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1 Patcgning 

Arsrapporten for 2020 er fremlagt og pategnet i henhold til Fmansrrunisteriers bekendrgorelse nr. 116 af 19. 
februar 2018 om statens regnskabsvresen mv. 

Arsrapporten daikkcr de rcgnskabsrnressige forklaringer for hovedkonto § 28.12.04. Kommissarius ved Statens 
Ekspropriationer pa 0erne, cvr 26145171, herunder de regnskabsrnassigc forklaringer, som skal tilga Rigsrevi- 
sionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2020. 

Det tilkendegives hermed: 

I. at arsrapporten er rigtig, dvs. at arsrapporten ikke indeholder vtesentlige fejlinformationer eller udeladel- 
scr, herundcr at malopstillingcn og malrapporteringen i arsrapporten er fyldestgorende, 

2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsafheggelsen, er i overenssternrnelse med meddclte be- 
vi llinger, love og andre forskriftcr samt med indgdede attaler og sredvanlig praksis, og 

3. at der er etableret forretningsgangc, der sikrer en okonornisk hensigtsnuessig forvaltning af de midler og 
ved driften af de institutioner, der er ornfauet af arsrapporten. 

Kobenbavn, den @. marts 2021 

(l � lJ � f-<--- 
TraiPortministeriets departement 
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Kobenhuvn, den 16. marts 2021 

Komnussarius ved Statens Ekspr. pa 0eme 
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2 Beretning 

Arsrapporten afrapporterer Kommissarius ved Statens Ekspropriationer pa 0ernes faglige resultat samt finan- 
sielle resultater af finanslovsbevillingen pa § 28.12.04. 

2.1 Prtesentation af Kommissarius ved Sta/ens Ekspropriationer pa f)erne 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer pa 0eme (KOMOE) er en selvsuendig institution, der orgamsatorisk 
horer under Transportministeriel. 

Ekspropriationskommissionens sekretariat, der lcdes af kornmissarius, benzevnes .. kornmissariatet". Komrnissa- 
riatet bestir ultimo 2020 af 11 arsv�rk. Kommissariatet har adressen: Renternestervcj 8, 2400 Kobcnhavn NV. 

Mission 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer pa 0crnes ansvarsomrade omfatter ekspropnationer for staten eller 
for koncessionerede selskaber pa 0eme (kommuner ost for Lillebrelt) efter anmodning fra transponrninisteren. 

Lovgrundlaget for Kornrnissarius vcd Statens Ekspropriationcr pa 0erncs virksornhed er lov om fremgangsrna- 
den ved ekspropriation vedrerende fast ejendom, j f. lovbkg. nr. 1161 af 20. novernber 2008. 

Vision 

Kommissariatets vision er at gennemfore de af Transportrninisteriet godkendte ekspropriationer, saledes at be- 
sigtigelse og ekspropriation kan ske uden forsinkelse for unlregsrnyndighedernes gennernforelse af de enkcltc 
projekter i hcnhold til foreliggende anlregsprogrammer. 

Ekspropriationerne skal gcnnernforcs under hcnsyntagcn tilde bcrorte borgcres og virksornheders grundlovssrk- 
rede rettigheder og pa en sadan made, at de p;1greldendc toler sig velinforrnerede og trygge ved den made, sagerne 
afvikles pa. 

Opgavcr 

Kornmissariatet forester folgcnde: 

• Kommissarius er formand for alle de i henhold til I oven nedsaue ekspropriationskomrnissioner pa 0erne. 
Kornrnissariatet Iorestar i den forbindelse alle sekretariatsfunktioner for ekspropriationskonunissionerne, 
herunder forberedelse af og indvarsling til besigtigelses- og ckspropnationsforretninger, udfzerdigelse af 
forhandlingsprotokoller, udfrerdigelse af erstatningsforslag og kendelser i overensstemmelse med kom- 
rnissionens beslutninger, anvisning af honorarer og rejsegodtgorelse ti! medlemmer m.m. 

• Komrnissarius trrcffer af gorclsc om crstatningcns fordeling mellem rettighedsindehavere og forestiir er- 
statningens udbetaling. Det grelder ogsd, hvis den endelige erstatnmgsfastsrettelsc sker ved Taksations- 
kommissionen. 

• Kommissarius forestar sammen med den ledende landinspektor den rnatrikultere og tinglysningsrmessige 
berigtigelse af de gennemforte ekspropriationer i ovcrcnssternmelse med Transportministeriets bestem- 
melser herom. 

• Kommissariatet pascr, at udbetalte erstatningsbelob samt afholdte udgifter, herunder medlernshonorarer 
i forbindelse med forretningernes gennemferelse, opkneves hos vedkomrnende anlregsmyndighed. 
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2.2 Ledelsesberetning 

I hen hold til rnal- og resultatplanen mellem Transpon-, Bygnings- og Boligrninisteriet (nu: Transportminlsteriet) 
og KOMOE for perioden 2019 til 2022 skal KOMOE gennernfere op ti! 160 forretningsdagc om aret. KOMOE 
er bevillingsrruessigt og organisatorisk forberedt pa dette. 

Anlrcgsmyndighcderne indmcldte i 2020 i forbindelse med de halvarlige prograrmndkaldelser I alt 158 kornmis- 
sionsdage, men aflyste imidlertid lebende 39 dage. Der er derfor i 2020 gennemfort netto 119 forretmngsdage 
Iordelt med 65 dage i I. halviir og 54 dage i 2. halviir. lngen dage blev aflyst pa grund af forhold i kornrnissariatet. 

Der har i 2020 vieret el hejt aktivitets- og produktionsniveau i kommissariatet. Der er I alt foretagct 694 ind- 
greb/sager og udsendt 71 indvarslingsbekendtgorelser mv. Der er vedrorende ekspropriationsforretningerne i 
2020 skrevet i alt 14 7 kendelser. Endvidere er der i 2020 produceret I. 793 protokolsider. Sags rruengden ligger 
saledes lidt over niveauet for et gennemsnitligt ar. 

Srerligt Motorvejsudvidelsen pa Fyn, Fcmernbanen, Metrocityringen (nabosager vedr. sto] fra banen i drift} Let- 
bancn pa Ring) sarnt ikke mindst Energinets projekt vedr. Baltic Pipe har domineret kommissariatets arbejdc i 
2020. 

Forberedelsen og afviklingen af ekspropriationsforretningerne pa Sj.elland samt besrgngelses- og ekspropriati- 
onsforretningerne pa Fyn vedr. Baltic Pipe projektet har vreret tidsknevende. Del er tale om et projekt med en 
betydelig lokalpolitisk mteresse og stor pressebevagenhed. Der er alene 1 2020 geunemfurt 47 f orretningsdage 
vedr. Baltic Pipe projcktct. 

Arbejdet i forbindelse med Metrocityringen har i 2020 vreret pneget af de mange nabohcnvendclser vedr. sto] fra 
rnetroen efter, al den ny linjc er blevet taget i drift. Komrnissariatet har i denne forbindelsc forestilct ct storrc 
udredningsarbejde med indhentning af sagkyndig bistand, moder i komrnissionen og med en rrekke berorte na- 
boer, inden kommissionen i decernber 2020 kunne tneffe afgorelser i et antal repnesemative prevesager. 

Kornrnissariatets arbcjdc har i 2020 varet prteget af Corona-situationen, der har betydet vanskeliggorelse af sags- 
gange og arbejdsprocesser, Iigcsorn suuationen har stiller sairlige krav til gennernforelsen af torretningerne. p;. 
trods af nedlukning i foraret, hjernsendelse og restriktioncr er samtligc indrncldte besigtigelses- og ekspropriau- 
onsdage dog blevet gennemfort i 2020 under behorig iagttagelse af de ga.ldcnde rcgler og anbefalinger fra sund- 
hedsmyndighederne. 
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Nedenfor ses en oversigt over KOMOE's ekonomiske hoved- og nogleral. 

TabeJ 1:Virksomhedcns okonomiske hoved- og nogletal 

I Hovedtal 
(mio. kr.) 2019 2020 2021 
Resultatonzerelse 
Ordiruere driftsindtanner - 9.6 -10,6 - 9, I 
Ordiruere dri ftsomkostninger 9,8 9,8 9.4 
Resultat af ordinare drift 0,1 0,8 0,3 
Resultat for finansielle poster 0,1 0,8 0,3 
Arets resultat 0,1 0,8 0,3 
Balance 
Anleasaktiver 0,0 o.o 0.0 
Ornsetninzsakti ver 0.2 0,2 0.1 
Esenkapital -2.4 -3,2 - 2,5 
Lanzfristet ga!ld 0,0 0.0 0.0 
Kortfristet ga!ld -2.1 -1.9 - 2.1 
Finansielle noaletal 
Udnvttclscszrad af lancrammen 0,0 0,0 o.o 
Bevillingsandel 95.4 95,8 95,8 
Overholdelse af betalingsfrister 96,47 % 61,78 % - 
Compliance for indkobsafraler 31.2 % 78,2 - 
Personaleonlvsninzer 
Antal arsva:rk 12,3 12,5 12 
Arsv.erkspris 0,6 0,6 0,6 

Note: Pga. registrering med flere decimaler, kan der evt. vtere mindre afvigelser. 

Kommentarcr til nogletal: 

Det benuerkes, at de eksterne induegter i 2020 udger 0,4 rnio. kr. Niveauet angiver aktivitetsniveauet i form af 
produktion af protokolsider. 

Resultatet afspejler saledcs dissc forhold. 

Hovedkonto 

Tabel 2: Virksomhedcns hovedkonto 

Drift 
(Mio. kr.) Bevilling Rcgnskab Overfort overskud 

FL+TB ultimo 
I alt Udgifter 10.3 9,9 3,1 

Induezter I 0,1 0,4 - 

2.3 Kerneopgaver og ressourcer 

Kornmissanatet har alene pa finansloven to hovedformdl, jf. nedenfor. 
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Tabel 3: Sammenfatning af ekonomi for KOMO E's ydelser, 

Opgave Bevilling 0Hige ind- Omkostninger Andel af arets 
(Belob i kr.) (Fl+ TB) tregtcr overskud 

Hjrelpefunktioner, generel ledelse og 3.060.000 0 2.955.075 
administration 

Ekspropriationer 7.140.000 448.310 6.895.176 

I alt 10.200.000 448.3 IO* 9.850.251° -798.059 

*inkl. andre driftsindtregter 
**inkl. finansielle omkostningcr 

Note: Afvigelserne pa fordelingen mellem bevillingen og omkostningerne sky Ides. Moderniseringsstyrclscns irn- 
plementering af FL-formal. Forde ling af bevillingen (skonnet) er fordelt med 30% til hjtelpefunktioncr, generel 
ledelse og administration og med 70 % til ekspropriation. 

1.4 1Halrapportering 

Der blev i decernber 2018 indgaet en fire.irig rniil- og resultatplan mellem Transpon-, Bygnings- og Boligmini- 
steriet (nu: Transportministcriet) og KOMOE for pcriodcn 20 I 9-2022. 

I det folgende redegores for malopf yldelse i henhold til kontrakten: 

Tabel 4: Arets resultatopgorelse 

1\:1a1 1 Alic aftalte forretninger jr. kommissionsprogrammct, gennernferes tit tidcn. 

Resultatkrav 1.1. Komrnissariatet sikrcr med de fornodne arsvrerk gennemforelse af op til 90 rnodedage 
i hvert I. halvdr og op ti) 70 modedage i hvert 2. halvar. 

Malemetode Udarbejdelse af halvarlige programmer indenfor den fastsatte kvote. 

Fuld opfyldelse De/vis opfyldelse lngen opfyldelse 

2015-2018 Alie ansker indenfor de Mindre end 10 pc:t. in- Mere end 10 pct. indenfor 
mevnte kvoter imedekorn- denfor kvoten gennemfo- kvoten gennemfores ikke, 
mes res ikke, grundet forhold grundet forhold i kommis- 

i kommissariatet. sariatet. 

Brugerrettet mal Ja 

Resultatkrav 1.2. Forretningerne gennernfores i overensstemmelse med den tidsplan, der aftales for det 
enkelte halvar, forudsat kornmissariatet har det fornedne materiale i hamde senest 8 
uger for forretningen. 

Mdlernetode Overholdelse af de halvarlige programmer. 
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F11/d opfyldelse De/vis opfyldelse /11ge11 opfyldelse 

2019-2022 Alie aftalte forrctninger Mindrc end 10 pct. af de Mere end IO pct. af de af- 
gennemfores ti) tiden aftalte forretninger gen· talte forrctningcr gcnncm- 

nernfores ikke eller for- fore,; ikke eller forsinkes 
sinkes grundet forhold I grundet forhold i kornmis- 
kornrnissariatet sariatet 

Brugcrrcuct mal Ja 

Malopfyldelse, Resul- Der er gennernfort 65 forrctningsdage i I. halvar af 2020 og 5-t [orretningsdage i 2. 
tatkrav 1.1 og 1.2: halvfir af 2020. i alt 119 forretningsdage. 

Der er salcdes i 2020 gennemfort 41 forrctrnngsdage rnindre end, h vad der oprindeligt 
var rarnmen i rcsultatkontrakten rummer mulighcd for. Pa grund af Coronu-situatio- 
ncn i foriirct 2020 valgte kornrnissariatet i sarnarbejde med ankcgsmyndigbederne at 
udskyde [lcrc ikkc-tidskritiskc forretninger til 2 halv ar af 2020. Samtlige uf de af 
anlregsrnyndighcdernc onskcde forrctningcr, hcrundcr udskudtc forretninger er gen- 
ncmfort i overensstcmmelse med den uftaltc og rcvidcrcdc tidsplan. Kun en cnkclt 
kornmissionsdag vcdr. nrerforingsgener er blcvet udskudt ti I I. ha Ivar 2021, grundct 
corona-situationcn, efter onske fra den berortc lodsejer. 

Der er satcdcs skct fuld mfilopfyldelse i forhold til resultatkrav I. I. og 1.2. 

Mal 2 Kommissariatet sikrer god service overfor de berorte borgere og virksomheder 

Resultatkrav 2.1. Alie henvcndelser Ira beronc borgere og virksomheder besvares in den 10 dage. Det 
grelder dog ikkc, hvis besvarelsen knevcr horing af andre. Isa fald oricntercs borge- 
rcn eller virksornheden hcrom indenfor n.cvntc frist. 

Malernetodc Behandlingstid opgjort i dage baseret pa stikprover. 

Fu/cl opJ:rldel.w Detvis opfyldelse lngen opfyldelse 

2019-2022 Alic hcnvcndelser besvares Mindre end 10 pct. af Mere end IO pct. af hen- 
inden 10 daze henvendelscrne bcsvares vendelserne besvares SC· e 

senere end IO dage efter end 10 dage efter nere 
rnodtagclscn. rnodtagelsen. 

Brugerrcttet ma! Ja 

Malopfyldelse, Resul- Oct kan ved en strikprovevis (70 sager) kontrol konstateres, at en henvendelse ( 1.4 
tatkrav 2.1: pct.) i 2020 er bcsvarct scnere end 10 dage efter rnodtagelsen. 

Der er saledes sket delvis opfyldelse af resultatkrav 2.1. 

Resultatkrav 2.2. Alie erstatninger udbetales senest 4 uger ofter, at crstatningsbelobct er fastslact ende- 
ligt ved forlig cller kcndclsc, med mindre andet udbetalingstidspunkt er aftalt eller 
fastsat. forudsat at udbetalingerne ikke forsinkes i Staten Administration. 

Malcmctodc Udhetalingstid opgjon i dagc. 
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Fuld opfyldelse Delvls opfyldelse lngen opfyldelse 

2019-2022 Alie udbetahnger er kor- Mindrccnd IOpct.afud- Mere end 10 pct. af udbe- 
rekte og tit tiden betalmgerne er forsm- tahngerne er forsinkede. 

kede 

Brugerrettet miil Ja 

Malopfyldclsc, Resul- Der er i 2020 foretaget i alt 675 crstatningsudbetalinger anvist via Statens Adrniru- 
tatkrav 2.2: stration (SAM) til den erstatningsberettigedes NEM-konto eller til sterskilt depone- 

ringskonto. Anvisnmger er i alle tilfarlde afsendt fra kommissariatet, siiledes at beta- 
lingsfristen er overholdt. Det bemrerkes, at betalingsfristcn i mange tilfrclde kan vrere 
kortcre cllcr lrengere end 4 uger, fordi det i det mdgaede forlig kan vrere aftalt, at 
erstatningen vii bhve udbetalt mden eller pa en besternt dato. 

Med hensyn ul opgorelsen af resultatkravet og ovennrevnte 4 ugers frist bcmrcrkcs, 
at kornrnissariatet har inkorporcrct SAM's ekspcditionstid pa 3 dage i henhold til den 
indg5ede kontrakt rnellem komrnissariatet og SAM vedrorende erstatningsudbetalin- 
ger. 

Der er saledes sket fuld opfy ldelse af resultatkrav 2.2. 

Resultatkrav 2.3. De bererte lodsejere og virksomheder oplever en professionel og ordentlig bcham.1- 
ling ved ekspropriationskornrnissioncn. 

Mdlemetode Som opfolgning pii tidligerc gcnncmforte brugertilfredshedsmalinger gennernfores i 
lobet af kontrakts perioden en brugenilfredshedsmaling af eksternt analyscinxtitut. 

Fuld opfyklelse De/vis opfyldelse lngen opfyldelse 

2019-2022 Miilingen vrser frcmgang i Malingen viser samme Malingcn viser ringere til- 
forhold til aret for. tilfredshed sorn iiret for. fredshed end aret for. 

Brugerreuet mal Ja 

Malopfyldelsc, Resul- Der gennernfores I kontrakts perioden 2019 - 2022 en brugertilfredshedsmiiling. 
tatkrav 2.3: Denne tilfredshedsrnaling blev gennerntort i begyndelscn af 2020 med afsan I ekspro- 

priationsforretninger foretaget i 2019. Mdlingen, der blev udfen af analyseinstituttet 
Mega/011 viste et fald i brugertilfredsheden i forhold til den foregaende mating der 
blev udfort i 2018. Men ser man pi't perioden siden undersogelsernes start i 2015, kan 
det konstateres, at der grundlreggende er sket en rnarkant forbcdring og at denne for- 
bedring fortsat oprethokles i dette ar!> undersogelse. Resultatet i den seneste underso- 
gelse lever op til 5- ars-rniits�tningen pa omtrent halvdelen af parametrene ( to ud af 
21). 
Da arets mating viser et mindre fald i tilfredsheden i forhold til mdlingen i 2018, ma 
resultatkravet 2.3 irnidlertid betegnes som verende "ikke opfyldt". 
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2.5 Forventninger til det kommende ar 
Kornmissariatet er i overenssternmelse med den indgaede rndl- og resultatplan forberedt pii at kunnc handtcrc op 
til 160 arlige kornmissionsdage, safremt anlregsmyndighedeme far behov herfor i lebet af 2021. Dagene forventes 
fuldt udnyttet, idet ankegsmyndigbcderne i forbindclse med den halvarlige programindkaldelse allerede har ind- 
rneldt 76 kommissionsdage i I. halvilr af 202 I og varslet et tilsvarende antal dage i 2. halvar af 2021. 

De igangvrerende og indvarslede anlregsprojekter, der i srerhg grad krtever ekspropriationskommissionens med- 
virken. er: 

• Letbancn pa Ring 3 
• Metrocityringen, herunder Sydhavnslinjen 
• Femernbanen 
• Sporfornyelse Roskilde - Ringsted 
• Sporfornyelse 0stbanen (Lokaltog) 
• Havnetunnclcn i Kobcnhavn 
• Fjordforbindelse ved Frederikssund (saga om na-rfenngsgener) 
• Encrginet's gastransmissionsanlreg Baltic Pipe 
• Energinet's gasledning til Lolland Falster 

d • 'Id k a e : orventntnacr u cl ommcn car 
Mio.kr, Regnskab G rundbudget 

2020 2021 
Bevilling og ovrige indra-gter - 10,6* - 10,2* 
Udgifter 9.9 10,3 
Rcsultat - 0,8** 0, I** 

Tb 15 F 

* inkl. andre driftsinduegter 
**Det er aftalt med Transportministeriets dcpartemcntct, al KOMOE bruger af de opsparede rmdler 1 2021. 
(cliff. skyldes afrundmg) 
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3 Regnskab 
3. 1 Anvendte regnskabspraksis 
A.rsrapporten for 2020 er udarbejdet efter de almindelige regnskabsprincipper, der anvendes for udarbejdelse af 
statsregnskabet af institutioner. Det formelle grundlag for udarbejdelse af arsrapporten er Finansrninisteriets be- 
kendtgorelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvaisen mv. 
Arsrapporten er frcmlagt og pategnet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgerelsen § 39, stk. 4. 
Regnskabsdata for aret og tidligere ar opgjort i lobende priser og afliegges som et omkostningsbaseret regnskab 
for hovedkonto § 28. I 2.04. (driftsbevilling) og el udgiftsbaseret regnskab for hovcdkonto § 28.12. I 2. (ekspro- 
priation). 
Data ti! brug for udarbejdelse af det finansielle regnskab er trukket i SKS, Navision Stat samt LDV. 
Arsrapporten er udarbejdet pa grundlag af Moderniseringsstyrelsens Vejledning om arsrapport for statslige insti- 
tutioner af november 2020. 
3.2 Resultatopgorelse 

Tb 16 R a c : csu tatopgore sc 
Note Resultatonenrclse Ibelnh i kr.) 2019 2020 2021 

Ordinaire driftsindt.egter 
Bevilling - 9.200.000 - 10.200.000 - 10.100000 
Salg af varer og tjenesteydelser - . 

Ekstcrn salg af varer og tjencster - 447.750 - 448.310 - 100.000 
Intern slatslig salg af varer og tjenester - . 

Tilskud iii egcn drift - . 
Gcbvrer - - 

Ordinrere driltsindnegter i ult - 9.647.750 • 111.648.310 • 10.200.000 
Ordinrere driflsomkostningcr 

IEndring i lagre - - . 
Forbrugsomkost ni nger 

Huslejc 457.608 436.032 500 ()(){) 
Forbrugsomkostninger i nit 457.608 436.032 500.000 
Personaleomkost ni nger 

L�nningcr 6.994.560 6.756.939 
Pension 1.067.713 1.071.883 . 
Lonrefusion - 384.409 - 159.777 . 
A ndrc persnnaleomkostni ngcr 17.28-+ 13.148 

Pcrsonaleomkostninger i alt 7.695.148 7.682.194 7.900.000 
Af- og nedskrivninger - . - 
Intern kob af varer og tjenesteydelser 369.336 402.076 400.000 

Andre ordinaire driftsornkosminger 1.245.128 1.328.056 1.500.000 
Ordimere driftsornkostninaer i alt 9.767.220 9.848.357 10.300.000 
Resultat af ordina-r drift 119.470 -799.953 100.000 
Andre driftsposter 

Andre drittsinduegter - . - 
Andre driftsornkostninger . - - 

Resultnt f1Jr Iinanslelle poster 119.470 -799.953 . 
Finansielle poster 

Finansielle induegter - . 
Finansielle omkosininger 8.384 1.893 

Resultnt for ekstraordin.ere poster 127.854 -798.059 100.000 
Ekstraordinrere poster 

Ekstraordinere indtaigtcr - - . 
Ekstraordinere ornkostninger - . . 

Arets resultal 127.854 -798.059 100.000 
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T b I 7 R It tdi a e : CSU a isponermz 

Disponeret til bortfald 0,0 
Disponeret til udbvtte til statskassen 0,0 
Disponeret til overfart underskud 798.059 

3.3 Balancen 

Tabel 8: Balancen (§ 28.12.04. Kommissarius vcd Statens Ekspropriationcr pa 0ernc) 

Note Aktiver (mio. kr.) 2019 2020 

A nl regsakth·er 0,1 0,1 
Finansielle anlregsakti- 
ver 
Statsforskrivning 0.1 0,1 
Finansielle anltegsakti- 0,1 0,1 
ver i alt 
Omsretningsaktiver 
Ti lgodeha vender 0.2 0.2 

Likvide bcholdningcr 
FF5 Uforrentet konto 4,7 4,5 
FF? Finansieringskonto -0.2 0,6 
Likvide hcholdninger i 4,5 5,1 
alt 

Omsretningsuktiver i 
alt 4,6 5,2 
Aktiver i alt 4,7 5,3 

Note Passiver (mio. kr.) 2019 2020 

Egcnkapital 
Reguleret egenkapital/start- 
kapital -0,1 • 0,1 
Overfort overskud -2,3 - 3.1 
Egenkapital i alt -2,4 • 3,2 

Hensrettelser -0,2 - 0,2 

Langfristede greldsposter 0,0 0,0 
Kortfristede gseldsposter. 
Lcverandorer af varer og 
tjcncsteydelscr -0,5 - 0,4 
Anden kortfristet greld -0,3 - 0,3 
Skyldige fenepenge -1,3 - 1,2 
Reserveret bevilling 0,0 0,0 
Periodeafgrrensningsposter, 
forudbetalte induegter 0,0 o.o 
Kortfristede greldsforplig- 
telser i alt -2,l • 1,9 
Passiver i alt ·4,7 · 5,3 

Bernrerk: Der kan forekomme afrundingsdifferenccr 

KOMOE har, ud over driflsbevillingen yderligere en bogfcringskreds, Ekspropriation, som ikke indeholder drift. 
Herfra udbetales ckspropriationserstatninger sarnt udlrcg vedrorende afholdte ekspropriationsforretninger. Sarnt- 
lige udleeg opkrteves af anlregsmyndlgheden. Endvidere indbetales kobesumrner. som afrcgnes med anlregsmyn- 
digheden, 
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Tabet 8: Balancen (§ 28.12.12. Udlrcg for ckspropriationcr) 

Note Aktiver (mio. kr.) 2019 2020 

I Anlreasaktiver 0,0 0,0 
Omssetnlngsaktiver 
Tilgodehavender 21.3 6,1 

Likvide beholdninger 
Andre likvider o.o 0,0 

Omsretningsaktlver i o.o 0,0 
alt 
Aktivcr i alt 21,3 6,1 

Note Passiver (mio. kr.) 2019 2020 

Egenkapital i alt - 21,3 -5,2 
Hensrettelser 0,0 0,0 

Langf ristcde greldspostcr o.o o.o 
Korff ristede greldsposter. 
Leverandorer af varer og tje- 
nesteydelscr o.o 0,0 
Periodcaf grrensningspostcr, 
forpligtelser 0,0 0,0 

Kortlristede g:cldsforplig- 
tclscr i alt o.o 0,9 
Passiver i alt - 21,3 -6,1 

Der er ingen materielle eller nnmuterielle akuver, og derfor er der ingen note. 

3.4 Egenkapitalforklaring 

Tabcl 9. Egcnkapitalforklaring 

Egenkapital (t.kr.) 2019 2020 
Egenkapital primo -2.525.576 - 2.397.722 
Reguleret egenkapital primo - 60.000 - 60.000 
+ ;Endring i reguleret egenkapital 0,0 o.o 
Regulcrct cgcnkapilal ultimo - 60.000 - 60.000 I 
Opskrivninger primo 0,0 0.0 
+ ;Endring i opskrivning 0.0 0.0 
Opskrivninger 0,0 0,0 
Reserveret egenkapital primo 0,0 0,0 
+ tEndring i reserveret egenkapital 0,0 0,0 
Reserveret egenkapital ultimo 0,0 0,0 
Overfort overskud primo - 2.465.576 · 2.337.722 
+ Primoregulering/flytning mellem bogforingskredse 0.0 0,0 
+ Regulering af det overfertc ovcrskud 0,0 0,0 
+ Ovcrfort fra 5rets resultat 127.854 · 798.059 
- Bortfald 0,0 0,0 
- Udbytte til staten 0,0 0,0 
Overfar! ovcrskud ultimo - 2.337.722 • 3.135.782 
Egenkapital ultimo arct - 2.397.722 - 3.195.782 
Egenkapital ultimo arctjf. balanccn (tabc1 8) - 2.397.722 � 3.195.782 
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3.5 Likviditet og lcmcrammc 

Disponeringsreglerne er pa intet tidspunkt overskredet. 

Tabel 10. Udnyttelse af laneramme 

2020 
mio.kr, 

Sum af imrnaterielle og rnaterielle unhegsaktiver 0,0 
Lane ram me 1,0 
Udnyttelsesgrad i pct. 0,0 

3.6 Opfolgning pti "111m111s/of1 

Tabel 11: Opfolgning pa lonsumsloft. 

28.12.04 Kommissarius vcd Statens rnio.kr. 
Eksnronriationer oa 0erne 
Lonsumsloft FL I 8.3 
Lonsumsloft inkl. TB/aktstykker 8.3 
Lonforbrug under lonsurnsloft 7.7 
Difference 0,6 
Akk. overskud uh. 2019 0,9 
Akk. overskud ult. 2020 1,5 

Note: Overskud 2020 - 617.806, 14 kr. 
Akk. Overskud ultimo 2019 - 870.785,46 kr. 
Akk. Overskud ultimo 2020 - 1.488.591.60 kr. 
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3. 7 Bevlllingsregnskabet 

Tabel 12: Bevillingsregnskab 

Hovedkonto I Navn Bcvillingstypc (Mio. kr.) Bevilling Regnskab Afvigelse Videre- 
ferelse 
ultimo 

28.12.04 Kommissarius ved Driftsbevilling Udgifter 10,3 9,91 0,4 3.1 
Statens Ekspropriatio- Induegter 0,1 0,4 0,3 - 
ner pa 0erne 
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4 Bilag 

Bilag 4.1 - 4.5 er ikke medtaget, idet de ikke er relevarue. 

4.6 lt-omkostninger 

Tabel 21: lt-omkostninger. 

Sarnmensretni ng mio.kr, 

Intemc personaleomkostningcr ti! it - 
It-s yste mdri rt 0,6 
It-vedligehold 0,1 
It-udvrklingsornkostninger - 
Udzifter nl it-varer forbruz - 
I alt 0,6 

Bernrerk: Der er afrundingsdiff erence 
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