
Årsrapport for 2005 
Sikkerhedsstyrelsen 

Den 3. april 2006 



1. Beretning 

1. 1 Præsentation af virksomheden 

Det skal være sikkert og trygt for borgerne at omgive sig med el, gas, fyrværkeri og alminde-
lige forbrugerprodukter i dagligdagen. Derfor har vi følgende mission: 

• Sikkerhedsstyrelsen skaber tryghed. 

Vi er garant for sikkerheden og skaber tryghed i de danske hjem ved blandt andet at fokusere 
på de sikkerhedstekniske aspekter ved brande, ulykker og eksplosioner. Det er en målsæt-
ning, at Sikkerhedsstyrelsen er et videncenter for sikkerhedstekniske problemstillinger. Der-
for har vi følgende vision, som sikrer, at vi hele tiden stræber efter at have den nødvendige 
viden inden for vores arbejdsfelter: 

• Vi vil være toneangivende på det sikkerhedstekniske område i Danmark, i Europa og 
internationalt. 

Styrelsens arbejdsområder er: 

• Ansvar for gassikkerheden i Danmark, dvs. gasinstallationer samt virksomhedsregu-
leringen vedrørende vand- og afløbsinstallationer. 

• Ansvar for elsikkerheden i Danmark både ved produktion, transmission, distribution 
og brug af elektricitet, herunder autorisation af elinstallatører. 

• Det overordnede ansvar for produktsikkerhed i Danmark, herunder også sikkerheden 
i legetøj. 

• Sikkerhed vedrørende fyrværkeri, herunder godkendelse af fyrværkeri og festfyrvær-
kere. 

• Metrologi og akkreditering, hvor DANAK er den udførende part. 

Udgangspunktet for styrelsens resultatkontrakt er 4 overordnede strategier: Sikkerhedsstrate-
gien, Styrelsesstrategien, Etableringsstrategien samt Medarbejder- og læringsstrategien. Sik-
kerhedsstrategien dækker Sikkerhedsstyrelsens faglige opgaver og kernefunktioner, mens de 
to andre strategier afspejler de konkrete udfordringer i forbindelse med udflytning og etable-
ring af Sikkerhedsstyrelsen som ny styrelse. Medarbejder- og læringsstrategien handler om at 
opbygge en kultur og udvikle medarbejdernes kompetencer. 

1.2 Arets økonomiske resultat 
Sikkerhedsstyrelsens udgiftsbaserede driftsresultat for 2005 resulterede i et samlet mindre-
forbrug på ca. 8,3 mio. kr. Mindreforbruget er primært relateret til Sikkerhedsstyrelsens etab-
lering og udflytning, hvor specielt ressourcerne til dobbeltbemanding som følge afhurtigere 
omsætningshastighed i medarbejderstaben ikke er anvendt i fuldt omfang, hvorfor styrelsen 
har haft et væsentligt mindreforbrug på lønsummen. Sikkerhedsstyrelsen er tillige i 2005 
blevet tilført 3,9 mio. kr. ved aktstykke af 14.juni 2005 som styrelsen endnu ikke har fået 
udmøntet. 

Sikkerhedsstyrelsen havde ultimo 2005 jf. tabel I efter tilpasning en akkumuleret opsparing 
på ca. 16 mio. kr. 
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Sikkerhedsstyrelsen har budgetteret med, at anvende en væsentlig del af opsparingen de 
kommende år til at opretholde det nødvendige aktivitetsniveau. Sikkerhedsstyrelsen har her-
udover tillige reserveret midler til udeståender i forbindelse med udflytningen og etablerin-
gen samt udmøntningen af aktstykket. 

Det er således forventningen, at Sikkerhedsstyrelsen kan opretholde det forudsatte aktivitets-
niveau de kommende år samt endeligt kunne afslutte etableringen og udflytningen i 2006. 

Sikkerhedsstyrelsens omkostningsbaserede resultat udviser et underskud på ca. 12,4 mio. kr. 
før bevillinger. 

s·kk 1 er h e d ss t tyre sens økonomts . k e I1ovedtaI fremgar a f tabe11 og tabe12 
Tabel I: Virksomhedens økonomiske hovedtal 

Mio. kr. Ree:nskab 2005 
Ordinære driftsindtægter 62,2 
Ordinære driftsomkostninger -74,1 

Herafpersona/eomkostninJ;!er -32,5 
Andre driftsposter, netto 0,0 
Finansielle poster, netto -0,4 
Årets resultat (ekskl. Bevillin2.er) -12,4, 
Driftsbevilline:/ Statsvirksomhed 
lndtæ.1tter 70,7 
Ud_gifter 94,2 
Årets nettoude:ifter (ekskl. Bevillinger) 23,5 
Bevilling (nettotal inkl. TB) 31,8 
Årets overskud 8,3 
Til videreførelse ultimo 2005 16,0 

Mio.kr. Status 
pr. 31.12.2005 

Anlægsaktiver i alt 16,8 
- heraf immaterielle anlægsaktiver, jf. note 2 5,9 
- '1.eraf materielle anlægsaktiver, jf. note 3 10,9 
Omsætningsaktiver i alt 6,3 
Aktiver i alt 23,f 
Egenkapital .. ·.. .. 1,7 
Hensatte forpligtelser 1,7 
Øvrige forpligtelser 19,8 
Passiver i alt 23,t 
Anm.: Afrunding kan medføre, at summen ikke stemmer i totalen 

https://Bevillin2.er


Tabel 2: Sikkerhedsstyrelsens administrerede udgifter og indtægter 

Bevilling (B +TB) Regnskab ( 1) 
1.000 kr. i 2005-prisniveau Bevillingstype Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 
Hovedkonto 08.22.41 Driftsbev. 
10. Alm. Virksomhed 79.3~ 47.500 78.714 55.349 
50. Stærkstrømsbekendtgørelsen 2.700 2.700 1.970 2.201
60. 10 pct. Tilsyn 8.800 8.800 9.611 8.800 
90. Indtægtsdækket virksomhed 5.900 5.900 3.897 4.312 
Øvrige konti administreret af Sikkerhedsstyrelsen 
08.22.11.30 EU ulykkesrapporteringsproj. Driftsbev. - - - . 
08.22.45.lO rJemelse af fyrværkeri Tilskud - - 6.178 ·-
08.22.45.20 Konsulentrådgivning affyrvær. Tilskud 7.500 7.500 ~ -
08.33.01.53 Akkreditering og metrologi Tilskud 7.200 7.200 7.200 7.200 
Anm.: Afrunding kan medføre, at summen ikke stemmer i totalen. 
Anm.: Fiktivt Salg og køb af anlæg er indeholdt i driftsregnskabet. 
Samlet vurderer Sikkerhedsstyrelsen årets resultat som tilfredsstillende. Det er styrelsens 
forventning til 2006, at udskiftningen i medarbejderstaben vil reduceres væsentligt og at sty-
relsen således vil kunne opretholde det forudsatte aktivitetsniveau. 

1.3 Arets faglige resultat 
Tabel 3 Årets faglige resultater 

Strategi Resultatmål Opfyldte mål Delvist Ikke opfyldte Anvendte 
opfyldte mål mål ressourcer 

(budgetteret) 
Sikkerhed 4 2 2 5,7mio. 

(4,6 mio.) 
Styrelse 4 3 1 0,5 mio. 

(0,25 mio.) 
Etablering 3 2 I 26 mio. 

(24,4 mio.) 
Medarbejder- I I 0,5 mio. 
Ol! læring (0,3 mio.) 
lait 12 8 1 3 32,7 mio. 

(29,55 mio.) 
Styrelsen oplevede i 2005 en stabil drift indenfor de fleste ansvarsområder på trods af mange 
personaleudskiftninger. Den prioriterede indsats mod fyrværkeri, grundet Seest-ulykken, 
lagde beslag på en væsentlig del af styrelsens indsats, således at planlagte initiativer på andre 
fagområder ikke kum1e realiseres i fuldt omfang. Erfaringen fra fyrværkeriområdet har hur-
tigt udviklet styrelsens kompetence, herunder implementeringen afnye sikkerhedskoncepter. 

Styrelsens udflytning blev uproblematisk afsluttet i august måned. Derfor blev styrelsens fo-
kus i årets løb gradvist flyttet fra de udflytningsrelaterede problemstillinger over til at ensar-
te, udvikle og forbedre sagsbehandlingen. I forbindelse med fusionen og udflytningen er der 
gennemført en digital handlingsplan, som blandt andet har medført overgang til et nyt jour-
naliseringssystem, hvilket desværre har været medvirkende årsag til, at resultatkravene for 
sagsbehandlingstiderne ikke blev opfyldt. 

Den stabile drift er i høj grad blevet sikret i årets løb, hvor otte ud af tolv krav i definitionen 
for et tilfredsstillende sikkerhedsniveau er blevet opfyldt. I den forbindelse har styrelsen også
i 2005 fået oparbejdet en erfaring med ministerbetjening, som har været tilfredsstillende. 

 



Den samlede målopfyldelse for året er 68, 1 %, hvilket vurderes som tilfredsstillende jf. 2. 
målrapportering. 

1.4 Forventningerne til det kommende år 
Sikkerhedsstyrelsen vil i 2006 styrke indsatsen for at skabe tryghed og sikkerhed i Danmark 
og være toneangivende på det sikkerhedstekniske område under iagttagelse af ministeriets 
vækststrategi. Dette sker ved, at styrelsens udvikler en ny strategi fokuseret mod en priorite-
ring af de driftsopgaver, der giver størst effekt i det sikkerhedstekniske arbejde samt en mo-
dernisering og effektivisering af styrelsens sagsbehandling, tilsynsordninger, regler og stati-
stik. 

Pr. 16. januar 2006 overtog Sikkerhedsstyrelsen ansvaret vedrørende blandt andet oplag af 
fyrværkeri fra Beredskabsstyrelsen. Det bliver en væsentlig opgave at integrere de nye opga-
ver og medarbejdere i organisationen, men samtidig vil vi udnytte synergieffekterne af, at 
hele fyrværkeriområdet er samlet et sted. Med henblik på udviklingen af myndighedsudøvel
sen m.m. på metrologiområdet, vil styrelsen blandt andet gennemgå relationen til DANAK. 

Sikkerhedsstyrelsen vil have fokus på opgaver der bør fremmes i internationalt regi. Blandt 
andet opfølgningen på de forsøg med fyrværkeri der er afholdt og vil afholdes under CHAF 
projektet på EU plan. 

Udvikling af medarbejdernes kompetencer bliver et prioriteret område, der bliver strategisk 
funderet gennem anvendelse afKoncernUdviklings nyudviklede it-værktøj. 

2. Målrapportering 

2. 1 skematisk oversigt 
Mål Opnåede resultater Regnskab 

(budget) 
Score 

Sikkerhedsstrategi 
1. Realisering af fyrværkeriband-
lingsplanens initiativer i 2005, 
herunder afklaring af evt. punkt 
til lovprogrammet. 
Mål: Den udarbejdede redegørelse 
skal dokumentere, at alle initiativer 
er eller er i færd med at blive gen-
nemført, og at der er klare indikati-
oner på opfyldelse af målet om at 
nedbringe antallet af ulykker forår-
saget af fyrværkeri. Det gælder 
navnlig de alvorligste og bestræbe!-
seme på helt at undgå dødsulykker 
fremover. Der udarbejdes oversigt 
over indikatorer i 2. kvartal. Så-
fremt der skal udarbejdes nyt lov-
forslag, afleveres et udkast til en ny 
fyrværkerilov i departementet i tide, 
så den kan vedtages inden nytåret 
05/06. Der udarbejdes en forbedret 
mærkningsordning for fyrværkeri i 
2. kvartal. 

Opfyldt: Kulegravningsudvalgets arbejde er 
afsluttet og forslag til ny fyrværkerilov er 
vedtaget, og der er udarbejdet handlingsplan 
for implementering af nye krav. 

Der var ingen dødsulykker ved nytåret 
2005/2006, og antallet af ulykker er det la-
veste i den tid, at de er blevet registreret. Der 
skete en halvering af ulykker med ulovligt 
fyrværkeri og raketter. 

Derudover har Sikkerhedsstyrelsen på det 
internationale område arbejdet for at krav 
om sporbarhedsmærkning kom med i Kom-
missionens direktivforslag om pyrotekniske 
artikler. 

3,0mio. 
(3,2 mio.) 

15 
(af 15) 
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2. Målrettet kampagne rettet mod Ikke opfyldt: Kampagnen er gennemført l,2mio. 0 
husejere. med husstandsomdeling af folder, placering (1,1 mio.) (af5) 
Mål: Mindst 60 pct. af alle husejere af folder i butikker og tv-spots. Der er ikke 
kender Sikkerhedsstyrelsen og vo- foretaget en evaluering af kampagnen i 
res arbejdsområde i løbet af 2006. 2005. 
Det skal også dokumenteres, at 
styrelsen har påvirket borgernes Styrelsen foretager i løbet af 2006 en ef-
holdning til sikkerhed gennem en fektmåling blandt forskellige interessent-
postevaluering af kampagnen. grupper og i den forbindelse vil befolknin-

gens kendskab til Sikkerhedsstyrelsen blive 
undersøgt. 

3. Lovovervågning. Opfyldt: Rapporten er oversendt til depar- 1,4 mio. 3,75 
Mål: Der udarbejdes en redegørelse tementet med henblik på politisk vurdering. (0,2 mio.) (af5) 
i henhold til Finansministeriets vej-
ledning herom. Redegørelsen vur- Budget er overskredet væsentligt, da opga-
deres af Finansministeriet samt af ven indebar flere analyser og høringer end 
Økonomi- og Erhvervsministeriets forudset. 
departement som værende egnet til 
oversendelse til FT ultimo 2005. 
4. Risikoanalyse og prioritering Ikke opfyldt: Projektet er ikke blevet for- Skønnet max. 0 
af virkemidler. melt gennemført som selvstændigt projekt, 0,1 mio. (af5) 
Mål: I løbet af2005 systematisk at fordi det har været nødvendigt at ompriorite- (0,1 mio.) 
få indarbejdet risikoanalyser ved re medarbejderressourcerne. Risikoanalyse 
sagsbehandlinger af farlige produk- er dog anvendt ved beslutningerne om tilba-
ter, samt opnå et procesforløb for gekaldelse af farlige produkter. 
implementering af ris i kovurdering 
på alle relevante områder og et op-
læg til kriterier for effektvurderin-
ger af virkemidler. 
Styre/sesstrate!li 
5. Effektiv ministerbetjening Opfyldt: Styrelsen ministerbetjening har Skønnet max. 8 
(koncern mål). været tilfredsstillende. Ud af otte sager er to 0,1 mio. (af8) 
Mål: Målet om overholdelse af tids- bedømt som ikke tilfredsstillende. (budget 0,1 
frister og anvendelighed i mindst 90 mio.) 
pct. af sagerne opfyldes - dog ikke Regnskabstal skønnet, da det ikke har været 
hvis styrelsen har haft under 40 muligt at sondre mellem direkte og indirekte 
direkte ministerbetjeningssager, ministerbetjening. 
hvor der i givet fald er plads til 3 
sager, der ikke er direkte anvende-
lige og 3 sager der ikke afleveres 
rettidigt. 
6. Administrative lettelser (kon- Opfyldt: Styrelsen har gennemført AM- Skønnet 0,1 5 
cernmål). V AB-målingerne ifølge tidsplanen. Der er mio. (af5) 
Styrelsen skal inden I. april 2005 fremlagt forslag til administrative lettelser (ikke budget-
bidrage ti I en endelig AMV AB må- og styrelsens plan frem til 2010 er godkendt tet) 
ling med resultatanalyse. Syreisen i taskforcen. 
skal inden I. maj 2005 fremlægge 
en handlingsplan med konkrete 
aktiviteter, som kan nedbringe ad-
ministrative byrder. 
7. Implementering af produkt- Delvist opfyldt: Styrelsen har konstateret, at Skønnet max. 2,5 
sikkerhedslovens administration det har været sværere end først antaget at få 0,1 mio. (afS) 
hos alle potentielle kontrolmyn- dette arbejde implementeret i andre relevante (0,05) 
digheder. myndigheder. Ansvaret er blevet afklaret for 
Mål: Inden udgangen af2005 at 8 styrelser. 3 havde ingen opgaver og for 5 
have atholdt bilaterale møder med styrelser er administrationen afproduktsik-
alle myndigheder og at have ud- kerhedsloven implementeret. I 2006 sker der 
formet en samlet beskrivelse for derfor en udmøntning af dette i en bekendt-
produktsikkerhedslovens samlede gørelse. 
administration. .. 
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8. Digital forvaltning. Realisering 
af styrelsens plan for digital for-
valtning i 2005. 
Mål: Realisering af Sikkerhedssty-
relsens handlingsplan for digital 
forvaltning samt de i resultat-
kontraken skitserede koncemmål 
for virk.dk 

Opfyldt: Målsætningen for styrelsens blan-
kelter på virk.dk er opfyldt. 

De fundamentale ændringer af styrelsens IT 
(ESDH, konvertering af sager, IT-
sikkerhedsinstruks og Edag2) er gennemført. 
Styrelsen har overdraget driften afIT til 
KIT. 

Projektledelse 
for hele året 

0,1 mio. 
(ikke budget-

teret) 

5 
(afS) 

, 

9. Deltagelse i 3 koncernprojekter 
(koncern mål). 

Målet er udgået. -
(af2} 

Etah/erin2sstrate2i 
10. Realisering af 2. udflytnings-
bølge. 
(Strategisk fokusområde: "Vel-
lykket fusion og udflytning"). 
Alle kontorer i Nørregade er ind-
flytningsklare den 1. august 2005. 
Gothersgade overleveres til udlejer 
den I. november 2005. Der er etab-
leret et SIK-kontor i departementet 
med videokonference til brug mel-
lem København og Esbjerg den I. 
oktober og medarbejdernes tilfreds-
hed Ga-sigere) med ledelsens hånd-
tering af 2. udflytningsbølge måles 
i ØEM's MTU 06. 

Opfyldt: Udflytningen er gennemført plan-
mæssigt primo august og overleveringen er 
gennemført. Styrelseskontor er etableret i 
departementet med videokonference. 

Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 
(MTU) har ikke været afuoldt på nuværende 
tidspunkt, men ledertilfredshedsundersøgel-
sen fra 2005 viser, at 86 pct. afmedarbej-
deme mener, at lederen håndterer fusionen 
og udflytningen godt, og alle synes at leder-
gruppen sikrer udflytningen på en kvalifice-
ret måde. 

1,4 mio. 
(l,3 mio.) 

15 
(af 15) 

Il. Opretholde sikkerhedsni~ 
veauet således at der opstår fær-
rest mulige gener for brugerne. 
Mål: Følgende svartider overhol-
des: 
• Indgående breve og mails gns . 

17 dage 
• Indgående breve og mails vedr . 

VVS og kloakområdet gns. 25 
dag 
EL autorisation gns. 36 dage • 

• VVS autorisation gns. 36 dage 
• Driftsleder gns. 36 dage 
• Notifikationer (produktsikker-

hed) 45 dage. 

Ikke opfyldt: 
Indgående breve og mails gns. 17,7 dage 
Indgående breve og mails vedr. VVS og 
kloakområdet gns. 37 dage 
EL autorisation gns. 45 dage 
VVS autorisation gns. 41 dage 
Driftsleder 12,5 dage 
Notifikationer (produktsikkerhed) besvares i 
gns. efter 60 dage. 

24,5 mio. 
(23,0 mio.) 

I 

0 
(af 15) 

12. Klare mål, herunder udar-
bejdelse af enhedsomkostninger. 
Mål: Der udarbejdes enhedsom-
kostninger og klare mål for udvalg-
te ydelser, jf. den skitserede tids-
plan. Det angives, hvorledes disse 
mål skal følges op og offentliggø-
res. Der følges også op på de klare 
mål, som offentliggøres I. januar 
2005. 

Opfyldt: Med RK06 er der udarbejdet otte 
nye "Klare mål" for styrelsens virksomhed 
og processen for afrapporteringen er beskre-
vet. Der er udarbejdet enhedsomkostninger 
for udvalgte områder. 

Skønnet 0,1 
mio. 

(0,1 mio.) 

5 
(afS) 

Me,larbejtferstrategi 
13. Rekruttering af nye medar-
bejdere. 
Mål: En stilling må højest være 
ledig i 3 måneder, med mindre vi af 
strategiske årsager ikke ønsker at 
genbesætte den pågældende stilling. 

Opfyldt: Alle genbesættelser er blevet besat 
inden 3 måneder. 

Budget er overskredet med 2/3, da der har 
været større omfang af personaleudskiftning 
end forventet. 

0,5 mio. 
(0,3 mio.) 

7,5 
(af 10) 
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Den samlede målopfyldelse er 68,1 %. Dette vurderes som tilfredsstillende under de arbejds-
betingelser, som styrelsen har arbejdet under. Styrelsen har markeret sig positivt på fyrvær-
keriområdet, og udflytningen er succesfuldt afsluttet, uden at det har skabt uovervindelige 
problemer for driften, selvom enkelte sagsbehandlingstider blev overskredet. 

2.2 Uddybende analyser og vurderinger 
Styrelsen har udvalgt seks mål til uddybende analyse og vurdering. Det drejer sig om målene 
1 og 10, der har været meget dominerende for styrelsens arbejde i årets løb. Målene 2, 4 og 
11 er valgt, fordi de er vurderet til ikke at være opfyldt, og mål 7 fordi det kun er delvist op-
fyldt. 

Mål 1 Forbedret sikkerhed på fyrværkeriområdet 
Regeringens 10-punktsplan til forbedring af fyrværkerisikkerheden i Danmark har som mål 
at reducere antallet af fyrværkeriulykker og at forhindre en gentagelse af ulykken i Seest, der 
krævede et menneskeliv og forårsagede skader for ca. 750 mio. kr. 

Sikkerhedsstyrelsen havde i 2005 myndighedsansvaret for forbrugersikkerheden ved fyrvær-
keriartikler, og den blev i 2005 også inddraget i sikkerhedsspørgsmål omkring fyrværkeriop-
lag, da risikoen for massedetonation i fyrværkerioplag er afhængig af den enkelte fyrværke-
riartikels konstruktion og sprængkraft. 

Tabel 4. Vigtigste tiltag på fyrværkeriområdet: 

Aktivitet Gennemført ved Bemærkning 
Begrænsning i forbrugernes an- Ændring af fyrværkeriloven trådte Periode den I. december til 5. ja-
vendelsesperiode i kraft den 14. november 2005 nuar 

Tilnærmelse til de europæiske Bekendtgørelse trådte i kraft den Større raketter udfases over en to-
standarder for fyrværkeri og for- 14. november 2005 årig periode 
bud mod de farligste typer affyr-
værkeri 
Straksfjernelse af de farligste ra- Tilbagekaldelse af gældende god- Ca. 900 raketter blev testet og 500 
ketter fra markedet. kendelser i medfør af produktsik- blev trukket tilbage fra markedet. 

kerhedsloven 
Skærpede krav til fyrværkerivirk- Bekendtgørelse trådte i kraft den Krav om anvendelse af Kvalitets-
somheder 14. november 2005 sikrings-systemer til at sikre pro-

duktkvaliteten og registrering ved 
salg 

Øget kontrol og tilsyn med virk- Taskforcens aktioner rettet mod 20-25 tons ulovligt fyrværkeri blev 
somheder i detailleddet den illegale handel og kontrol ved beslaglagt af politiet 

' import 

Ovennævnte initiativer blev understøttet af en informationskampagne, der blev udført i sam-
arbejde med amterne. Den satte op til nytår særligt fokus på sammenblandingen af alkohol 
og fyrværkeri, der gør, at 'folk er farlige nytårsaften'. Evalueringen afkampagnen har vist, at 
70 pct. af befolkningen havde set kampagnen, hvilket er en meget høj dækningsgrad, og at 
40 pct. af forbrugerne valgte ikke at købe fyrværkeri til nytår. Disse resultater er meget til-
fredsstillende. 
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Figur 1: Opgørelse over antallet af skader i nytårsdøgnet 2005/06 

Der var ingen dødsfald ved nytår 2005/2006. Til sammenligning var der tre dødsfald ved 
nytår 2003/2004 og et dødsfald ved nytår 2004/2005, og i nytårsdøgnet 2005/06 skete der et 
fald i ulykkesantallet på mere end 25 pct. i forhold til sidste år, og ca. 40 pct. i forhold til 
2002/2003 og 2003/2004. Andelen af ulykker, der skyldes ulovligt fyrværkeri og raketter, er 
halveret og repræsenterer altså en væsentlig del af nedgangen. Dette tyder på myndigheder-
nes indsatser har virket. Som det fremgår af ovenstående tabel har indsatsen både været rettet 
mod raketterne, det ulovlige fyrværkeri og det internationale perspektiv. 

De gennemførte tiltag har haft en umiddelbar effekt, men flere af de gennemførte tiltag (fx 
nye regler for raketter og skærpede krav til virksomhederne) forventes også gradvist at for-
bedre sikkerhedsniveauet i forbindelse med fyrværkeri i de kommende år. 

Det er Sikkerhedsstyrelsens opfattelse, at de mange gennemførte initiativer og den tilknytte-
de informations- og pressekampagne har sikret et markant løft i sikkerhedsniveauet for fyr-
værkeri. 

Mål 10 Realisering af 2. udflytningsbølge 
Den 1. august 2005 blev 2. bølge af styrelsens udflytning afsluttet. Udflytningen forløb 
planmæssigt, og styrelsen arbejder nu udelukkende fra domicilet i Esbjerg. 

Ved årets udgang var der 83 ansatte (inkl. vikarer). 30 af de 65 medarbejdere fra de gamle 
institutioner var ved udgangen af 2005 fortsat i styrelsen. Det betyder, at der er kommet 53 
nyansættelser siden oprettelsen 1. januar 2004. Det må konstateres, at det kan lade sig gøre at 
trække dygtige medarbejdere til en arbejdsplads i Vestjylland og styrelsen kan være tilfreds 
med, at alle de nyrekrutterede er faldet godt til, og at ingen indtil videre har forladt styrelsen. 

Set i bakspejlet er udflytningen og etableringen af Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg forløbet til-
fredsstillende. Det er lykkedes at flytte styrelsen, samtidig med det nødvendige driftsniveau 
blev opretholdt, samt at der hele tiden har været tilstrækkelig kompetence til at modtage og 
oplære nye og mindre erfarne medarbejdere. 



Mål 2 Kampagne rettet mod husejerne 
Sikkerhedsstyrelsen gennemførte i maj måned en husstandsomdelt kampagne fokuseret på 
relevant information for børnefamilier i eget hus. Kampagnen blev gennemført for 1,2 mio. 
kr. og den nåede 600.000 husstande. Derudover blev avisen udleveret i 200 byggemarkeder. 
På nuværende tidspunkt kan effekten ikke dokumenteres, men Sikkerhedsstyrelsen har på 
andre måder oplevet en effekt af pjecen. I maj måned oplevede styrelsen en femdobling til 
1.180 bestillinger af materiale hos styrelsen, og vi udleverede 1.380 babytestere, som var 
omtalt i pjecen. Og på styrelsens hjemmeside steg antallet afbesøgende med 32 pct. i kam-
pagneugen. Der er ikke foretaget henvendelser til borgerne for at sikre en systematisk evalu-
eringen af kampagnen, og dette gør, at målet er opgjort som ikke opfyldt på trods af, at selve 
indsatsen i form af kampagnen er gennemført til tiden. 

Mål 4 Risikoanalyse og prioritering af virkemidler 
Projektet var tænkt som en hurtig udvikling afet opdateret og effektiv hjælpemiddel til sik-
ring afen ensartet administration i styrelsen og dermed til at understøtte integrationen mel-
lem de tekniske fagområder. Projektet forudsatte tæt tilknytning med et internt projekt om 
udvikling af et IT-baseret processystem for alle processer i styrelsen. 

Af ressourcemæssige årsager blev dette interne projekt stillet i bero i foråret 2005. Projektet 
om risikoanalyse og prioritering af virkemidler blev derfor målrettet imod udarbejdelse af 
interne procedurer i Markedskontrollen. I dette projekt blev både risikovurdering af farlige 
produkter og partshøringsprocedurer medtaget. 

Denne drejning blev primæ1t fortaget, da der i denne afdeling viste sig et akut behov for at 
stramme procedurerne for vurdering af sikkerheden ved produkter og den tilhørende partshø
ringsproces grundet nogle konkrete uhensigtsmæssigheder i sagsbehandlingen. 

Mål 11 Opretholdelse af sikkerhedsniveauet således at der opstår færrest mulige gener 
for brugerne 
De detaljerede krav for fuld og delvis målopfyldelse har været meget ambitiøse for dette mål, 
og kun fem af tolv krav, afgør om målet er opfyldt. De fem mål omhandler sagsbehand-
lingstiderne. Alle de øvrige resultatkrav for dette mål er blevet løst tilfredsstillende under de 
vilkår, som udflytningen medførte. Analysen fokuseres derfor på sagsbehandlingstiderne. 

I juni måned tog styrelsen et nyt journaliseringssystem i brug. Nedeperioden i overgangen 
mellem de to gamle systemer og det nye system blev længere end planlagt. Det var en følge 
af, at datakonverteringen var et kompliceret forløb, og der var tekniske problemer i de første 
måneders brug af systemet. Styrelsens muligheder for at løse dens opgaver blev påvirket i en 
negativ retning, fx medførte det en længere sagsbehandlingstid på især autorisationsområdet. 

Samlet set er otte resultatkrav i dette mål fuldt opfyldte, men fire af fem krav til sagsbehand-
lingstider er delvist eller ikke opfyldte. Der vil i 2006 blive rettet op på dette forhold, idet det 
skal bemærkes, at vurderingen afdette mål som ikke opfyldt ikke skyldes et fald i sikker-
hedsniveauet, da ulykkesomfanget på el- og gasområdet har været uforandret indenfor de se-
neste år. 

Mål 7 Ensartet og konsistent myndighedsadministration for produktsikkerhed 
Ved Sikkerhedsstyrelsens etablering i januar 2004 overtog styrelsen ansvaret for at sikre im-
plementeringen afdet reviderede direktiv om generel produktsikkerhed og samt implemente-
ringen af direktivet i produktsikkerhedsloven. 
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Styrelsen skal, samordnet med andre myndigheder sikre, at der findes en dansk myndighed, 
der behandler anmeldelser og sager om produktsikkerhed og opfylder kravene til myndig-
hedsadministration. 

Styrelsens mål har været at sikre ensartethed og konsistens i administrationen af produktsik-
kerhed. Derfor har styrelsen drøftet emnet med de tolv relevante kontrolmyndigheder, der via 
deres ekspertise og viden, bedst vil være egnet til at behandle afgrænsede sager om produkt-
sikkerhed. Dette har gjort, at for otte myndigheder er ansvaret afklaret, mens det for fire er 
uafklaret, hvilket dog ikke har afstedkommet sikkerhedsmæssige problemer. 
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3.Regnskab 

3.1 Anvendt regnskabspraksis 
Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de gældende regnskabsprincipper, og procesvejled-
ninger fra Økonomistyrelsen. Se www.oav.dk og www.oes.dk. 

Årsrapporten for 2005 tager udgangspunkt i de regnskabsprincipper, som er beskrevet i åb-
ningsbalancen pr. 1. januar 2005. Se denne for nærmere beskrivelse. 

Det skal dog bemærkes, at Sikkerhedsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af styrel-
sens anlægsaktiver er blevet opmærksom på at tilgange og afgange samt afskrivninger i an-
lægsmodulet ikke er korrekte, hvorfor Styrelsen har igangsat en gennemgang heraf med hen-
blik på at korrigere anlægsaktiverne. 

3.2 Resultatopgørelse 
Sikkerhedsstyrelsens omkostningsbaserede resultat fremgår af tabel 5. 
Tabel 5. Resultatopgørelse 

Året før R-
R-året året B-året 

Note 2005 priser DKK DKK DKK 
Ordinære driftsindtægter 

Salg af varer og tjenesteydelser 6.667.442 0 0 

Tilskud til egen drift 0 0 0 
Øvrige driftsindtægter l.378 0 0 

Gebyrer 55.504.177 0 0 

Ordinære driftsindtægter i alt 62.172.997 0 62.000.000 

Ordinære driftsomkostninger 0 0 
4 Ændring i lagre -159.466 0 0 

Forbrugsomkostninger 
6 Husleje -3.172.731 0 0 

Andre forbrugsomkostninger -30.245.450 0 0 
Forbrugsomkostninger i alt -33.418.180 0 0 
Personaleomkostninger 

Lønninger -28.545.077 0 0 

Pension -4.190.407 0 0 

Lønrefusion l.l39.986 0 0 
Andre personaleomkostninger -860.508 0 0 

Personaleomkostninger i alt -32.456.006 0 0 
Andre ordinære driftsomkostninger -6.644.721 0 0 

2, 3 og 8 Af- og nedskrivninger -1.471.573 0 0 

Ordinære d.riftsomkostninger i alt -74.149.947 0 -74.000.000 

Resultat af ordinær drift -ll.976.951 ø -12.000.000 
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Andre driftsposter 
Andre driftsindtægter 0 0 0 
Andre driftsomkostninger -43.312 0 0 

Resultat før finansielle poster -12.020.263 0 -12.000.000 

Finansielle poster 
Finansielle indtægter 12.505 
Finansielle omkostninger -369.970 

Resultat før ekstraordinære poster -12.377.728 0 -12.000.000 

Ekstraordinære poster 
Ekstraordinære indtægter 0 
Ekstraordinære omkostninger 

Årets resultat -12.377.728 0 -12.000.000 

3.3 Balancen 
Sikkerhedsst relsens balance frem år af tabel 6 
Tabel 6 Balance 

Året før R-
2005 priser R-året året 

Note AKTIVER DKK DKK 
ANLÆGSAKTIVER 

2 I. Immaterielle anlægsaktiver 
Færdiggjorte udviklingsprojekter 1.053.176 l.316.469 
Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. 0 0 
Udviklingsprojekter under udførelse 4.843.768 779.382 

Immaterielle anlægsaktiver i alt 5.896.944 2.095.851 
3 II. Materielle anlægsaktiver 

Grunde, arealer og bygninger 8.517.427 6.128.419 
Infrastruktur 0 0 
Produktionsanlæg og maskiner 0 0 
Transportmateriel 384.620 20.000 
Inventar og IT udstyr 2.043.839 l.705.398 
Igangværende arbejder for egen regning 0 0 

Materielle anlægsaktiver i alt 10.945.886 7.853.817 
Ill. Finansielle anlægsaktiver 
Udlån og andre tilgodehavender 0 0 
Kapitalandele 0 0 

Andre værdipapirer 0 0 

Finansielle anlægsaktiver i alt 0 0 
A. Anlægsaktiver i alt (I - IH) 16.842.829 9.949.668 
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OMSÆTNJNGSAKTIVER 
I. Varebeholdninger 

4 Produktionslagre 2.604.677 2.764.143 
Andre lagre 0 
Forudbetalinger for varer 0 0 
Varebeholdninger i alt 2.604.677 2.764.143 
H. Tilgodehavender 
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser og andre 
tilgodehavender 3.018.385 3.438.219 
Igangværende arbejder for fremmed regning 0 0 
Periodeafgrænsningsposter, tilgodehavender 0 11.326 
Tilgodehavender i alt 3.018.385 3.449.545 
III. Kortfristede værdipapirer 0 
IV. Likvide beholdninger 643.930 -16.799.294 
B. Omsætningsaktiver i alt (I - IV) 6.266.991 -10.585.606 

Aktiver i alt (A + B) 23.109.820 -635.938 

Året før R-
R-året året 

Note PASSIVER DKK DKK 
5 EGENKAPITAL 0 

I. Egenkapital i alt 1.675.661 -16.852.268 
6 li. Hensættelser 1.673.692 2.873.692 

III. Langfristede gældsforpligtelser 
Prioritetsgæld 0 0 
Anden langfristet gæld 0 0 
Statsgæld 0 
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 0 
IV. Kortfristede gældsposter 
Leverandører af varer og \jenesteydelser 4.404.922 7.372.665 
Anden kortfristet gæld 13.986.766 1.713.501 
Skyldige feriepenge 1.368.779 4.256.472 
Igangværende arbejder for fremmed regning 0 0 

Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser 0 0 
Kortfristet gæld i alt 19.760.467 13.342.638 
Gæld i alt (III - IV) 19.760.467 13.342.638 

Passiver i alt (I - IV) 23.109.820 -635.938 

7 Eventualforpli~tel ser 
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3.4 Omregningstabel 
Nedenstående tabel 7 illustrerer omregningen fra det omkostningsbaserede resultat til Sik-
kerhedsstyrelsens udgiftsbaserede resultat. 

Tabel 7: Omregningstabel 

Note 1.000 kr. 
Årets omkostningsbaserede resultat -12.378 

2,3 og 8 - Afskrivninger l.472 

- Nedskrivninger 0 

6 - Ændringer i hensættelser -l.200 

9 + Afskaffelser -4.744 

4 +/- Lagerregulering 159 

IO + lgangværende arbejder/udviklingsprojekter under opførelse -4.064 

+/- Regulering af personaleomkostninger (skyldige feriepenge og skyldigt overar-
~~ ~.m 

11 +/- Periodiseringer 205 

12 - Tab på debitor 43 

+/- Korrektion for forskellen mellem salgspris og tab/gevinst ved salg afaktiver 0 

Årets nettoud2ifter -23.531 

I forbindelse med opstilling af omregningstabellen skal det bemærkes, at Sikkerhedsstyrelsen 
i forbindelse med gennemgangen af styrelsens anlægsaktiver er blevet opmærksom på at til-
gange og afgange samt afskrivninger i anlægsmodulet ikke er ko1Tekte. Sikkerhedsstyrelsen 
vil primo 2006 gennemgå registreringen af styrelsens anlægsaktiver med henblik på at fore-
tage de nødvendige korrektioner. Sikkerhedsstyrelsen vil tillige i 2006 gennemgå procedu-
rerne omkring behandlingen af styrelsens anlægsaktiver, for at foretage de fornødne fremad-
rettede korrektioner heraf. 

3.5 Bevillingsregnskab og afregning 
Sikkerhedsstyrelsens driftsregnskab fremgår af tabel 8. 

Tabel 8 Driftsregnskab 2005 for Sikkerhedsstyrelsen hovedkonto 08.22.41 

1.000 kr. (løbende priser) Regnskab Budget 2005 Regnskab Difference 
2004 (FL+TB 2005) 2005 

Udgifter 92.885 96.700 94.191 2.509 
Indtægter 62.981 64.900 70.661 -5.761 

... 
Resultat, brutto ~29.904 -31.800 -23.531 -8.269 
Nettobevilling 33.800 31.800 31.800 0 
Resultat, netto 3.896 0 8.269 -8,269 
Anm.: Afrunding kan medføre, at summen ikke stemmer i totalen. 
Anm.: Fiktivt salg og køb afanlæg er indeholdt i driftsregnskabet 

Som det fremgår af tabel 8, har Sikkerhedsstyrelsen et samlet mindreforbrug på ca. 8,3 mio. 
kr. i 2005. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til Sikkerhedsstyrelsens bevilling til etablering 
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og udflytning, hvor Sikkerhedsstyrelsen har haft færre udgifter i 2005 end der kunne forven-
tes, herunder færre lønudgifter da dobbeltbemandingen har haft et væsentligt mindre omfang 
end antaget, hvilket skyldes en hurtigere udskiftning i medarbejder staben end forventet. 
Hertil kommer tillige tidsforskydninger på en række projekter samt overførsel på 3,9 mio. kr. 
til aktstykke som endnu ikke er udmøntet. 

Tabel 9 Bevillingsafregning 2005 for§ 08.22.41 

l .000 kr. i årets priser Lønsum Øvrig drift lait 

Udgiftsbevilling (B+TB) 40.800 -9.000 31.800 
Regnskab 33.145 -9.614 23.531 
Bevillingstekniske omflytninger 0 
.Årets overskud 7.655 614 8.269 
Akkumuleret overskud ultimo forrige år 5.808 9.085 14.894 
Primokorrektioner 0 
Disponeringsmæssige omflytninger -3.100 -4.100 -7.200 
Disposition, overskud som bortfalder 
Omflytning mellem underkonti 
Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2005 10.363 5.600 15.963 

08.22.41.10 
Udgiftsbevilling {B+TB) 40.800 -9.000 31.800 
Regnskab 33.145 -9.780 23.365 
Årets overskud 7.655 780 8.435 
Akkumuleret overskud ultimo forrige år 5.808 4.478 10.287 
Disposition, overskud som bortfalder -3.100 -4.100 -7.200 
Omflytninger mellem underkonti 
Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2005 10.363 1.159 11.522 

·.· .. 

08.22.41.50 
Udgiftsbevilling (B+TB) 0 0 

' 
Regnskab -230 -230 
Årets overskud 230 230 
Akkumuleret overskud ultimo forrige år 507 507 
Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2005 738 738 

08.J2.41.60 
Udgiftsbevilling (B+TB) 
Regnskab ... 81 l 811 
Årets overskud -811 -8ll 
Akkumuleret overskud ultimo forrige år 1.778 1.778 
Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2005 967 967 

08.22.41.90 
Udgiftsbevilling (B+TB) 
Regnskab -414 -414 
Årets overskud 414 414 
Akkumuleret overskud ultimo forrige år 2.321 2.321 
Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2005 2.736 2.736 
Anm.: Afrunding kan medføre, at summen ikke stemmer i totalen. 
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Tabel 10 Bevillingsafregning 2005 for FL konti administreret af Sikkerhedsstyrelsen 

l .000 kr. i årets priser Lønsum Øvrig drift r alt 
08.22.J 1.30 EU ulykkesrapporteringsprojekt 
Udgiftsbevilling (B+TB) 0 
Regnskab 3 3 
Årets overskud -3 -3 
Akkumuleret overskud ultimo forrige år 1.792 1.792 
Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2005 l.789 1.789 

08.22.45.10 F}emelse tiffyrværkeri 
Udgiftsbevilling (B+ TB) 0 
Regnskab 6.178 6.178 
Årets overskud -6.178 -6.178 
Akkumuleret overskud ultimo forrige år 9.200 9.200 
Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2005 3.022 3.022 

08.22.45.20 Ko11sulentrådgivning affyrværkeri 
Udgiftsbevilling (B+TB) 7.500 7.500 
Regnskab 0 
Årets overskud .. 7.500 7.500 

I Akkumuleret overskud ultimo forrige år 0 
Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2005 7.500 7.500 

08.33.01.53 Akkreditering og metrologi 
Udgiftsbevilling (B+TB) 7.200 7.200 
Regnskab .. ... .. 7.200 7.200 
Årets overskud 0 0 
Akkumuleret overskud ultimo forrige år 8 8 
Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2005 8 8 
Anm.: Afrunding kan medføre, at summen ikke stemmer i totalen. 

Ovenstående tabel 9 er viser Sikkerhedsstyrelsens bevillingsafregning for hovedkonto 
08.22.41 med tilhørende underkonti. Den samlede opsparing således som den fremgår afta-
bel 9 er korrigeret i forhold til tilpasningen af styrelsens videreførelse. Som det fremgår af 
tabellen, udgjorde Sikkerhedsstyrelsens oprindelige akkumulerede opsparing ultimo 2005 ca. 
23,2 mio. kr.,jf. i øvrigt tabel 13. Som det fremgår af tabel 9 er Sikkerhedsstyrelsens opspa-
ring korrigeret med i alt 7,2 mio. kr., hvorefter styrelsens akkumulerede opsparing primo 
2006 udgør ca. 16 mio. kr. 

Tabel l Oviser bevillingsafregningen for øvrige finanslovskonti administreret af Sikkerheds-
styrelsen. 

Der henvises i øvrigt til tabel 13 og 14 i bilaget vedrørende Sikkerhedsstyrelsens akkumule-
rede resultat. 
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4. Fremlæggelse og påtegning 

Fremlæggelse 
Årsrapporten er aflagt i henhold til Regnskabsbekendtgørelsen. 

Årsrapporten dækker de regnskabsmæssige forklaringer for Hovedkonto 08.22.41 samt kon-
to 08.22.11.30 EU ulykkesrapporteringsprojekt, konto 08.22.45.10 Fjernelse af fyrværkeri, 
konto 08.22.45.20 Konsulentrådgivning af fyrværkeri samt konto 08.33.01.53 Akkreditering 
og metrologi, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med kontrollen for 2005. 

Påtegning 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten for 2005 
giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver og årets økonomiske og fag-
lige resultater. 

Esbjerg 
11/1 2006 København'7f'-f 2006 

For Økonomi- og 
For Sikkerhedsstyrelsen Erhvervsministeriets departement 

.. øren Krøigaard 
· Direktør 

1 '-·/· A C'\ · / • C 
-f 1 fv,.__._, V J I\ f'i\.r--,

Mich~lD!_~ 
Departementschef · '"""-
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5. Bilag til regnskabet 

5.1 Noter 

Note 1 Årsværksforbrug i Sikkerhedsstyrelsen samt til- og afgang 

Ar 2002 2003 2004 2005 2006 
B-året 

Årsværk - - 74 79 87 

Tilgang - - 28 21 -
Afgang ·- - 17 15 -
Den forventede tilgang på ca. 8 årsværk i 2006 skyldes, at Sikkerhedsstyrelsen har overtaget 
hele fyrværkeriområdet. 

Note 2. Immaterielle anlægsaktiver 

DKK Færdiggjorte Erhvervede lmmaterielle 
koncessioner, 

udviklings- patenter anlægsaktiver 
projekter licenser mv. I alt 

Kostpris 1.436.148 1.436.148 
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse 0 
Tilgang (forbedringer+ færdiggjorte udviklingsprojekter 
i året) 0 
Afgang 0 
Kostpris pr. 31. december 2005 1.436.148 0 1.436.148 

Akkumulerede afskrivninger 382.972 382.972 
Akkumulerede nedskrivninger 0 

Af- og nedskrivninger 31. december 2005 382.972 0 382.972 

Reimskabsrnæssie: værdi 31. december 2005 1.053.176 0 1.053.176 

Årets afskrivnin~er 263.293 263.293 

Årets nedskrivninger 

Årets af- 02 nedskrivnin2:er 263.293 263.293 

Afskrivningsperiode/år Sår ~ 

lJdvildinl!Soroiekter under ontøreisen: 
Primosaldo PI\ L ianuar 779382 
Til~t 4.0(i4J86 
N~dskrivnfriger 
Overført fil fætdi1Z2:iorte udvik!inftsnroiekter 
·- risnr.:.u.12: 4.843;7~8 

.. .. .... 
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Sikkerhedsstyrelsens immaterielle anlægsaktiver er korrigeret manuelt primo 2006. Ovenstå-
ende er således udtryk for Sikkerhedsstyrelsens status for de immaterielle anlægsaktiver her-
under afskrivninger ultimo 2005, jf. ligeledes note 8. 

Note 3. Materielle anlægsaktiver 

Grunde, lnfra- Produktions- Transport- Inventar Materielle 

arealer og struktur anlæg og materiel og anlægsaktiver 

bv,minaer maskiner IT udstvr I alt 

Kostpris 6.394.872 395.000 2.921.194 9.711.066 
Primokorrektioner og flyt-
ning ml. bogføringskredse 0 
Tilgang (forbedringer+ 
færdiggjorte igangværende 
arbejder i året) 2.954.448 455.715 890.186 4.300.349 
Afgang 0 
Kostpris pr. 31. december 
2005 9.349.320 0 0 850.715 3.811.380 14.011.415 
Akkumulerede afskrivnin-
ger 831.893 466.095 l.767.541 3.065.529 
Akkumulerede nedskrivnin-
ger 0 
Af- og nedskrivninger 3 L 
december 2005 831.893 0 0 466.095 1.767.541 3.065.529 

0 
Regnskabsmæssig værdi 3 I . 
december 2005 8.517.427 0 0 384.620 2.043.839 10.945.886 

Årets afskrivninger 565.440 91.095 551.745 1.208.280 
Årets nedskrivninger 0 
Årets af- og nedskrivnin-
ger 565.440 0 0 91.095 551.745 1.208.280 

Lineære afskrivninger, af-
skrivningsperiode - - - . -
Saldoafsklivning 50 procent 

lganfv~rende arb~ider for int 
Primosaldo pr. 1. januar 

Tilgatii 
Nedskrivninger 
Overført:Jil rærcifggiorte 
udvikliOJ!$prøjek\ei:: 
Kostpris: pr•. 3L 12 0 
Sikkerhedsstyrelsens materielle anlægsaktiver er korrigeret manuelt primo 2006. Ovenståen-
de er således udtryk for Sikkerhedsstyrelsens status for de materielle anlægsaktiver herunder 
afskrivninger ultimo 2005, jf. ligeledes note 8. 
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Note4 
Sikkerhedsstyrelsens produktionslagre som består afpublikationer i forbindelse med Stærk-
strømsbekendtgørelsen er opgjort primo 2006. Værdien er udtryk for lagerets værdi ultimo 
2005 opgjort til kostpris. 

Note 5. Egenkapital 

DKK Primobeholdnin!!: 01.01.2005 

Startkapital (I 6.852.202) 

Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 

Bevæ!!:elser i året 

Likviditetstildeling 30.905.591 

Mellemregning med andre statsinstitutioner 

Afstemningsdifferencer 

Overført resultat 

Årets resultat (12.377.728) 

Eeenkapital pr. 31.12.2005 1.675.661 

Note 6 Hensættelser 

Resultatløn 493.000 
· Flyttegodtgørelse 1.100.000 
Åremålsforpligtelse 80.692 
1 alt 1.673.692 

.S1kkerhedsstyrelsens hensættelser er komgeret manuelt pnmo 2006. Der er således korrige-
ret 1,2 mio. kr. under hensættelser samt under husleje, jf. resultatopgørelsen. 

Note 7 Eventualforpligtelser 

Omsorgsdage 57.825 
ENG Danmark A/S og Jysk NS 7.510.734 
I aJt 7.568.559 

Eventuelforpligtelserne er identiske med Sikkerhedsstyrelsens åbningsbalance 2005, da der 
ikke er ændrede forudsætninger. 

I forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten har nogle anlægsposteringer vist sig at være 
fejlbehæftede. Således er der i forbindelse med afskrivningskørsler først på året trukket 
moms af afskrivningerne. Hertil kommer at bygninger og it-udstyr fejlagtigt er bogført som 
solgt og at tilbageførslen afnævnte salg ikke er sket korrekt, herunder er der trukket moms af 
det tilbageførte salg af it-udstyr. De nævnte posteringer er korrigeret i de efterfølgende noter 
8 - 11. Endvidere er det i note 12 anført, hvorledes beløbet for tab på debitorer fremkommer. 
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Note 8: Afskrivninger 

Afskrivnings- Bemærkning Tilgang iflg. Korrektion Afskrivning 
gruppe Navision Stat til årsregn-

skab, note 2 
01!3 

Afsk. færdigg. Saldo ifl. U3 I 1205 528.175,74 
udvikl ingspro-
jekter 

Afskrivning på udviklingsprojekt under (264.881,94) 263.293,80 
opførelse 

Afsk. bygnin- Saldo ifl. U3 l 1205 245.439,92 
g_er 

Tilgang af afskrivninger ej "genanskaf- 320.000,00 565.439,92 
fet" ifm. "salg" 

Afsk. transport Saldo ifl. U3 l 1205 91.095,19 91.095,19 

Afsk. it-udstyr Saldo ifl. U3 l 1205 415.484,71 415.484,71 
.. 

Afsk. inventar Saldo ifl. U3 11205 136.260,20 136.260,20 
I alt 1.416.455,76 1.471.573,82 

Note 9: Anskaffelser 

Anlægsgruppe Bemærkning Tilgang itlg. Korrektion Tilgang til 
Navision Stat Årsregnskab, 

note 3 

Bygninger Saldo ifl. U3 I 1205 I0.403.367,66 

Tilgang til bygninger posteret en gang (1.320.501,00) 
for meget 
Primoværdi medregnet i tilgang (6.128.419,00) 2.954.447,66 

Transport Saldo ifl. U3 I 1205 455.715,00 455.715,00 

Inventar og it Saldo ifl. U31l205 1.334.322,00 (444.136,39) 890.185,61 

I alf 4.300.348,27 

Note 10: Udviklingsprojekter 

Anlægsgruppe Bemærkning Tilgang itlg. Korrektion Tilgang til 
Navision Stat Årsregnskab, 

note 2 

Immaterielle Saldo ifl. U3 l 1205 4.843.767,69 
udviklingspro-
jekter 

Primoværdi medregnet i tilgang (779 .382,00) 4.064.385,69 
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Note 11: Periodisering 

Konto Bemærkning Inkluderet i Ekskluderet i Periodise-
U311205 U311205 ring til om-

re1minestabel 
Afsk. færdigg. Moms trukket ifin. afskrivning 78.943,72 78.943,72 
udv 
Afsk. bygnin- Moms trukket ifm. afskrivning 15.914,04 
ger 

Afakrivning på tilgang ej "genanskaf- (320.000,00) (304.085,96) 
fet" ifm. "salg" 

Afsk. transport Moms trukket ifm. Afskrivning 13.595,22 13.595,22 
Afsk. it-udstyr Moms trukket ifm. Afskrivning 85.556,01 

Moms på tilgang af afskrivninger po- (90.253,57) (4.697,56) 
steret ifm. "genanskaffelse" af it-udstyr 

Afsk. inventar Moms trukket ifm. afskrivning i, 20.439,03 20.439,03 
Øvrige differencer pga. fejlposteringer (9.212,35) (9.212,35) 

(205.017, 90) 

Note 12: Tab på debitorer 

Artskonto Bemærkning Navision Stat Tab på debi-
torer til om-
regningstabel 

3595 Saldo itl Navision Stat periode 010105-311205 43.312,00 43.312,00 

5.2 Indtægtsdækket virksomhed 

Tabel 11 Akkumuleret resultat 2005 for Indtægtsdækket virksomhed 

1.000 kr. (løbende priser) Ultimo Ultimo Ultimo Arets Ultimo 
2002 2003 2004 resultat 2005 

[ alt overfø1t til Sikkerhedsstyrelsen, primo - 1.551 
2004 
Kursusvirksomhed - 155 35 190 
Standardisering ·- 490 228 718 
Rådgivning . 

-··· .... -31 45 14 
IO% tilsyn - 425 -46 379 
Typeafprøvning - 324 - 324 
Kvalitetssikring - 60 - 60 
Diverse uforde.lt/korr afskrivninger ......... -654 153 -501 
l alt 2.321 415- 2.736 
Anm.: Afrunding kan medføre, at summen ikke stemmer i t()talen. 
I) Sikkerhedsstyrelsen er oprettet primo 2004, hvorfor der kun er angivet korrektioner i forbindelse med kon-
toændringer 

.. 
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5.3 Sikkerhedsstyrelsens indtægter 

Tabel 12 Oversigt over [ndtægter 2005 for 0.8.22.41 Sikkerhedsstyrelsens underkonti 

1.000 kr. i 2005 prisniveau Indtægter 
(brutto) 

10. Almindelig virksomhed 55.349 
Salg af varer og ~i- ydelser 155 
Kontrol- og tilsynsafgifter 46.704 
Øvrige driftsindtægter i alt I 
Renteindtægter og udbytter 11 
Afhændelse af anlæg mv. 8.477 
50. Stærkstrømsbekendtgorelsen 2.20] 
Salg af varer i alt 2.201 
50. 10 pct. Tilsyn 8.800 
Elværksafgift I 0-pct. tilsyn 8.800 
90. lmltægtsdækket virksomhed 4.312 
Kursusvirksomhed 941 
Standardisering 1.087 
Rådgivning 52 
10-pct. tilsyn 2.224 
Kompetencegivende prøver 8 
[ alt 70.661 70.661 
Anm.: Afrunding kan medføre, at summen ikke stemmer i totalen. 

5.4 Akkumuleret resultat 

Tabel 13 Akkumuleret resultat 2005 for Sikkerhedsstyrelsen 

1.000 kr. i 2005 prisniveau Korrektio- Ultimo Arets re- Overskud Ultimo 
ner i.f.rn. 2004 sultat som 2005 
kontoæn- bortfalder 

dring 
(primo 
2004) 

Alm. virksomhed 3.299 10.287 8.435 -7.200 11.522 
Stærkstrømsbekendtgørelsen 526 507 230 - 737 
10-pct. tilsyn 5.206 1.778 -811 - 967 
Indtægtsdækket virksomhed 1.551 2.321 414 . 2.735 
I alt 10.582 14.894 8.269 -7.200 15.963 
I) Ultimo 2004 viser resultatet før omflytninger mellem underkonti, jf. tabel 3.3 

· 2) Sikkerhedsstyrelsen er oprettet primo 2004, hvorfor der kun er angivet korrektioner i forbindelse med kon-
ioændringer 
Anm.: Afrunding kan medføre, at summen ikke stemmer i totalen. 
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Tabel 14 Akkumuleret resultat 2005 for FL konti adm. af Sikkerhedsstyrelsen 

I .000 kr. i 2005 prisniveau Ultimo Korrektio- Ultimo Årets Ultimo 
2003 ner 2004 resultat 2005 

i.f.m.konto 
-ændring 
(orimo 2004} 

08.22. l I .30 EU ulykkesrapporterings- - - l.792 -3 1.789 
projekt 
08.22.45.10 Fjernelse af fyrværkeri - - 9.200 -6.178 3.022 
08.22.45.20 Konsulentrådgivning af -
fvrværkeri 

- - 7.500 7.500 

08.33.01.53 Akkreditering og metro lo- - ~ 0 0 0 
gj 

lait 10.993 1.320 12.313 
Anm.: Afrunding kan medføre, at summen ikke stemmer i totalen. 
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	Note 9: Anskaffelser Anlægsgruppe Bemærkning Tilgang itlg. Korrektion Tilgang til Navision Stat Årsregnskab, note 3 Bygninger Saldo ifl. U3 I 1205 I0.403.367,66 Tilgang til bygninger posteret en gang (1.320.501,00) for meget Primoværdi medregnet i tilgang (6.128.419,00) 2.954.447,66 Transport Saldo ifl. U3 I 1205 455.715,00 455.715,00 Inventar og it Saldo ifl. U31l205 1.334.322,00 (444.136,39) 890.185,61 I alf 4.300.348,27 
	Note 10: Udviklingsprojekter Anlægsgruppe Bemærkning Tilgang itlg. Korrektion Tilgang til Navision Stat Årsregnskab, note 2 Immaterielle Saldo ifl. U3 l 1205 4.843.767,69 udviklingspro-jekter Primoværdi medregnet i tilgang (779 .382,00) 4.064.385,69 
	Note 11: Periodisering Konto Bemærkning Inkluderet i Ekskluderet i Periodise-U311205 U311205 ring til om-re1minestabel Afsk. færdigg. Moms trukket ifin. afskrivning 78.943,72 78.943,72 udv Afsk. bygnin-Moms trukket ifm. afskrivning 15.914,04 ger Afakrivning på tilgang ej "genanskaf-(320.000,00) (304.085,96) fet" ifm. "salg" Afsk. transport Moms trukket ifm. Afskrivning 13.595,22 13.595,22 Afsk. it-udstyr Moms trukket ifm. Afskrivning 85.556,01 Moms på tilgang afafskrivninger po-(90.253,57) (4.697,56) steret
	Note 12: Tab på debitorer Artskonto Bemærkning Navision Stat Tab på debi-torer til om-regningstabel 3595 Saldo itl Navision Stat periode 010105-311205 43.312,00 43.312,00 
	Tabel 11 Akkumuleret resultat 2005 for Indtægtsdækket virksomhed 1.000 kr. (lende priser) Ultimo Ultimo Ultimo Arets Ultimo 2002 2003 2004 resultat 2005 [ alt overft til Sikkerhedsstyrelsen, primo -1.551 2004 Kursusvirksomhed -155 35 190 Standardisering ·-490 228 718 Rådgivning . -··· .... -31 45 14 IO% tilsyn -425 -46 379 Typeafprning -324 -324 Kvalitetssikring -60 -60 Diverse uforde.lt/korr afskrivninger ......... -654 153 -501 l alt 2.321 415-2.736 Anm.: Afrunding kan medfe, at summen ikke stemmer i t()t
	Tabel 12 Oversigt over [ndtægter 2005 for 0.8.22.41 Sikkerhedsstyrelsens underkonti 1.000 kr. i 2005 prisniveau Indtægter (brutto) 10. Almindelig virksomhed 55.349 Salg af varer og ~i-ydelser 155 Kontrol-og tilsynsafgifter 46.704 Øvrige driftsindtægter i alt I Renteindtægter og udbytter 11 Afhændelse af anlæg mv. 8.477 50. Stærkstrsbekendtgorelsen 2.20] Salg af varer i alt 2.201 50. 10 pct. Tilsyn 8.800 Elværksafgift I 0-pct. tilsyn 8.800 90. lmltægtsdækket virksomhed 4.312 Kursusvirksomhed 941 Standardiseri
	Tabel 13 Akkumuleret resultat 2005 for Sikkerhedsstyrelsen 1.000 kr. i 2005 prisniveau Korrektio-Ultimo Arets re-Overskud Ultimo ner i.f.rn. 2004 sultat som 2005 kontoæn-bortfalder dring (primo 2004) Alm. virksomhed 3.299 10.287 8.435 -7.200 11.522 Stærkstrsbekendtgelsen 526 507 230 -737 10-pct. tilsyn 5.206 1.778 -811 -967 Indtægtsdækket virksomhed 1.551 2.321 414 . 2.735 I alt 10.582 14.894 8.269 -7.200 15.963 I) Ultimo 2004 viser resultatet f omflytninger mellem underkonti, jf. tabel 3.3 · 2) Sikkerhedss
	Tabel 14 Akkumuleret resultat 2005 for FL konti adm. af Sikkerhedsstyrelsen I .000 kr. i 2005 prisniveau Ultimo Korrektio-Ultimo Årets Ultimo 2003 ner 2004 resultat 2005 i.f.m.konto -ændring (orimo 2004} 08.22. l I .30 EU ulykkesrapporterings---l.792 -3 1.789 projekt 08.22.45.10 Fjernelse af fyrværkeri --9.200 -6.178 3.022 08.22.45.20 Konsulentrådgivning af -fvrværkeri --7.500 7.500 08.33.01.53 Akkreditering og metro lo--~ 0 0 0 gj lait 10.993 1.320 12.313 Anm.: Afrunding kan medfe, at summen ikke stemmer i




