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DI’S ÅRSBERETNING 
2021

DI knokler for at understøtte virksom-
hedernes forretning, ansvar og engage-
ment med rådgivning, der imødekom-
mer deres behov, og som er målrettet 
til den enkelte virksomhed. DI arbejder 
for, at virksomhederne kan drive deres 
forretning i og ud fra Danmark inden 
for attraktive og konkurrencedygtige 
rammer. Ligesom virksomhederne skal 
DI være en samfundsaktør, som vores 
medlemmer, borgere og politikere kan 
regne med. Med en medlemskreds på 
mere end 18.700 er vi dybt forpligtede af 
vores størrelse, spændvidde og den tillid 

virksomhederne viser os. Vores bud på 
løsninger på samfundets problemer skal 
være konkrete, konstruktive og bygge på 
virksomhedernes virkelighed. Vi skal tur-
de være ambitiøse på egne og på samfun-
dets vegne. Vi skal turde gå forrest.

I denne årsberetning kan du læse, hvor-
dan DI på udvalgte områder har forvaltet 
den tillid, som vores medlemsvirksom-
heder har vist os i 2020/2021, og hvad vi 
har gjort for at skabe resultater for dem 
alle.

85 pct. 
er tilfredse med deres 

medlemskab af DI

DI havde 18.745 
medlemmer  

pr. 31. august 2021
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ENDNU ET ÅR  
I SKYGGEN AF CORONA

de mest hensigtsmæssige rammer for at 
kontrollere situationen og komme bedst 
gennem krisen og samtidig tage hensyn 
til balancen mellem sundhedsmæssig 
forsvarlighed, økonomisk ansvarlighed og 
menneskelig trivsel. Virksomhedernes 
bidrag med eksempler og værdifulde 
data har rustet os til en konstruktiv, 
troværdig og relevant dialog med beslut-
ningstagere forud for politiske forhand-
linger. Og det har skabt resultater. 

DI’s mål var et genåbnet Danmark. 
Derfor lancerede vi i februar 2021 en 
samlet genåbningsplan med fem konkre-
te forslag til en tryg og varig genåbning, 
som i høj grad opnåede politisk tilslut-
ning. Det gjaldt ikke mindst DI’s forslag 
om fuld genåbning, når alle over 50 år 
var vaccineret, og forslaget om et digitalt 
coronapas som et centralt værktøj til en 
hurtigere genåbning. Indtil genåbningen, 
lykkedes det også at opnå politisk opbak-
ning til at forlænge kompensationen til 
restriktionsramte virksomheder og sær-
ligt hårdt ramte brancher, og at forbedre 

I 2020 var DI’s personalejuridiske 
indsats præget af et stort antal medlems-
henvendelser om COVID-19 relaterede 
emner, især om lønkompensation. DI 
oplevede i det hele taget en ekstraordinær 
stor stigning i efterspørgslen på perso-
nalejuridisk rådgivning i hele 2020. DI 
behandlede således i alt 90.371 perso-
nalejuridiske sager i 2020, hvilket svarer 
til en stigning på ca. 30 pct. i forhold til 
2019. Samtidig steg medlemmers brug af 
DI’s online værktøjer markant. Dokument-
generatoren alene blev brugt 120 pct. 
mere i 2020 end 2019. Trods nedluknin-
ger gennemførte DI også 35 voldgifter og 
retssager for medlemmer i 2020.

Da vi gik ind i efteråret 2020, var frem-
tiden for mange virksomheder meget 
usikker. Nedlukning og restriktioner 
satte dybe spor i dansk økonomi. Blandt 
andet fordi eksporten var nødlidende 
på grund af lukkede eksportmarkeder. 
Nogle virksomheder, især i sektorer som 
turisme, transport og oplevelsesindustri, 
var hårdere ramt end andre, men fælles 
var ønsket om at bruge erfaringerne fra 
krisen til at komme styrket videre som 
virksomheder og samfund. 

I november blev en total nedlukning af 
Nordjylland imidlertid et forvarsel om, 
hvad hele landet og virksomhederne hav-
de i vente under vinterens anden bølge af 
pandemien.  Da den ramte, satte DI igen 
alt ind på at hjælpe vores medlemmer 
bedst muligt gennem nedlukning og 
krise med konkret rådgivning, informa-
tion og inspiration, ligesom vi gennem 
en konstruktiv, kreativ og effektiv dialog 
med regeringen og Folketinget bidrog til 
at finde de politiske løsninger, der skulle 
føre Danmark og danske virksomheder 
sikkert gennem anden bølge.

DI’s medlemsservices var i den periode 
fokuseret på virksomhedernes akutte og 
konkrete behov, som opstod i takt med 
den sundhedsmæssige udvikling, de poli-
tiske tiltag og restriktioner, samt myn-
dighedernes anbefalinger og virksomhe-
dernes forretningsmæssige udfordringer. 
Vi måtte derfor sammensætte vores 
rådgivning og information tilsvarende 
varieret, og sikre at den dækkede alt lige 
fra personalejuridisk rådgivning og 
vejledning om arbejdsmiljø og trivsel til 
understøttelse af eksport og inspiration 
til at styrke e-handel – for at nævne blot 
nogle få eksempler. 

Sigtet med DI’s politiske dialog var hele 
tiden centreret om at bidrage med forslag 
til, hvordan vi som samfund kunne skabe 

https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/personale/di-dokumenter-listevisning/?SearchQuery=&SearchTypes=79ff5d02-bfc2-4e19-8219-664ec303d658&SearchTopics=&IsTailored=true
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/personale/di-dokumenter-listevisning/?SearchQuery=&SearchTypes=79ff5d02-bfc2-4e19-8219-664ec303d658&SearchTopics=&IsTailored=true
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kompensationsordninger, samt at hæve 
statsstøtteloftet for kompensationen. 

Derudover indgik regeringen og arbejds-
markedets parter en ny aftale om at 
genindføre lønkompensation i december 
2020, som senere blev forlænget. Disse 
elementer har været afgørende for at få 
store dele af dansk erhvervsliv nogenlun-
de stabilt gennem krisen. 

Det har også været en topprioritet for 
DI at få lempet rejserestriktionerne og 
genetableret den globale mobilitet. Det 
lykkedes med en løbende hensyntagen til 
erhvervsrejsende og en markant lempelse 
af rejserestriktioner i juni 2021, om end 
andre landes indrejserestriktioner fortsat 
er en stor udfordring. 

De seneste måneder har det dog vist 
sig, at dansk økonomi er i bedring. Høj 
aktivitet i erhvervslivet kombineret med 
politiske beslutninger, der reducerer 
arbejdsudbuddet, betyder, at flere og 
flere virksomheder ikke kan rekruttere 
de medarbejdere, som de har brug for. 
Samtidig er der stadig brancher, f.eks. 
oplevelsesindustrien og luftfarten, der 
fortsat er hårdt ramt af konsekvenserne 
af coronapandemien. 

Under Corona-pandemien har virksomhe-
derne efterspurgt DI’s hjælp på nye områ-
der, og DI har udviklet tilbud, der matcher. 
Et stigende antal ledere og medarbejdere 
i DI’s medlemsvirksomheder har trukket 
på både hinanden og på DI’s eksperter 
som deltagere i DI’s HR netværk og andre 
nye netværk, der løbende startes op for at 
understøtte vores medlemmers behov for 
faglig sparring og udvikling.

Efter en tid med mere distancearbejde 
under corona forventer virksomhederne 
at flere vil arbejde mere hjemmefra. DI’s 
medlemmer  har efterspurgt viden om 
ledelse, arbejdsmiljø og personalejura på 
feltet. DI hjælper med viden om pligter 
og rettigheder ved hjemmearbejde, best 
practice samt inspiration til at sikre bl.a. 
effektivitet, engagement og trivsel.

DI har dækket et stort behov for rådgivning 
om motivation og trivsel på arbejds-
pladsen. I foråret 2021 deltog hele 1.800 
ledere og medarbejdere fra DI’s med-
lemsvirksomheder i DI’s webinar ”Coro-
natristhed – sådan holder du motivationen 
oppe”, hvor de fik konkrete råd til at holde 
motivationen oppe og tage hånd om triste 
medarbejdere.

https://www.danskindustri.dk/arrangementer/netvark/
https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2021/1/90.000-flere-vil-arbejde-hjemme-efter-coronakrisen/?utm_campaign=di-business&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=nyhedsbrev
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GENSTART AF  
EKSPORTEN 

Dansk eksport led et alvorligt knæk un-
der coronakrisen. I 2020 mistede danske 
virksomheder 110 mia. kr. i eksportind-
tægter. Det var alvorligt både for dansk 
økonomi og for dansk erhvervsliv. DI har 
derfor lagt et stort arbejde i at under-
støtte virksomhederne i at få eksporten 
tilbage på sporet, vinde det tabte tilbage 
og erobre nye markedsandele.  I marts 
2021 lancerede DI 32 konkrete forslag til 
at styrke den danske eksport, og mange 
af disse forslag og ideer er siden blevet 
gennemført af regeringen.

Markedsføring af danske 
styrkepositioner
Med deltagelse af virksomheder og 
organisationer, herunder DI, formulerede 
8 genstartsteams i efteråret knap 100 
anbefalinger til genstart af dansk eksport 
og danske styrkepositioner. Det medførte 
bl.a., at der blev fordelt 500 mio. kr. til 
at øge den internationale markedsføring 
af danske styrkepositioner, herunder 
grønne løsninger. Midlerne skal også 
bruges til at styrke e-handel og digital 
omstilling i eksportvirksomhederne, 
ligesom der skabt bedre muligheder for 
eksportfinansiering. 

Samtidig har den danske udenrigs-
tjeneste fået et historisk ressourceløft 
rundt om i verden. DI har derfor store 
forventninger til, at de ekstra midler, der 
er tildelt udetjenesten og erhvervsfrem-
mesystemet, skal skabe merværdi for 
danske virksomheder de kommende år. 
Det gælder især i forhold til markedsfø-
ring af danske produkter og services, der 
er afgørende for den grønne omstilling.

Kæmpestore muligheder  
i EU’s genopretningsplan
I planen for genopretning af europæisk 
økonomi efter corona har EU et strate-
gisk mål om at investere massivt i grøn 
omstilling og digitalisering på europæisk 
niveau. Genopretningsplanen på 750 

mia. euro er en oplagt mulighed for at 
fremme dansk eksport til det europæiske 
marked.  Der er allokeret et stort beløb 
til en række større lande i EU, hvor de 
samlede investeringer i grøn og digital 
omstilling for alvor vil sætte gang i efter-
spørgslen efter løsninger, som er danske 
styrkepositioner, herunder energieffekti-
vitet, vedvarende energi og vandtekno-
logi. DI anslår, at der er potentiale til at 
øge dansk eksport med 66 mia. kr. over 
en seksårig periode.

DI hjælper medlemsvirksomhederne 
med at udnytte mulighederne i EU’s gen-
opretningsplan. Det gør vi med informa-
tion om andre EU-landes genopretnings-
planer, herunder konkrete projekter 
og udbud, og vi hjælper virksomheder 
gennem fremstød, kontakter og individu-
el sparring. Konkurrencen om opgaverne 
bliver hård, og der bliver også brug for 
at trække på de ekstra ressourcer, som 
regeringen har afsat til erhvervsfremstød, 
eksportrådgivning og sektoreksperter på 
de danske ambassader. Der vil givetvis 
også opstå udfordringer med at sikre, 

Markedsføring af danske 
virksomheder i udlandet
Under coronapandemien har DI afholdt 
webinarer og fremstød mod 66 lande, 
herunder en stor konference om EU’s 
genopretningsplan. 90 pct. af aktivite-
terne er gennemført i samarbejde med 
Udenrigsministeriet. Så selv om det har 
været vanskeligt at rejse, har vi fortsat 
markedsføringen af danske virksomheder 
ved at tage nye digitale løsninger i brug. I 
DI glæder vi os dog over, at vi nu har udsigt 
til at kunne invitere vores medlemsvirk-
somheder på fysiske fremstød i udlandet 
igen. Og vi er allerede i fuld gang med 
planlægningen.

https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/di-dokumenter-for-virksomhed/publikationer/styrk-den-danske-eksport/
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/di-dokumenter-for-virksomhed/publikationer/styrk-den-danske-eksport/
https://www.danskindustri.dk/eus-genopretningsplan/
https://www.danskindustri.dk/eus-genopretningsplan/
https://www.danskindustri.dk/eus-genopretningsplan/
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at EU-landene investerer midlerne fra 
genopretningsplanen efter hensigten. DI 
arbejder derfor også for, at EU-landene 
udmønter projekterne via åbne og gen-
nemsigtige udbudsprocedurer.

DI i spidsen for BusinessEurope’s 
opprioritering af det transatlantiske 
samarbejde
Præsident Joe Bidens indtræden i det 
Hvide Hus er en mulighed for en frisk 
start både for det transatlantiske sam-
arbejde og for den grønne omstilling. 
Derfor er det også en anerkendelse af 
DI’s mangeårige transatlantiske ar-
bejde, at vores europæiske kollegaer i 
BusinessEurope har valgt DI’s viceadm. 
direktør, Thomas Bustrup, til formand 
for BusinessEurope’s US Network, som 
er i spidsen for europæisk erhvervslivs 
arbejde med at fremme transatlantisk 
samarbejde og samhandel. 

DI har også en kollega indplaceret på 
den danske ambassade i Washington 
DC, hvilket har skabt et godt samarbejde 
med udenrigstjenesten, ligesom DI har 

Flere end nogensinde bruger  
DI’s internationale kontorer
I første halvdel af 2021 har DI støttet mere 
end 500 virksomheder indenfor internatio-
nalisering og eksport, herunder etablering 
i udlandet med egne medarbejdere. DI’s 
internationale kontorer i USA, Kina og In-
dien har haft det højeste aktivitetsniveau 
nogensinde. På nærmarkederne har vores 
medlemmer i særlig grad behov for råd om 
konsekvenserne af Brexit og nye regler for 
midlertidigt arbejde i Norge, Sverige og 
Tyskland. 

været aktivt engageret i udarbejdelsen af 
den nye danske handlingsplan for USA, 
som især sigter mod at udnytte de mar-
kedsmuligheder, som den grønne om-
stilling giver. For eksempel ved at bringe 
danske virksomheder i spil til renoverin-
gen af bygningsmassen i New York.

https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/forretningsudvikling/internationale-markedsmuligheder/opstart-og-drift-af-virksomhed-i-udlandet/
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/forretningsudvikling/internationale-markedsmuligheder/opstart-og-drift-af-virksomhed-i-udlandet/
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/forretningsudvikling/internationale-markedsmuligheder/Energi_USA/
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/forretningsudvikling/internationale-markedsmuligheder/Energi_USA/
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/forretningsudvikling/internationale-markedsmuligheder/Energi_USA/
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GRØN VEJ  
UD AF KRISEN

form. I stedet var der tale om en forøgelse 
af den såkaldte energiafgift til proces og 
en kompensationspakke til erhvervs-
livet. Samtidig blev der etableret en 
ekspertgruppe, der i 2021 og 2022 skal 
komme med forslag til at gennemføre en 
egentlig grøn skattereform med henblik 
på at sikre CO2-reduktioner. Der blev 
også nedsat en følgegruppe til ekspert-
gruppen, hvor bl.a. DI deltager. Ekspert-
gruppen skal afrapportere i slutningen af 
2021 og igen i slutningen af 2022. 

DI arbejder for en samlet løsning som 
sikrer en reel ensartet CO2-beskatning. 
DI ønsker at styrke den nuværende 
CO2-afgiftsstruktur med en højere EU 
CO2-kvotepris frem mod 2030 og en 
dansk CO2-afgift for sektorer udenfor 
CO2-kvotesystemet. Det skal suppleres 
af andre målrettede tiltag af infrastruk-
turmæssig karakter. Reformen skal 
samlet set være omkostningsneutral 
for erhvervslivet. Dertil skal de nuvæ-
rende energiafgifter  sænkes i takt med 
den øgede CO2-beskatning, således at 
virksomhedernes konkurrenceevne ikke 
forværres samlet set. 

Klimaudspil fra DI
Med afsæt i klimapartnerskabernes 
arbejde og det seneste års klimapolitiske 
aftaler offentliggjorde DI i juni klimaud-
spillet KLIMA/24/7. Her giver DI sit bud 
på, hvilke klimapolitiske beslutninger, 
der er behov for, at Folketinget tager nu, 
for at Danmark kommer i mål med 70 
pct. klimamålsætningen i 2030. 

Vi opfordrer bl.a. regeringen til at ud-
arbejde en strategi, der viser vejen til, 
hvordan vi bedst indfrir vores nationale 
potentiale for energieffektivisering både 
i virksomheder og ved at energirenovere 
bygninger. KLIMA/24/7 er resultatet af 
en omfattende dialog med DI’s med-
lemsvirksomheder via DI’s udvalg for 
klimapolitik og DI’s udvalg og branche-

Klima er en central del af danske virk-
somheders – og DI’s – DNA. Og coro-
nakrisen har ikke ændret på vores høje 
ambitioner. DI og DI’s medlemmer 
bakker massivt op om det danske 70 
pct. klimamål og et ambitiøst europæ-
isk CO2-reduktionsmål. Vejen til dansk 
vækst, beskæftigelse og eksport går hånd 
i hånd med den grønne omstilling, og det 
vedbliver at være et omdrejningspunkt 
for DI’s arbejde. 

”EU fit for 55”
Et klimaambitiøst EU er ikke kun godt 
for klimaet. Det er også med til at styrke 
den europæiske efterspørgsel efter dan-
ske virksomheders produkter og services 
indenfor såvel energieffektivitet som 
vedvarende energi. Derfor presser DI 
på både i Danmark og Bruxelles for høje 
europæiske mål og for ensartede konkur-
rencevilkår på tværs af EU. 

EU-Kommissionens store lovgivnings-
pakke ”Fit for 55” er et vigtigt skridt i 
den retning. Pakken skal bane vejen for, 
at EU i 2030 kan indfri sit klimamål på 
55 pct., som tidligere på året blev vedta-
get som led i EU’s nye klimalov. Alle sek-
torer skal bidrage. Det gælder industrien, 
byggeriet og transporten. Den store kli-
mapakke indeholder bl.a. skærpede krav 
til vedvarende energi og energieffektivitet 
og forslag til fremtidens kvotehandelssy-
stem, grøn energibeskatning og en CO2 
skat på import af udvalgte varegrupper 
med højt karbonindhold.  DI arbejder på 
højtryk – i Bruxelles såvel som herhjem-
me - for at påvirke den endelige udform-
ning af værktøjerne i ”Fit for 55” pakken, 
så de bedst muligt understøtter klimaet 
og danske virksomheder.

DI’s arbejde for at sikre en god grøn 
skattereform
Den politiske aftale fra december 2020 
om en grøn skattereform var ikke en fuld 
færdig ramme for den grønne skattere- Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix

https://www.danskindustri.dk/klima-24-7/
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er blevet godt modtaget og indgår i DI’s 
dialog med regeringen.

Affald og cirkulær økonomi
DI har længe kæmpet for at få ændret 
reglerne for sortering af affald og især for 
at konkurrenceudsætte den kommuna-
le affaldssektor. DI har sat aftryk på en 
politisk aftale, som betyder, at der skal 
sorteres på samme måde i alle kommu-
ner. Det betyder også, at det kommunale 
monopol endelig bliver fjernet, og private 
affaldsvirksomheder får adgang til hus-
holdningsaffaldet. Det er en stor fordel 
for affaldsvirksomhederne, der med 
større og mere ensartede affaldsvolume-
ner har et bedre investeringsgrundlag for 
sorterings- og genanvendelsesanlæg. Det 
betyder et styrket marked for genan-
vendte materialer til gavn for virksomhe-
derne og den cirkulære økonomi. 

Cirkulær økonomi rummer i det hele 
taget afgørende værktøjer til at reducere 
affald og CO2. DI og Danmarks Natur-
fredningsforening har i foråret 2021 
lanceret et udspil med fælles veje til at 
knække affaldskurven, hvor vi opfordrer 
regeringen til at sætte mål for affaldsre-
duktion, samt fjerne barrierer og skabe 
incitamenter til at udvikle cirkulære 
forretningsmodeller.

fællesskaber, og udspillet er blevet godt 
modtaget politisk. 

Grøn omstilling af transporten
DI har i flere år arbejdet for en bilbeskat-
ning, der baserer sig på bilens klima-
mæssige egenskaber og ikke bilens pris, 
der bliver opkrævet løbende, og samlet 
set er lavere end i dag. Med den grønne 
trafikaftale fra december 2020 er der ta-
get flere skridt i den rigtige retning. Den 
nye registreringsafgift på biler er betyde-
ligt mere enkel og belønner i højere grad 
biler med lav eller ingen CO2-udledning. 
Desuden bliver en større del af den sam-
lede bilbeskatning nu opkrævet løbende 
fremfor ved indregistrering. 

Derudover er der truffet politiske aftaler 
om at øge anvendelsen af bæredygtige 
biobrændstoffer frem mod 2030 og 
grønne indkøb af kollektiv transport. DI 
arbejder fortsat for en intelligent grøn 
omstilling af transportsektoren, der 
reducerer klimapåvirkningen og øger 
mobiliteten.

Sektorkobling
Vi er langt med den grønne omstilling i 
Danmark, men hvis vi skal i mål med 70 
pct. CO2 reduktion i 2030, skal vi udnytte 
mulighederne i såkaldt ”sektorkobling”. 
Der skal ske en omfattende integration 
og kobling af energisystemet, f.eks. el til 
transport, el til elektrofuels (Power to X) 
til brug for landtransport, fly og skibe. Og 
restprodukter fra landbrug og fødevarer 
kan blive til biogas etc.  

Med sektorkobling kan vi sætte den 
grønne omstilling op i et højere gear ved 
at flytte store energistrømme med størst 
mulig effektivitet mellem sektorer og flyt-
te den vedvarede energi til transport, op-
varmning og produktion. Samtidig skal 
vi binde forbrug og produktion sammen 
gennem en omfattende digitalisering. 

Lykkes vi, rummer sektorkobling et 
enormt vækst og eksportpotentiale 
for Danmark. DI er en del af Erhvervs-
livets Klimaalliance, som sammen med 
24 danske virksomheder har udviklet 
syv anbefalinger til, hvordan vi kan 
implementere sektorkobling, realisere 
vækst- og eksportpotentialet og samtidig 
reducere CO2 betydeligt. Anbefalingerne 

Beregning og reduktion af klimaaftryk 
fylder mere og mere blandt DI’s med-
lemmer i takt med, at bl.a. flere kun-
der efterspørger dokumentation for 
CO2-aftryk blandt leverandører. For at 
hjælpe virksomhederne godt i gang med 
CO2- målinger og -reduktion har DI i sam-
arbejde med Industriens Fond lanceret 
projektet ”Klimaklar SMV”. 

Som en del af projektet får SMV’er et 
rådgivningsforløb, der indeholder bereg-
ning af CO2 regnskab, reduktionsmål, 
identifikation af reduktionsmuligheder og 
konkrete råd til rapportering og kommuni-
kation. DI har samtidig ansat en dedikeret 
klimarådgiver for at kunne vejlede 
virksomheder individuelt og tilbyde kurser 
og netværk med fokus på CO2-måling og 
-reduktion.

https://www.danskindustri.dk/politik-og-analyser/di-mener/miljoenergi/cirkular-okonomi/
https://www.danskindustri.dk/politik-og-analyser/dis-politiske-udspil/udspil/sadan-knakker-vi-affaldskurven/
https://www.danskindustri.dk/brancher/di-energi/analysearkiv/brancheanalyser/2021/anbefalinger-til-implementering-af-sektorkobling/
https://www.danskindustri.dk/klimaklarSMV/
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VIRKSOMHEDERNES 
KONKURRENCEKRAFT 

BEROR PÅ MERE 

Samtidig med at DI har været optaget af 
at gøre vores for at bringe virksomheder-
ne godt gennem coronapandemien, har 
vi også haft vores opmærksomhed rettet 
mod en række andre emner, som er helt 
afgørende for, at vores virksomheder fast-
holder deres konkurrencekraft i en hård 
global konkurrence. 

Dette er også udgangspunktet for DI’s 
tilgang til regeringens bud på vækst og 
reformer. Her er et udvalg af den brede 
palette af øvrige politiske indsatsom-
råder, som DI har arbejdet med i det 
forgangne år: 

Digitalisering 
Danmark skal forblive i front på den 
digitale agenda, udnytte vores førerpo-
sition og investere massivt i fremtiden. 
Digitalisering er afgørende for at komme 
i mål med løsningen af en række af 
samfundets store udfordringer, ikke 
mindst den grønne omstilling, men også 
andre store udfordringer som sundhed og 
kompetencer.

I udspillet ”Digitalisering der flytter Dan-
mark” har DI stillet 46 konkrete forslag, 
der vil gøre Danmark stærkere digitalt. 
Forslagene indgår i arbejdet i DI’s egen 
taskforce, CEO Commitment, hvor vi har 
samlet 25 CEOs til en dialog om, hvor og 
hvordan digitalisering og intelligent brug 
af data kan give svarene på de udfordrin-
ger, Danmark står overfor. Det har sikret 
DI et særdeles stærkt fundament for 
vores indsats i regeringens digitaliserings-
partnerskab. Her er DI sammen med an-
dre organisationer og virksomheder med 
til at udforme anbefalinger til regeringen 
om, hvordan Danmark og danske virk-
somheder kan udnytte digitaliseringen. 

DI rådgiver desuden om digital forret-
ningsudvikling og hjælper SMV’erne til 
at komme godt i gang med digital omstil-
ling gennem viden, gode råd og afprøv-
ning af nye teknologier i praksis. 

Infrastruktur 
En moderne, veludbygget transportin-
frastruktur er helt central for virksomhe-
dernes produktion og konkurrenceevne. 
Og i den sammenhæng er transportens 
grønne omstilling også central. Med DI’s 
forslag til en investeringsplan for mobili-
tet og trafikal infrastruktur fik vi sat præg 
på en væsentlig del af de initiativer, som 
kom med i forårets politiske aftale om 
investeringer i infrastrukturen frem mod 
2035. 

Skat – forskning og udvikling
Danske virksomheder lever af at udvikle 
verdensklasse produkter, som de kan 
sælge på eksportmarkederne, og skal de 
være foran konkurrenterne, kræver det, 
at de investerer i udvikling af nye produk-
ter og services. Vores styrkepositioner 
inden for eksempelvis grøn teknologi og 
life science er ikke kommet af sig selv. 

Derfor arbejder DI for, at det er attraktivt 
for danske virksomheder at investere og 
producere her i landet. Det var således 
bl.a. efter pres fra DI, at et politisk flertal 
i december 2020 besluttede at forlænge 
aftalen om at forhøje virksomheders fra-
dragsgrundlag for omkostninger til forsk-
ning og udvikling til 130 pct. Det betyder, 
at FoU-fradraget i perioden 2020 – 2022 
vil udgøre 130 pct. med et loft på 50 mio. 
kr. (skatteværdien) over, hvor meget en 
enkelt koncern kan få i merfradrag. DI 
forsætter arbejdet for at gøre 130 pct.-fra-
draget permanent og uden loft. 

https://www.danskindustri.dk/politik-og-analyser/dis-politiske-udspil/udspil/digitalisering-der-flytter-danmark/
https://www.danskindustri.dk/politik-og-analyser/dis-politiske-udspil/udspil/digitalisering-der-flytter-danmark/
https://www.danskindustri.dk/politik-og-analyser/di-mener/digitalisering/CEOCommitment/
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/forretningsudvikling/digitalisering-og-innovation/digitale-radgivningsydelser/
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/forretningsudvikling/digitalisering-og-innovation/digitale-radgivningsydelser/
https://www.danskindustri.dk/politik-og-analyser/di-mener/transport/trafikudspil2021_2030/
https://www.danskindustri.dk/politik-og-analyser/di-mener/transport/trafikudspil2021_2030/
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Omkostningerne ved at drive virksom-
hed i Danmark er høje, og DI har også 
i det forgangne år sat fokus på, hvad 
skattesystemet betyder for danske virk-
somhedernes konkurrenceevne. I vores 
60 forslag til et mere enkelt skattesystem 
lægger vi op til at luge ud i unødvendige 
og besværlige afgifter og spare virksom-
hederne for omkostninger.

SMV og iværksætteri
Det skal være nemt at skabe nye virk-
somheder, og nye virksomheder skal 
have bedre chance for at blive højvækst-
virksomheder. DI’s nye iværksætterpo-
litik indeholder 25 konkrete forslag til 
hvordan, og dermed står DI godt rustet til 
de kommende politiske drøftelser om at 
styrke iværksætteriet i Danmark. 

DI’s forslag er blevet til i samarbejde med 
iværksættere og investorer og indehol-
der bl.a. forslag om at ændre en række 
skatteregler, herunder et forslag om at 
det skal være muligt at geninvestere hele 
overskuddet i virksomheden. DI foreslår 
også en mere smidig overførsel af forsk-
ning til SMV’er, ligesom DI fastholder, 
at de administrative byrder skal lettes, 
så det i det hele taget bliver nemmere 
at komme i gang som selvstændig og at 
være en SMV-virksomhed.

Medarbejdere – behov for flere og med 
de rette kompetencer
Retten til tidlig pension skaber et hul i 
arbejdsstyrken. Og efter en tid med coro-
na-nedlukninger, hvor lønkompensation 
og arbejdsfordeling har holdt hånden 
under beskæftigelsen, står virksomheder-
ne nu en situation, hvor mange mangler 
kvalificerede medarbejdere og har svært 
ved at rekruttere. Beskæftigelsen er igen 
rekordhøj. Der er behov for reformer for 
at sikre, at virksomhederne kan trække 
på al den arbejdskraft, der findes i Dan-
mark. 

DI har i løbet af 2021 fortsat vores arbej-
de med at udvikle en lang række af for-
slag til, hvordan man kan øge arbejdsstyr-
ken, både for at løse den akutte mangel 
på arbejdskraft her og nu og for at løse 
det strukturelle problem på længere sigt. 
Det er reformforslag, som vi vedholdende 
spiller ind til regeringen, herunder et for-
slag om lavere dimittendsats og et forslag 

om højere præmie til seniorer, der venter 
med at på efterløn. Rækken af øvrige DI 
forslag dækker meget bredt, og har bl.a. 
fokus på udenlandske medarbejdere, på 
unge, på integration og på uddannelse. 

DI har intensiveret sin rådgivnings indsats 
omkring global mobilitet og tilbyder nu 
rådgivning og værktøjer til HR og ledelse 
i forbindelse med ind- og udstationering 
af medarbejdere samt virksomhedsetab-
lering i udlandet. Indsatsen omfatter 
tiltrækning, ledelse og udvikling af 
globale talenter, kurser og netværk  for 
internationale ledere i Danmark og forløb 
for danske ledere med internationale 
medarbejdere.

I det forgangne år har DI medlemsvirk-
somheder besluttet sig for at øge deres 
rekrutteringspulje ved at tiltrække flere 
kvindelige medarbejdere. Ved at deltage 
i DI’s Gender Diversity Pledge forpligter 
virksomhederne sig til at arbejde aktivt 
for at skabe større kønsdiversitet i egen 
virksomhed, herunder også i ledelse og 
bestyrelse. 

Virksomhederne er med til at uddanne 
fremtidens medarbejdere, og ved at 
blive en del af DI Lærepladsfællesskabet  
kommer de med i Danmarks største fæl-
lesskab for virksomheder, der uddanner 
lærlinge og elever. Fællesskabet skal sikre 
flere lærlinge, elever og lærepladser, og 
DI understøtter indsatsen ved at levere 
webinarer, værktøjer, ny viden, netværk 
og hjælp til medlemsvirksomheder, der 
uddanner lærlinge og elever. Lære-
pladsfællesskabet booster stoltheden i at 
uddanne og fremhæver de virksomheder, 
der løfter et uddannelsesansvar til gavn 
for den enkelte, erhvervslivet og samfun-
det. 

https://www.danskindustri.dk/Simpelskat/
https://www.danskindustri.dk/Simpelskat/
https://www.danskindustri.dk/politik-og-analyser/di-mener/ivaerksaetteri/
https://www.danskindustri.dk/politik-og-analyser/di-mener/ivaerksaetteri/
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/personale/udenlandsk-arbejdskraft/
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/personale/udenlandsk-arbejdskraft/
https://www.danskindustri.dk/globalassets/billedarkiv/politiske-udspil/gender/dis-strategi-for-konsdiversitet-2021_web.pdf
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/personale/elever-og-larlinge/larepladsfallesskabet/
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VIRKSOMHEDERNES 
STEMME

fra internationale markedsmuligheder, 
over personalejura og overenskomstfor-
hold, til arbejdsmiljø og produktivitet. 

DI’s vigtigste råstof er viden om virksom-
hedernes virkelighed og behov, og om 
virksomhedernes konkrete bud på, hvor-
dan vi kan løse samfundsudfordringer 
på en måde, der fungerer ude i virksom-
hedernes virkelighed. Den viden er helt 
afgørende for, at DI kan være erhvervsli-
vets stærke stemme i den politiske debat 
og levere resultater, der gør en forskel for 
virksomhederne. 

Det er nu et år siden, at DI og det tidli-
gere Dansk Byggeri fusionerede med DI 
som fortsættende organisation. Siden 
har DI konsolideret sin position som 
stærk arbejdsgiver- og erhvervsorganisa-
tion. I første halvår af 2021 oplevede DI 
således den største tilgang af virksomhe-
der nogensinde.

Hver dag arbejder DI for, at vores med-
lemmer oplever, at deres DI-medlem-
skab er konkurrencedygtigt, uundvær-
ligt og tilfører værdi. Det være sig i form 
af indflydelse på danske og europæiske 
politiske dagsordener, adgang til bran-
chespecifik viden, og rådgivning om alt 

58 pct.28 pct.

7 pct.

7 pct.

36 pct.

9 pct.

4 pct.

5 pct.

10 pct.

3 pct. 6 pct.

13 pct.13 pct.

  0 – 10 medarbejdere
 11 – 50 medarbejdere
  51 – 100 medarbejdere
  >100 medarbejdere

  Fremstilling
 Videnservice
  Handel
  Transport
  Information og kommunikation
 Service
  Byggeri
  Energi og forsyning
  Øvrige

Mere end 18.000 store og små medlemmer fra mange brancher i DI
DI’s medlemmer fordelt på størrelse og brancher
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De værdifulde input fra virksomhederne 
får vi, når de søger DI’s rådgivning, be-
nytter vores medlemsservices og deltager 
i DI’s mange fællesskaber. Mere end 
100 foreninger, 18 regionalforeninger, 9 
regioner og vores mange politiske udvalg 
er ramme for DI’s dialog med virksomhe-
derne. Dertil kommer utallige netværk 
og vores 9 branchefællesskaber. 

Det er DI’s ambition, at medlemmerne 
– uanset størrelse og branche – oplever, 
at DI møder dem med et personaliseret 
og fleksibelt medlemskab, både fysisk og 
digitalt, som er tilpasset den enkelte virk-
somheds aktuelle behov. Til det har DI 
taget nye værktøjer i brug det seneste år. 
DI har digitaliseret en række medlems-
services, f.eks. på det personalejuridiske 
område. Ved hjælp af kunstig intelligens 
og data om virksomhedernes brug af DI, 
arbejder vi på yderligere at personalisere 
vores rådgivning og servicetilbud til den 
enkelte virksomhed. Det gælder f.eks. 
vores kommunikation på di.dk. Dette 
arbejde vil DI fortsætte og forfine i den 
kommende tid.  

I det forgangne år har de mange virksom-
heder, der kom til DI fra Dansk Byggeri, 
skulle finde sig til rette i samarbejdet 
med DI’s andre medlemsvirksomheder. 
Det er foreløbigt kulmineret med etab-
leringen af et nyt branchefællesskab ”DI 
Byggeri”, som samler virksomheder fra 
det tidligere DI Dansk Byggeri og fra DI 
Byg. 

Fra den 1. september 2021 er DI Byggeri 
et af de i alt 9 branchefællesskaber i DI, 
som også tæller DI Digital, DI Energi, 
DI Fødevarer, DI Handel, DI Service, DI 
Rådgiverne, DI Transport, og DI Life 
Science.

Life science industrien har i tæt samar-
bejde med sundhedsvæsenet været med 
til at få Danmark sikkert igennem coro-
napandemien og samtidig holdt hånden 
under dansk økonomi, som ét af landets 
største eksporterhverv. DI har derfor 
gjort det til en strategisk hovedprioritet, 
at Danmark skal være en life science 
nation i verdensklasse, der kan tiltrække 
og fastholde verdens førende life scien-
ce virksomheder. Det skal være med til 
at sikre flere sunde og aktive leveår til 

danskerne og bidrage til mere sundhed i 
resten af verden. 

Vand er et nyt, selvstændigt fokusom-
råde i DI med DI Vand som strategisk 
omdrejningspunkt. DI’s ambition er at 
udvikle DI vand til et branchefællesskab 
inden for de næste par år. DI Vand favner 
virksomheder, der udvikler og produce-
rer vandteknologi, samt rådgivnings- og 
forsyningsvirksomheder, og potentielt 
set også entreprenører og vandforbru-
gende virksomheder. DI Vand arbej-
der for at fordoble eksporten af dansk 
vandteknologi og know-how frem mod 
2030 gennem fokus på eksportfremme, 
rammevilkår og forskning og udvikling. 

Forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien 
er også en del af DI. DI arbejder for at 
skabe større politisk opmærksomhed 
om, at industrien bidrager til at varetage 
Danmarks sikkerhedspolitiske interesser 
gennem leverancer til forsvaret og strate-
giske partnerskaber med internationale 
leverandører. Desuden arbejder DI for at 
forbedre branchens vilkår for leverancer 
til forsvaret, eksport samt modkøbsreg-
ler. 

DI har også intensiveret indsatsen for, at 
mangfoldigheden af virksomheder inden 
for de kreative erhverv kan realisere deres 
vækstpotentiale. Indsatsen koncentrerer 
sig om virksomhedernes internatio-
nalisering, håndtering af rettigheder, 
bæredygtighed, digitalisering og e-handel 
samt design. Indsatsen indebærer også, 
at DI samler op på de politiske tiltag, der 
er nødvendige for at styrke sektoren. 

https://www.danskindustri.dk/brancher-og-foreninger/find-medlemsforeninger/
https://www.danskindustri.dk/brancher-og-foreninger/regionalforeninger/
https://www.danskindustri.dk/brancher/di-byggeri/brancher-og-regioner/regioner
https://www.danskindustri.dk/brancher/di-byggeri/brancher-og-regioner/regioner
https://www.danskindustri.dk/om-di/hvad-er-di/politiske-udvalg/
https://www.danskindustri.dk/brancher/
https://www.danskindustri.dk/brancher/
https://www.danskindustri.dk/brancher/di-lifescience/
https://www.danskindustri.dk/brancher/di-lifescience/om-di-life-science/strategi/
https://www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/vand
https://www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/foreningssites/fos/
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/kreative-erhverv/
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Sammenlignet med mange andre lande 
har Danmark klaret sig flot gennem den 
krise, der fulgte med corona. Det har vi 
kunnet, fordi alle parter har løftet deres 
del af samfundskontrakten. Det gælder 
ikke mindst de danske virksomheder. 
Corona har stadig ikke sluppet sit greb i 
verdens lande, og vi har fortsat udfordrin-
ger, der skal håndteres, men vi er nået til 
et punkt, hvor mange ting går i den rigti-
ge retning, og vi kan heldigvis se fremad. 

På mange områder er beskæftigelsen 
tilbage på niveauet eller endnu højere 
end før pandemien. Det betyder også, at 
mange virksomheder mangler medarbej-
dere. Skal vi holde trit med den positive 
udvikling, så skal virksomhederne kunne 
rekruttere de medarbejdere, som de har 
brug for. Det kræver reformer og politisk 
handling. 

Nu handler det om at sikre vores kon-
kurrencekraft og skabe et samfund med 
vækst og udvikling, som hænger sam-
men på tværs af land og by, hvor vi ska-
ber endnu flere nye virksomheder, endnu 
flere nye job, og skaber muligheder for at 
alle kan udfolde sig i uddannelsessyste-
met og på arbejdsmarkedet. 

DI arbejder for, at virksomhederne får 
et større rekrutteringsgrundlag. Den 
offentlige sektor skal lægge beslag på 
færre mennesker, det skal være nemmere 
at rekruttere medarbejdere fra udlandet, 
flere unge skal ind på arbejdsmarkedet, 
og de ældre blive der, og så skal integrati-
onsindsatsen forbedres. 

Gennem reformer af blandt andet 
arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet 
samt forskning og en ambitiøs klimaind-
sats kan vi bringe flere mennesker i job, 

flere unge og voksne gennem uddannel-
sessystemet, sikre balanceret diversitet 
på arbejdsmarkedet, forske i sundhed og 
teknologi samtidig med, at vi bliver et 
mere velstående samfund – og fortsat får 
et bedre klima. Fradrag for forsknings- og 
udviklingsudgifter, beskatningen ved ge-
nerationsskifter, kvaliteten af ungdoms-
uddannelserne og en kommende grøn 
skattereform er alle temaer, som regerin-
gen har på sit tegnebræt. Disse og mange 
andre dagsordener vil DI påvirke. 

DI vil således som altid være til ste-
de, hvor forhandlingerne sker og tale 
konstruktivt ind i de aktuelle politiske 
dagsordener for at præge retningen for, 
hvor Danmark skal bevæge sig hen. 

Her kan du læse mere
Samtidig med DI’s årsberetning har DI 
offentliggjort en opdateret udgave af DI’s 
2030-plan med DI’s ønsker til, hvordan 
verden skal se ud i fremtiden. Den viser, 
hvordan Danmark kan gennemføre øko-
nomiske, politiske og grønne reformer, 
der fører Danmark videre fra coronakri-
sen og løfter velstanden i Danmark til 
gavn for alle i samfundet – og som er 
finansieret krone for krone.

ALLE SER  
FREMAD

Læs mere på 
di.dk/2030

https://www.danskindustri.dk/politik-og-analyser/di-2030-plan/
https://www.danskindustri.dk/politik-og-analyser/di-2030-plan/
http://di.dk/2030
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Læs om DI’s direktion på di.dk 

Se DI’s forretningsudvalg og DI’s hovedbestyrelse på di.dk

Adm. direktør Lars Sandahl Sørensen

Viceadm. direktør Kim Grauggard

Viceadm. direktør Thomas Bustrup

Medlemsdirektør Anders Søndergaard Larsen

Rådgivningsdirektør Kinga Szabo Christensen

Direktør for HR og Organisationsudvikling Pernille Tang Raschke

Direktør for Public Affairs og Kommunikation Morten Høyer

Politisk direktør Emil Fannikke Kiær

DI’S DIREKTION

https://www.danskindustri.dk/om-di/hvad-er-di/dis-direktion/
https://www.danskindustri.dk/om-di/hvad-er-di/dis-ledelse/
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Godkendt af hovedbestyrelsen den 20. april 2021

På hovedbestyrelsens vegne

Lars-Peter Søbye
formand

Forretningsudvalget og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for
regnskabsåret 1. januar til 31. december 2020 for DI.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar til 31. december 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 2. marts 2021
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne af DI

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for DI for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020, der omfatter
resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er
nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af
årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske
regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,
ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er
vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne
kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at
fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre
ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet
realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en
revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed,
men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale
standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække
væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser
eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis
eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på
grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om
revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og
opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af
besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller
tilsidesættelse af intern kontrol.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning (fortsat)

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne
udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er
rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede
revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan
skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der
er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på
oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,
modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er
opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold
kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen
form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen
og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med
årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde
væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger
i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 2. marts 2021

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Morten Speitzer
statsautoriseret revisor 
MNE-nr. 10057
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Ledelsesberetning

Dansk Byggeri blev pr. 1. september 2020 sammenlagt med DI. Sammenlægningen skete
teknisk i format en skattefri fusion med regnskabs- og skattemæssig virkning pr. 1. januar 2020.

Året 2020 er således DI's første driftsår efter sammenlægningen. Da sammenlægningen skete
med DI som den fortsættende forening omfatter sammenligningstallene i årsrapporten alene
DI.

Årets resultat i DI blev et underskud på 7,0 mio. kr. mod et overskud på 55,7 mio. kr. i 2019.

Årets resultat på minus 7,0 mio. kr. foreslås overført fra DI's kapitalkonto.

Årets resultat i DI's Konfliktfond blev et overskud på 177,4 mio. kr. mod et overskud på 327,1
mio. kr. i 2019. Det samlede investeringsafkast blev positivt med 4,3 pct. mod et afkast på 13,1
pct. i 2019. Ultimo året havde DI's Konfliktfond en egenkapital på 4.552,0 mio. kr., som kan
anvendes til konfliktunderstøttelse.

DI's medlemsvirksomheder har i forbindelse med 5 overenskomststridige konflikter i 2020 fået
udbetalt i alt 1,3 mio. kr. (2019: 27,2 mio. kr.) i konfliktunderstøttelse fra Dansk Byggeri og DI's
Konfliktfond og Dansk Arbejdsgiverforening. I 2019 var der 8 overenskomststridige konflikter
og en lovlig konflikt.

Industriens Barselsfond, der er en udligningsordning mellem DI's medlemsvirksomheder,
opkrævede i 2020 et samlet bidrag på 549 mio. kr., mens de udbetalte refusioner i alt beløb sig
til 537 mio. kr. Refusionerne fordeler sig med 327 mio. kr. på 14.721 sager vedrørende
barselsorlov og 210 mio. kr. på 11.530 sager vedrørende fædreorlov. Ultimo året havde
Barselsfonden en negativ egenkapital på 91,8 mio. kr. Opkrævningssatsen hæves fra 0,26 pct. til
0,29 pct. pr. 1. april 2021.

Overførte midler fra HTS-Fonden og DI Dansk Byggeri Fonden udgjorde 152,1 mio. kr. ved
udgangen af 2020. Midlerne anvendes til projekter indenfor branchefællesskaberne DI Handel,
DI Transport og DI Service. Midlerne i DI Dansk Byggeri Fonden anvendes til finansiering af
aktiviteter i DI Dansk Byggeri.

Ved årets udgang udgør DI's samlede egenkapital 5.605,9 mio. kr. Heraf udgør kapitalkontoen
993,5 mio. kr., mens den bundne del - DI's Konfliktfond, Industriens Barselsfond og saldo
overført fra HTS-Fonden til branchefællesskaber samt DI Dansk Byggeri Fonden - udgør i alt
4.612,4 mio. kr.
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Hovedtal
Beløb i t.kr.

DI: 2020 1) 2019 2) 2018 2) 2017 2) 2016 2)

Indtægter 839.114 650.502 610.295 631.928 619.821

Udgifter -828.926 -653.300 -624.789 -617.833 -591.433

Resultat af foreningsdrift 10.188 -2.798 -14.494 14.095 28.388

Ekstra bevilling til intern digitalisering -9.042 -4.691 0 0 0

Resultat af erhvervsmæssige
ejendomsaktiviteter mv. 11.880 14.400 13.505 8.742 3.541
Nettoresultat af Gl. Vindinge -2.910 -1.104 -2.523 -3.073 -3.123

DI's andel af vedligeholdelses-
udgifter mv. Industriens Hus -8.784 -6.496 -8.045 -8.085 -8.922

Resultat af ordinær drift 1.332 -689 -11.557 11.679 19.884

Tech der Tæller og 
klimapartnerskaber -9.300 -1.215 0 -3.919 -3.121
Engangsudgifter ifm.  
Sammenlægning m. DB -15.555 0 0 0 0

Resultat før fin. poster -23.523 -1.904 -11.557 7.760 16.763

Finansielle poster 19.920 61.567 -22.345 23.621 18.425

Skat -3.409 -3.973 7.996 -161 -562

Årets resultat -7.012 55.690 -25.906 31.220 34.626

Årets resultat for DI's
Konfliktfond 177.401 327.118 -87.764 147.930 111.373
Årets resultat for Industriens 
Barselsfond -20.316 -69.219 -56.896 -39.252 -52.136

Årets resultat af Midler ovf. fra 
HTS-Fonden/DI DB Fonden -160 538 -5.802 -5.073 -7.064

DI mv.: 2020 1) 2019 2) 2018 2) 2017 2) 2016 2)

Samlet balance 6.115.902 5.044.887 4.634.162 4.793.127 5.074.394

DI 993.525 974.365 918.675 944.581 913.361

DI's Konfliktfond 4.552.029 3.714.970 3.387.852 3.475.616 3.327.686

Industriens Barselsfond -91.773 -71.457 -2.238 54.658 93.910

Overførte midler fra HTS-
Fonden og DI DB Fonden 152.073 51.233 50.695 56.497 61.570

Egenkapital i alt 5.605.854 4.669.111 4.354.984 4.531.352 4.396.527

1) Omfatter den samlede aktivitet for det fortsættende DI for hele regnskabsåret

2) Omfatter alene daværende DI
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Anvendt regnskabspraksis

Generelt

DI er omfattet af årsregnskabsloven på grund af enkelte erhvervsmæssige aktiviteter og har valgt at
aflægge årsrapporten efter bestemmelserne for regnskabsklasse A.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår.

Resultatopgørelsen er for overskuelighedens skyld ændret i forhold til sidste år på følgende
områder:
- Nettoresultat af DIBD var tidligere samlet under note 5 Kontingenter og andre ydelser. De enkelte
indtægter og udgifter hidrørende fra DIBD er nu placeret under de respektive regnskabsposter.
- Nettoresultat af Gl. Vindinge indgik tidligere i regnskabsposten Møder og rejser mv. Denne har nu
fået sin egen regnskabslinje benævnt Nettoresultat af Gl. Vindinge.

Sammenligningstallene er ændret tilsvarende. Ændringerne påvirker hverken årets resultat eller
egenkapitalen.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at
fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en
retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes
med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Virksomhedssammenslutninger
Ved sammenlægning anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter overtagne identificerbare aktiver og
forpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet.

Resultatopgørelse og balance

Kontingenter og associeringsbidrag
Kontingenter og associeringsbidrag indregnes i resultatopgørelsen på opkrævningstidspunktet.

Kurser, konferencer og eksportfremme
Indtægter fra kurser, konferencer og eksportfremme indregnes i resultatopgørelsen, når disse er
afholdt.

Øvrige indtægter
Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at de indtjenes.

Løn og pension mv.
Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til
foreningens medarbejdere.
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Omkostninger

Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat
I resultatopgørelsen indregnes den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for den
for året opgjorte ændring i udskudt skat.

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som
beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat og eventuelle
ændringer vedrørende tidligere år.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige
værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige
underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved
modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

DI's Konfliktfond
DI's Konfliktfond indgår som en integreret del af DI's balance. Formuen anvendes til understøttelse
i forbindelse med arbejdskonflikter.

Industriens Barselsfond
Industriens Barselsfond indgår som en integreret del af DI's balance. Formuen kan kun anvendes til
opfyldelse af fondens formål. I resultatopgørelsen indregnes bidrag, som er opkrævet i
regnskabsåret. Der foretages ikke periodisering af opkrævningsgrundlaget. Tilsvarende indregnes
refusioner, der er foretaget i regnskabsåret. Indtægter og udgifter hidrørende fra
udligningsordningen indregnes, når udligningen bliver opgjort og afregnet, da disse ikke kan
opgøres pålideligt på et tidligere tidspunkt.

Midler overført fra HTS-Fonden og DI Dansk Byggeri Fonden
Midler overført fra HTS-Fonden og DI Dansk Byggeri Fonden indgår som en integreret del af DI's
balance. Formuen i HTS-Fonden anvendes til udviklingsprojekter i branchefællesskaberne inden for
Handel, Transport og Service. Formuen i DI Dansk Byggeri Fonden anvendes til finansiering af
aktiviteter i DI Dansk Byggeri.

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, herunder tekniske installationer, måles til laveste værdi af anskaffelsespris
med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller genindvindingsværdi.

Afskrivningsgrundlaget er anskaffelsespris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet
brugstid. Restværdien revurderes årligt. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende
vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger - 50 år
Tekniske installationer - 20 år

Der afskrives ikke på grunde.

Inventar, andre driftsmidler - herunder IT-udstyr - og tjenestebiler indregnes i resultatopgørelsen i
anskaffelsesåret.
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Værdipapirer
Børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Unoterede
værdipapirer måles til laveste værdi af anskaffelsesværdi eller indre værdi i henhold til seneste
aflagte årsregnskab.

Kursreguleringer på værdipapirer indregnes i resultatopgørelsen.

Varebeholdninger
Køb af publikationer indregnes i resultatopgørelsen. Andre varer måles til laveste værdi af
anskaffelses- eller nettorealisationsværdi.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med
fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Tilskudsprojekter
Modtagne tilskud og afholdte omkostninger vedrørende tilskudsprojekter indregnes på balancen
frem til projektets afslutning. Egenfinansiering indregnes i resultatopgørelsen i takt med
projekternes gennemførelse.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører
efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Operationelle leasingaftaler
Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over
leasingperioden.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til
resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
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Resultatopgørelse for året 2020
DI

2020 1) 2019 2)

Note t.kr. t.kr.
INDTÆGTER

1 Kontingenter og associeringsbidrag 563.796 441.587
Indtægter for administration og branchearbejde 102.820 61.366
Kurser, konferencer og eksportfremme 50.463 51.843
DA/LO Udviklingsfonden mv. 103.342 85.553
Publikationer 1.868 1.712

2 Andre indtægter 16.825 8.441

Indtægter i alt 839.114 650.502

UDGIFTER
3 Løn og pension mv. -501.633 -378.302

Andre personaleudgifter -34.191 -28.912
Honorarer -13.635 -6.063
Møder og rejser mv. -44.676 -54.337
Tryk, reklame og distribution -23.971 -19.559

4 Lokaleudgifter -59.223 -52.702
Administration og IT-udgifter -58.892 -42.835
Nyanskaffelser -6.204 -4.040

5 Kontingenter og andre ydelser -80.509 -66.589
Tab Byg Garanti -6.280 0
Tab på tilgodehavender 288 39

Udgifter i alt -828.926 -653.300

RESULTAT AF FORENINGSDRIFT 10.188 -2.798

Ekstra bevilling til intern digitalisering -9.042 -4.691
6 Resultat af erhvervsmæssige ejendomsaktiviteter 11.880 14.400

Nettoresultat af Gl. Vindinge -2.910 -1.104
DI's andel af vedligeholdelsesudgifter mv. Industriens Hus -8.784 -6.496

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT 1.332 -689

Engangsudgifter ifm. sammenlægning med Dansk Byggeri -15.555 0
Tech der Tæller og klimapartnerskaber -9.300 -1.215

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER -23.523 -1.904

7 Finansielle poster, netto 19.920 61.567

RESULTAT FØR SKAT -3.603 59.663

8 Skat -3.409 -3.973

ÅRETS RESULTAT -7.012 55.690

Forslag til dette års disponeringer:
- DI's kapitalkonto -7.012 55.690

-7.012 55.690
1) Omfatter den samlede aktivitet for det fortsættende DI for hele regnskabsåret
2) Omfatter alene daværende DI (ekskl. Dansk Byggeri)
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Resultatopgørelse for året 2020
DI's Konfliktfond

2020 1) 2019 2)

Note t.kr. t.kr.

Kontingenter 0 0

Industriens Hus
Resultat før afskrivninger 42.191 45.451
Regnskabsmæssige afskrivninger på bygninger og installationer -9.974 -9.961

32.217 35.490

Konfliktunderstøttelser -470 -11.799
Administrationsudgifter -2.150 -2.043

-2.620 -13.842

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER OG SKAT 29.597 21.648

Finansielle poster

Kursreguleringer Investeringsforeninger 158.016 352.669

158.016 352.669

Andre renter mv., netto 0 -7

Finansielle poster i alt 158.016 352.662

RESULTAT FØR SKAT 187.613 374.310

8 Skat -10.212 -47.192

ÅRETS RESULTAT 177.401 327.118

Der foreslås disponeret således:
Overført til DI's Konfliktfonds kapitalkonto 177.401 327.118

1) Omfatter den samlede aktivitet for det fortsættende DI for hele regnskabsåret
2) Omfatter alene daværende DI (ekskl. Dansk Byggeri)
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Resultatopgørelse for året 2020
Industriens Barselsfond

2020 2019
Note t.kr. t.kr.

Bidrag 549.288 461.465
Refusioner -537.285 -507.802
Udligning med DA Barsel -20.382 -11.223

DIREKTE RESULTAT AF UDLIGNINGSORDNING -8.379 -57.560

Administrationsudgifter -11.436 -11.381
Tab på tilgodehavender -319 -119

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER -20.134 -69.060

Finansielle poster, netto -182 -159

RESULTAT FØR SKAT -20.316 -69.219

8 Skat 0 0

ÅRETS RESULTAT -20.316 -69.219

Der foreslås disponeret således:
Overført fra Industriens Barselfonds kapitalkonto -20.316 -69.219

14
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Resultatopgørelse for året 2020
Midler overført fra HTS-Fonden og DI Dansk Byggeri Fonden

2020 2019
Note t.kr. t.kr.

Projekter og underskudsdækning DI Dansk Byggeri -6.528 -4.906

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER -6.528 -4.906

Kursreguleringer Investeringsforeninger 6.852 6.096

RESULTAT FØR SKAT 324 1.190

8 Skat -484 -652

ÅRETS RESULTAT -160 538

Der foreslås disponeret således:
Overført til kapitalkonto -160 538

15



DI’S ÅRSRAPPORT 2020 31

Samlet balance pr. 31. december 2020

AKTIVER

2020 1) 2019 2)

Note t.kr. t.kr.

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
9 Grunde og bygninger 1.011.555 1.027.691

Materielle anlægsaktiver i alt 1.011.555 1.027.691

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER
10 Værdipapirer 4.760.039 3.715.864

Andre finansielle anlægsaktiver 455 183

Finansielle anlægsaktiver i alt 4.760.494 3.716.047

Anlægsaktiver i alt 5.772.049 4.743.738

VAREBEHOLDNINGER 1.022 1.185

TILGODEHAVENDER
Kontingenter 22.510 8.404

11 Andre foreninger mv. 56.706 9.891
Andre tilgodehavender 137.927 87.520
Periodeafgrænsningsposter 13.200 10.242

Tilgodehavender i alt 230.343 116.057

12 LIKVIDE BEHOLDNINGER 112.488 183.907

Omsætningsaktiver i alt 343.853 301.149

AKTIVER I ALT 6.115.902 5.044.887

1) Omfatter den samlede aktivitet for det fortsættende DI for hele regnskabsåret

2) Omfatter alene daværende DI (ekskl. Dansk Byggeri)
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Samlet balance pr. 31. december 2020

PASSIVER

2020 1) 2019 2)

Note t.kr. t.kr.

EGENKAPITAL

Saldo 1. januar 974.365 918.675
Effekt af sammenlægning 26.172 0
Årets resultat -7.012 55.690

Kapitalkonto i alt 993.525 974.365

Saldo 1. januar 3.714.970 3.387.852
Effekt af sammenlægning 659.658 0
Årets resultat 177.401 327.118

DI's Konfliktfond i alt 4.552.029 3.714.970

Saldo 1. januar -71.457 -2.238
Årets resultat -20.316 -69.219

Industriens Barselsfond i alt -91.773 -71.457

Midler overført fra HTS-Fonden og DI Dansk Byggeri Fonden 51.233 50.695
Effekt af sammenlægning 101.000 0
Årets resultat -160 538

HTS-Fonden overført til Branchefællesskaber i alt 152.073 51.233

Egenkapital i alt 5.605.854 4.669.111

HENSÆTTELSER
8 Udskudt skat 15.272 2.466

Hensættelser i alt 15.272 2.466

KORTFRISTET GÆLD
8 Skat 12.883 49.351

13 Kontingenter 8.882 11.933
11 Andre foreninger mv. 152.308 99.346

Skyldige beregnede feriepenge 67.865 47.779
Huslejedeposita 11.531 10.887

14 Anden gæld 212.123 134.992
Periodeafgrænsningsposter 29.184 19.022

Kortfristet gæld i alt 494.776 373.310

PASSIVER I ALT 6.115.902 5.044.887

15 Forpligtelser

1) Omfatter den samlede aktivitet for det fortsættende DI for hele regnskabsåret

2) Omfatter alene daværende DI (ekskl. Dansk Byggeri)
17
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Noter

2020 1) 2019 2)

Note t.kr. t.kr.

1 Kontingenter og associeringsbidrag

Kontingenter 504.522 387.932

Associeringsbidrag fra virksomheder 59.274 53.655

563.796 441.587

2 Andre indtægter

Salg af dokumenter 7.255 8.034

Indtægter Byggeriets Ankenævn og rabatordninger 8.622 0

Øvrige indtægter 948 407

16.825 8.441

3 Løn og pension mv.

Løn og pension mv. -521.815 -392.505
Løn afholdt af eksternt finansierede projekter 20.182 14.203

-501.633 -378.302

Der har i 2020 - baseret på ATP-grundlaget - i gennemsnit været ansat 728 medarbejdere,
opgjort som fuldtidsbeskæftigede, samt 18 elever.

I lighed med tidligere år har der været ansat særskilt personale til varetagelse af driften
af Industriens Hus, Konferencecentret Gl. Vindinge, DI's kantine og mødecenter mv.  
Løn til disse medarbejdere indgår i andre regnskabsposter med i alt 30,9 mio. kr. I 2020 
har der til disse funktioner været ansat 66 medarbejdere opgjort som fuldtidsbeskæftigede.

4 Lokaleudgifter

Fællesudgifter mv. Industriens Hus og Nørre Voldgade 106 -48.779 -43.898
Leje Bruxelleskontor mv. -1.251 -873
El og varme mv. -3.192 -3.510
Rengøring -4.723 -3.133
Andre lokaleudgifter -1.278 -1.288

-59.223 -52.702

5 Kontingenter og andre ydelser

Dansk Arbejdsgiverforening -52.232 -45.870
Andre nationale organisationer mv. -11.117 -10.098
Internationale organisationer mv. -5.965 -5.570
Tilskud til paritetiske uddannelsesudvalg og sekretariater -2.588 -1.646
Tilskud til State of Green -1.200 -1.200
Bidrag til erhvervspolitiske formål -7.407 -2.205

-80.509 -66.589

1) Omfatter den samlede aktivitet for det fortsættende DI for hele regnskabsåret
2) Omfatter alene daværende DI (ekskl. Dansk Byggeri)
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Noter

2020 1) 2019 2)

Note t.kr. t.kr.

6 Resultat af erhvervsmæssige ejendomsaktiviteter

Resultatet omfatter de fremmede lejeres andel af driften vedr. ejendommen Industri-
ens Hus.

7 Finansielle poster, netto

Renteindtægter 57 32
Renteudgifter -608 -500

-551 -468

Kursreguleringer Investeringsforeninger 20.471 62.035

19.920 61.567

8 Skat

Beregnet skat til betaling fremkommer som 22 pct. af skattepligtig erhvervsmæssig net-
toindkomst og netto finansielle indtægter.

Årets samlede skat til betaling
DI 0 -1.507
DI's Konfliktfond -12.152 -47.192
Midler overført fra HTS-Fonden og DI Dansk Byggeri Fonden -731 -652

-12.883 -49.351

Regulering vedr. tidligere år
DI 1.909 0
DI's Konfliktfond 8.241 0
Midler overført fra HTS-Fonden 247 0

10.397 0

Årets samlede regulering af udskudt skat
DI -5.318 -2.466
DI's Konfliktfond -6.301 0

-11.619 -2.466

Årets samlede skat i alt
DI -3.409 -3.973
DI's Konfliktfond -10.212 -47.192
Midler overført fra HTS-Fonden og DI Dansk Byggeri Fonden -484 -652

-14.105 -51.817

Udskudt skat, der er beregnet med 22 pct., udgør ved årets udgang 15.272 t.kr. Den udskudte
skat vedrører genvundne afskrivninger på bygninger, som kun kommer til betaling ved salg af
ejendommen.

Der er ikke betalt a contoskat i 2020. 

1) Omfatter den samlede aktivitet for det fortsættende DI for hele regnskabsåret
2) Omfatter alene daværende DI (ekskl. Dansk Byggeri)
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Noter

2020 1) 2019 2)

Note t.kr. t.kr.

9 Grunde og bygninger

Værdi pr. 1. januar 1.162.745 1.162.745

Tilgang ved sammenlægning 100.630 0

Tilgang 3.369 0

Afgang -100.630 0

1.166.114 1.162.745

Akkumulerede afskrivninger pr. 1. januar -135.054 -115.576
Årets afskrivninger -19.505 -19.478

-154.559 -135.054

1.011.555 1.027.691

10 Værdipapirer
Værdipapirer DI:
Investeringsforeninger 463.364 537.709
Kapitalandele i tilknyttet og associeret virksomhed 542 0
Unoterede aktier 50.624 49.951

514.530 587.660

Værdipapirer DI's Konfliktfond:
Investeringsforeninger 4.093.436 3.076.971

4.093.436 3.076.971

Midler overført fra HTS-Fonden og DI Dansk Byggeri Fonden:
Investeringsforeninger 152.073 51.233

152.073 51.233

4.760.039 3.715.864

1) Omfatter den samlede aktivitet for det fortsættende DI for hele regnskabsåret

2) Omfatter alene daværende DI (ekskl. Dansk Byggeri)



DI’S ÅRSRAPPORT 2020 36

Noter

2020 1) 2019 2)

Note t.kr. t.kr.

11 Andre foreninger mv.

Såvel tilgodehavender som gæld hos andre foreninger mv. er udtryk for den forrentede
mellemregning DI har ved sin administration for de pågældende.

12 Likvide beholdninger

Industriens Barselsfond 22.418 7.792
Uddannelsesfonde 96.108 88.543
DI's Konfliktfond 7.195 22.202
DI -13.233 65.370

112.488 183.907

13 Kontingenter

Posten indeholder indgåede ikke afregnede kontingenter til andre organisationer.
Beløbet forfalder til betaling ultimo januar 2021.

14 Anden gæld

I anden gæld er indeholdt skyldige bidrag på 96.108 t.kr. (2019: 88.543 t.kr.) vedr. 
uddannelsesfonde.

15 Forpligtelser

DI har indgået leasingaftaler dækkende forskellige perioder indtil 28. 02 2024
med en samlet leasingforpligtelse på 4.105 t.kr. Heraf forfalder 2.538 t.kr. inden
for 1 år.

Det er sandsynligt, at Industriens Barselsfond i kommende år vil blive pålagt 
udgifter vedrørende 2020 i forbindelse med barselsudligningsordningen.
Sådanne udgifter indregnes først på afregningstidspunktet, da de ikke kan opgøres 
pålideligt på et tidligere tidspunkt.

1) Omfatter den samlede aktivitet for det fortsættende DI for hele regnskabsåret

2) Omfatter alene daværende DI (ekskl. Dansk Byggeri)
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