,3 1,6 2,9 

      

Årets afskrivninger -0,2 -0,3 -0,5 

Årets nedskrivninger - - - 

Årets af- og nedskrivninger -0,2 -0,3 -0,5 
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Nordisk arbejdsgruppe for klima-luft (NKL)  

Nordisk arbejdsgruppe for klima og luft er en tilskudsfinansieret aktivitet, der udføres for Nordisk Ministerråd. Læs mere 

på https://www.norden.org/da/organisation/nordisk-arbejdsgruppe-klima-og-luft-nkl 

 

Ligestilling - formandskab Nordisk ministerråd 

Som led i dansk formandskab i Nordisk Ministerråd i 2020 har der været en række aktiviteter på ligestillingsområdet, der 

blev finansieret af Nordisk Ministerråd. 

 

 

4.5 Forelagte investeringer 
Departementet har ingen investeringsprojekter, som har været forelagt for Finansudvalget. 

 

 

4.6 It-omkostninger 
 

 

De interne personaleomkostninger er opgjort på baggrund af den faktiske tidregistrering for året. Med hensyn til opgørel-

sen af de øvrige it-omkostninger er der taget udgangspunkt i de faktiske udgiftsregistreringer på regnskabskonto og ind-

købskategori. 

 
 

4.7 Supplerende bilag 
Departementet har ingen supplerende bilag.

 

 

Tabel 18 

Oversigt over tilskudsfinansieret aktiviteter, mio. kr. 

 

Ordning Overført over-

skud fra 

tidligere år 

Årets 

tilskud 

Årets 

udgifter 

Årets 

resultat 

Overskud til 

videreførelse 

Nordisk arbejdsgruppe for Klima 

og Luft, NKL (Nordisk Ministerråd) 
0,7 7,4 7,4 0,0 0,7 

Ligestilling - formandskab Nordisk 

ministerråd 
0,0 1,3 1,3 0,0 0,0 

I alt 0,7 8,7 8,7 0,0 0,7 
 

Kilde: Navision Stat 

 

 

 

Tabel 21 

It-omkostninger 

 

Sammensætning 

2020 

(mio. kr.) 

Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) 3,3 

it-systemdrift 3,4 

It-vedligehold 0,0 

It-udviklingsomkostninger - 

Udgifter til it-varer til forbrug 0,8 

I alt 7,5 
 

https://www.norden.org/da/organisation/nordisk-arbejdsgruppe-klima-og-luft-nkl
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