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Beretning om
Kongehusets aktiviteter

År 2012 blev indledt med markeringen af Dronningens

Den kongelige familie var i 2012 engageret i en lang

40-års Regeringsjubilæum i dagene den 14. – 15. januar.

række aktiviteter og arrangementer inden for erhverv
og kultur, humanitære og sociale initiativer, sport og

Jubilæet blev fejret ved en række begivenheder,

sundhed, forskning og uddannelse. Regentparret var

heriblandt en reception i Folketinget, karettur gennem

værter, da Kinas Præsident Hu Jintao og fru Liu

København og modtagelse på Københavns Rådhus,

Yongqing aflagde det første kinesiske statsbesøg i

festforestilling i DR’s Koncertsal, festgudstjeneste i

Danmark, og Kronprinsparret stod i spidsen for tre

Christiansborg Slotskirke og gallataffel på Christians-

erhvervs- og kulturfremstød i henholdsvis Sydkorea,

borg Slot. Den kongelige familie forestod kranselæg-

Brasilien og Kina.

ning ved monumentet for Kong Frederik 9.’s og
Dronning Ingrids grave ved Roskilde Domkirke, og

De officielle opgaver har desuden omfattet modtagelser

Dronningen deltog i åbningen af udstillinger på

af audienssøgende og ambassadører, samt varetagelsen

Frederiksborg Slot og Amalienborgmuseet.

af de kongelige fonde, som i det forløbne år har uddelt
legater til adskillige projekter af blandt andet kulturel,

I anledning af jubilæet holdt Dronningen pressemøde

videnskabelig, uddannelsesmæssig, social og humani-

på Amalienborg for mere end 80 danske og udenland-

tær karakter.

ske journalister og fotografer. Dronningen gav desuden
en række interviews til forskellige medier heriblandt

STATSbesøg og officielt besøg

CNN, BBC, Hjemmet og Politiken og sit første live-

Året bød på to indgående statsbesøg fra henholdsvis

interview til TV2.

Kina og Slovakiet. Kinas Præsident blev ledsaget af en
delegation af ministre og centrale kinesiske beslut-

Den kongelige familie hilste fra Christian IX’s

I forbindelse med Regeringsjubilæet

Palæ på de tusindvis af fremmødte på

afholdt Dronningen statsråd nr. 500

Amalienborg Slotsplads på 40-års dagen for

med Kronprinsen og ministre den

Dronningens regeringsperiode.

15. januar 2012.
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ningstagere, og der blev under besøget indgået aftaler

ling af økonomiske og erhvervsmæssige relationer

med regeringen og dansk erhvervsliv for omkring

inden for især innovation, grøn teknologi og energi-

18 mia. kr. I programmet indgik blandt andet økono-

effektivitet, men også det sociale område og dansk

misk samarbejde og bæredygtighed, som man fra dansk

arkitektur indgik i programmet. Regentparret var vær-

og kinesisk side havde valgt at sætte særligt fokus på

ter for det slovakiske Præsidentpar ved gallataflet, der

under besøget.

blev afholdt på Fredensborg Slot.

Dronningen og Prinsgemalen modtog Præsidentparret

Kronprinsen deltog sammen med Præsidenten i Dansk-

til høflighedsvisit på Amalienborg, efterfulgt af en

Slovakisk Innovation & Business Forum hos Dansk

sejltur i Københavns Havn med Kongeskibet Danne-

Industri, mens Kronprinsessen sammen med Præsident-

brog, hvor Præsidentparret blev præsenteret for

fruen aflagde besøg på specialskolen Geelsgårdsskolen i

elementer i dansk miljø- og energipolitik. Kronprinsen

Virum for at overvære stedets undervisningsformer.

deltog sammen med Kinas vicepremierminister i
Kinesisk-Dansk Erhvervskonference i Moltkes Palæ,

Forud for begge statsbesøg modtog Regentparret medier

København, og Regentparret var værter ved et galla-

fra besøgslandene til pressemøder på Fredensborg Slot.

taffel til ære for Præsidentparret i Riddersalen på
Christiansborg Slot.

I anledning af Dronning Elizabeth af Storbritanniens
diamant-jubilæum var Prinsen af Wales og Hertuginden

Slovakiets Præsident Ivan Gašparovič og fru Silvia

af Cornwall på officielt besøg i Danmark den 24. – 27.

Gašparovičová aflagde statsbesøg i Danmark den 23. –

marts. Besøget tog udgangspunkt i de historiske og

24. oktober. Statsbesøget havde fokus på videreudvik-

diplomatiske bånd mellem de to lande og havde blandt

Den 24. januar fik Prins Joachim og Prinsesse Marie en

Fra dækket på Kongeskibet Dannebrog viste

datter, der blev født på Rigshospitalet. Den nye prinsesse

Dronningen og Prinsgemalen vindmølleparken

blev døbt Athena Marguerite Françoise Marie den 20. maj

ved Middelgrunden for Kinas Præsident Hu Jintao

i Møgeltønder Kirke.

og fru Liu Yongqing.
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andet fokus på grøn teknologi, nye muligheder for

Dronningen og Prinsgemalen afholdt middag for

samhandel og dansk-britisk forsvarssamarbejde.

Prinsen af Wales og Hertuginden af Cornwall med
deltagelse af den kongelige familie samt inviterede
gæster i Christian VII’s Palæ, Amalienborg.

Prinsen af Wales og Hertuginden af Cornwall besøgte
sammen med Kronprinsparret Kastellet, hvor Prinsen
og Kronprinsen lagde krans ved monumentet for

ARRANGEMENTER

Danmarks Internationale Indsats og deltog i en recep-

I årets løb inviterede Dronningen og Prinsgemalen

tion for de danske soldater, der har tjent i Afghanistan.

forskellige grupper af det danske samfund til arrange-

Sammen med Prinsen af Wales besøgte Kronprinsen en

menter på slottene, heriblandt for første gang havesel-

kulstofneutral børnehave og et plejehjem i boligområ-

skab på Fredensborg Slot. Her afholdt Regentparret i

det Gyldenrisparken på Amager og mødte medlemmer

juni selskab for mere end 1000 repræsentanter for

fra beboerrådet. Herefter var Kronprinsen og Prinsen

”Det Frivillige Danmark” som en påskønnelse af de

af Wales på Avedøreværket for at se et biomasse-

mange danskere, der yder en frivillig indsats.

drevet kraftværk og bæredygtige energiprojekter.
Årets Fredensborgkoncert var en anerkendelse af
Kronprinsessen besøgte sammen med Hertuginden af

iværksætterkulturen og de ildsjæle, der kendetegner

Cornwall filmsettet i forbindelse med optagelser til DR’s

iværksættermiljøet i Danmark. Regentparret inviterede

tv-serie Forbrydelsen, der har opnået stor popularitet i

iværksættere samt repræsentanter for virksomheder og

England. Herefter besøgte Hertuginden af Cornwall og

institutioner, der arbejder for at fremme innovation

Kronprinsessen Center for Clinical and Basic Research i

og iværksætteri til gavn for vækst og beskæftigelse.

Ballerup til en præsentation af stedets behandling af

Musikken ved koncerten den 6. november i Fredens-

osteoporose patienter.

Billedet af Hertuginden af Cornwall, der får

Prinsgemalen i selskab med frivillige i

overrakt en kopi af Sarah Lunds sweater fra

forbindelse med Regentparrets haveselskab

tv-serien Forbrydelsen, fik stor bevågenhed i de

for ”Det Frivillige Danmark” i Orangeriets

britiske såvel som danske medier.

Have, Fredensborg Slot.
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borg Slotskirke blev fremført af unge musikere og

Dhaka, Bangladesh. Besøget havde fokus på børns

sangere fra Det Jyske Musikkonservatorium, hvorefter

arbejds- og livsvilkår, og Kronprinsen blev under

der var souper i Kuppelsalen på Fredensborg Slot.

opholdet præsenteret for projekter, der vil skabe bedre
og mere sikre forhold for børn med blandt andet tilbud
om skolegang og praktikpladser.

Regentparret afholdt i februar middag på Christiansborg Slot for Det diplomatiske Korps samt for europæiske erhvervsorganisationer i juni. Kronprinsen og Prins

Prins Joachim rejste som protektor for CARE Denmark

Joachim, der er protektor for Diabetesforeningen, var i

den 31. august – 11. september til Tanzania og Kenya for

april værter ved en middag som optakt til konferencen

at besøge hjælpeorganisationens udviklingsprojekter

European Diabetes Leadership Forum 2012.

inden for blandt andet klima og fattigdomsbekæmpelse.
Det var Prinsens 9. rejse til organisationens program-

Som initiativtager til og præsident for WWF Verdensna-

lande, hvor Prinsen mødte udsatte befolkningsgrupper,

turfonden Danmark lagde Prinsgemalen rammer til

besøgte landsbyer og skovprojekter.

Verdensnaturfonden Danmarks 40-års jubilæums
middag i Orangeriet den 30. maj. Og i november havde

Prinsesse Marie foretog den 9. – 12. oktober sin første

Kronprinsen inviteret de europæiske energiministre på

rejse som protektor for Folkekirkens Nødhjælp.

besøg i Frederik VIII’s Palæ, Amalienborg.

Sammen med generalsekretær Henrik Stubkjær og
organisationens lokale medarbejdere besøgte Prinses-

Humanitære opgaver

sen nogle af Folkekirkens Nødhjælps projekter i

Som protektor for Red Barnet besøgte Kronprinsen den

Cambodja, heriblandt et krisecenter for kvinder og et

16. – 19. marts projekter med fokus på børnearbejde i

uddannelsescenter for gadebørn. Organisationens

Kronprinsen besøgte Red Barnets

Kronprinsessen blev under besøget i

Prinsesse Benedikte modtog i novem-

projekt Work2Learn i Bangladesh

Mozambique præsenteret for Dondo District

ber 65 grønlandske og danske børn

og overværede stedets undervis-

Hospitals arbejde med mødresundhed i

fra venskabskommunerne Sermersooq

ning i engelsk.

landområder.

og Gentofte på Amalienborg.
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arbejde i Cambodja har fokus på opbygning af civilsam-

Kronprinsessen organisationer, der blandt andet

fund og en forebyggende indsats i forhold til tørke og

bekæmper hiv og støtter unge kvinder, der lider af

oversvømmelser, og Prinsessen blev under besøget

sygdomme som følge af for tidlige fødsler. Kronprinses-

præsenteret for aktiviteter, der er med til at forbedre

sen besøgte også landsbyklinikker for at få et indblik i

levevilkårene for fattige landsbybeboere i de ramte

arbejdet med sundhed, graviditet og mødredødelighed

områder.

og havde samtaler med lokale unge kvinder og mænd
om deres udfordringer i forhold til familieplanlægning.

Den 4. september blev Kronprinsessen som protektor
for FN’s Befolkningsfond UNFPA medlem af det nyopret-

Sociale og uddannelsesmæssige

tede internationale panel High Level Task Force for

initiativer

ICPD, som skal bidrage til den globale bekæmpelse af

Den 4. – 7. juni besøgte Kronprinsessen som formand

mødredødelighed, fremme kvinders reproduktive

for Mary Fonden Grønland i forbindelse med, at fondens

sundhed og rettigheder samt øge kvinders mulighed for

antimobbeprogram Kammagiitta – Fri for Mobberi nu er

indflydelse på familieplanlægning. Panelet blev lanceret

introduceret i hele Grønland. De grønlandske børn vil i

den 1. oktober i New York, hvor Kronprinsessen deltog i

både børnehaver og indskoling fremover arbejde med at

en række møder og aktiviteter omkring panelets

skabe sunde børnefællesskaber, hvor tryghed, toleran-

fokusområder.

ce, respekt, omsorg og mod er de bærende værdier.

Reproduktiv sundhed var også temaet for Kronprinses-

Prinsesse Marie besøgte som protektor for Landsfor-

sens rejse til Mozambique den 9. – 13. november med

eningen Autisme familier med autistiske børn under

udviklingsminister Christian Friis Bach. Her besøgte

et ophold i Helsingør Ferieby den 8. august. Landsfor-

Prins Joachim åbnede kunstudstillingen Under

Dronningen deltog den 31. oktober i

En Sort Sol – en del af Destination Sydvestjyllands

indvielsen af forsvarets operative hoved-

udviklingsprojekt, der skal udvikle oplevelses-

kvarter i Arktis, Den Arktiske Kommando,

økonomi og helårsturisme i regionen.

Grønland.
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eningen Autisme afholder årligt gratis sommerferie for

Kronprinsparret aflagde den 16. – 21. september

enlige forsørgere til børn med autisme, hvor 40 familier

officielt besøg i Brasilien for at stå i spidsen for et dansk

hvert år får mulighed for at deltage. Prinsesse Marie

erhvervs- og kulturfremstød med besøg i byerne São

deltog under besøget i dagens aktiviteter.

Paulo, Rio de Janeiro og Belo Horizonte. Programmet
havde fokus på udvikling af Danmarks samarbejdsmu-

Som protektor for Copenhagen Goodwill Ambassador

ligheder med Brasilien inden for blandt andet olie- og

Corps deltog Prins Joachim i et møde den 11. maj med

gasindustrien, biobrændstof, vandsektoren, medicinal-

60 internationale studerende, der yder frivilligt arbejde

industrien, uddannelse og turisme til Danmark. Flere

som ungdomsambassadører for at tiltrække flere

end 50 virksomheder indgik i erhvervsdelegationen.

internationale studerende til Danmark og internationale
Den 6. – 8. december rejste Kronprinsen og Kronprin-

talenter som arbejdskraft for danske virksomheder.

sessen på officielt besøg i henholdsvis Hongkong og

ERHVERVS- OG KULTURFREMSTØD

Beijing, Kina. Besøget havde fokus på erhvervs- og

Den 10. – 15. maj foretog Kronprinsparret, ledsaget af

kulturaktiviteter med det formål at styrke de bilaterale

en erhvervsdelegation på mere end 70 danske virksom-

relationer mellem Danmark og Kina. Kronprinsparret

heder, et officielt besøg i Sydkorea med det formål at

indledte besøget med deltagelse i den officielle åbning

skabe synlighed omkring virksomhedernes eksport- og

af designeventen Business of Design Week i Hongkong,

samarbejdsmuligheder i Sydkorea samt styrke partner-

hvor Danmark som partnerland var repræsenteret ved

skabet mellem de to lande inden for blandt andet grøn

en dansk pavillon på udstillingen og en række danske

vækst og forsknings- og udviklingssamarbejde.

designindlæg. Besøgsprogrammet havde derudover
fokus på kultur, CSR og fødevarer.

Prinsesse Marie under en brandforebyggelses-

Kronprinsparret betragter bæredygtigt dansk

Dronningen og Kronprinsen med Prins

øvelse med elever på Tønder Grundskole.

design i den danske pavillon under Business

Christian og Prinsesse Isabella under

Prinsessen har gennemført Beredskabsstyrel-

of Design Week i Hongkong, hvor 25 danske

håndboldkampen Danmark - Sverige

sens introduktionsuddannelse.

virksomheder udstillede.

ved De Olympiske Lege i London.
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I juni måned deltog Prinsesse Benedikte i et dansk

Dronningen afholdt under opholdet i London flere

kulturfremstød i München, Tyskland, der satte fokus på

receptioner på Kongeskibet Dannebrog for de danske

dansk arkitektur, billedkunst og litteratur. Prinsessen

OL-deltagere samt for britiske og danske erhvervsvirk-

forestod her de officielle åbninger af Henning Larsens

somheder og kulturrepræsentanter. Den kongelige

arkitektudstilling i Architekturgalerie München samt

familie opholdt sig under De Olympiske Lege på

maleriudstillingen Hammershøi und Europa i Kunst-

Kongeskibet Dannebrog, der lå til kaj i London under

halle der Hypo-kulturstiftung og deltog som æresgæst i

hele perioden.

en gallamiddag i Kunsthallen.
De Paralympiske Lege i London i september blev

De Olympiske Lege

overværet af Kronprinsen og Prinsesse Benedikte som

Den kongelige familie var på skiftende tidspunkter til

protektor for Dansk Handicap Idræts-Forbund.

stede under De Olympiske Lege i London den 27. juli
– 12. august for at overvære de danske atleters præsta-

Den kongelige familes deltagelse ved øvrige begiven-

tioner. I sin egenskab af medlem af den Internationale

heder i 2012 kan læses på kongehuset.dk.

Olympiske Komité indledte Kronprinsen opholdet
allerede den 23. juli for at deltage i en række aktiviteter

Ove Ullerup

med komitéen. Den 26. juli løb Kronprinsen med den

Hofmarskal

olympiske fakkel på en 360 meter lang rute i Notting
Hill området og fulgte under OL dagligt de danske
atleter.

Regentparret gennemførte to sommertogter i 2012,

Prinsgemalen malede med børnene under

der også var 80-året for kommandohejsningen på

indvielsen af Hørning BørneUnivers

Kongeskibet Dannebrog. Dronningen ses her ved

i forbindelse med sommertogtet i septem-

anløb til Rønne Havn, Bornholm.

bers bybesøg i Skanderborg.
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Generelt

Den del af Kongehusets rejseomkostninger, der relaterer

Årsregnskaberne for Den Kongelige Civilliste og

sig til statsbesøg i udlandet og andre officielle udlandsrej-

Kronprinsens årpenge er aflagt efter reglerne i årsregn-

ser, dækkes af en ramme under Udenrigsministeriet.

skabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Bevillingen dækker tillige ministeriets direkte udgifter
forbundet med Kongehusets officielle rejser. I 2012 var der

I henhold til lov om indkomstskat og lov om registrering

afsat en ramme på 4,5 mio. kr., hvoraf 3,2 mio. kr. blev

af motorkøretøjer er Regentparret, Kronprinsparret,

anvendt.

Prins Joachim, Prinsesse Marie og Prinsesse Benedikte
fritaget for betaling af indkomstskat samt registrerings-

Statsydelsen til Dronningen er fastlagt i lov om Dronning

og vægtafgifter, men er underlagt almindelige regler for

Margrethe den Andens civilliste, der senest blev ændret i

betaling af arve- og gaveafgift samt ejendomsskatter.

2001. Statsydelsen reguleres i henhold til udviklingen i løn-

Momsrefusion ydes efter samme regler, som gælder for

indekset for statsansatte.

statens institutioner. Refusionen er årligt begrænset til
en procentdel af statsydelsen svarende til den gældende

Statsydelsen omfatter Regentparret og Prinsesse Benedikte

momssats.

og skal dække Regentparrets omkostninger og
Prinsesse Benediktes repræsentative omkostninger til

Staten har pensionsforpligtelserne vedrørende ansatte

officielle forpligtelser.

hoftjenestemænd, idet der indbetales pensionsbidrag til
Finansministeriet svarende til det pensionsbidrag, der

Statsydelsen til Kronprinsparret er fastlagt i lov om årpenge

betales af ministerier og styrelser.

til Kronprins Frederik fra 2004. Ydelsen benævnes i loven
årpenge. Regulering af årpenge sker efter samme principper som beskrevet for Dronningens statsydelse.

Dronningen bød den 18. december Hoffets
ansatte velkommen til julegløgg i Riddersalen
på Christiansborg Slot.

Hovedtal for Den Kongelige Civilliste

Ansættelses- og lønforhold for de ansatte ved Hoffet

2012
2011
		t.kr.

baseres hovedsagelig på det statslige regelsæt og tilsva-

Resultatopgørelse
Indtægter
Omkostninger
Finansielle poster, netto
Årets resultat

78.097.574
80.325.239
447.313

77.344
77.063
695

-1.780.352

976

rende statslige lønforhold. Den gældende overenskomstperiode for Hoffets ansatte løber således fra 1. april 2011 til
31. marts 2013 og genforhandles i foråret 2013. Særligt for
hoffunktionærerne skal fremhæves efteruddannelse i
selvledelse og arbejde i serviceteams. Forløbet er afsluttet i
2012 med afholdelse af en række gruppeudviklingsdage i
hver afdeling.

Balance
Aktiver
Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Aktiver i alt

Passiver
Egenkapital
Kortfristede gældsforpligtelser
Passiver i alt

Ledelsesgruppen har i efteråret afsluttet drøftelser omkring

9.838.058
22.453.831

9.708
26.534

32.291.889

36.242

18.107.280
14.184.609

19.888
16.354

Hoffet har i 2012 videreført samarbejdet med Københavns

32.291.889

36.242

ser til rådighed for unge uden job og uddannelse og indgået

ledelsesværdier og på denne baggrund igangsat et forløb
omkring fastlæggelse af kompetencer for alle i Hoffet – et
arbejde, der skal udbygges i 2013.

Kommunes jobcenter om at stille virksomhedspraktikpladaftaler med universitetsstuderende om halvårlige praktik-

Som det fremgår af resultatopgørelsen, har der i perioden

forløb. Hoffets snedkerværksted har to lærlinge beskæfti-

været et underskud på 1.780.352 kr. Resultatet er påvirket af

get, samt løbende uddannelsesaktiviteter i form af praktik-

en række større arrangementer og besøg, hvor der særligt

perioder for unge under uddannelse.

skal fremhæves Dronningens 40-års Regeringsjubilæum i
januar, statsbesøget fra Kina i maj og den kongelige

Der er 95 ansatte i civillisten hvoraf en tredjedel udfører

families tilstedeværelse ved De Olympiske Lege i London.

administrative funktioner inden for ledelse, planlægning,

Resultatet overføres til egenkapitalen, der pr. 31. december

sagsbehandling, kommunikation, økonomi og personale-

2012 udgør 18.107.280 kr.

Snedkerlærlinge i Christian 10.’s gamle

Ceremonimester og kontorfuldmægtig

ridestald, der i dag fungerer som snedker-

planlægger bordsætning til gallamiddag i

værksted på Amalienborg.

forbindelse med statsbesøg.

forhold, og to tredjedele udfører en række serviceopgaver:

ture. Regentparret benytter tre biler i det daglige heraf en

betjening, kørsel, rengøring, vask, tilberedning af mad,

ældre, åben vogn til brug om sommeren, og tre biler til

pasning og træning af heste samt værkstedsfunktioner.

ceremoniel kørsel heraf en Rolls Royce fra 1958 (Store
Krone). Herudover rådes der over limousiner og minivans

Inden for it-området har Hoffet sat et nyt intranet i drift til

til persontransport samt biler til daglig kørsel for Hoffets

styrkelse af den interne kommunikation og informations-

administration og servicepersonale. Endelig anvendes to

udveksling og et nyt bordplansystem til håndtering af

lastbiler til større transportopgaver og transport af heste og

Kongehusets mange arrangementer er kommet på plads.

kareter. En væsentlig del af Hoffets kørsel foregår mellem
de forskellige slotte såvel i hovedstadsområdet mellem

Renovering og modernisering af køkkenet på Gråsten Slot

Amalienborg og Fredensborg Slot som til og fra Jylland

er sket i samarbejde med Styrelsen for Slotte og Kulturejen-

(Gråsten Slot, Marselisborg Slot ved Aarhus og Jagtejen-

domme, og Hoffet har herudover anvendt midler til maling

dommen i Trend Skov). Der er også kørsel forbundet med

af et større antal vinduer på slotte og palæer. I Det Gule

de årlige sommertogter, hvor f.eks. heste og karet skal

Palæ, hvor civillistens administration har til huse, er

transporteres til forskellige byer.

hovedtrappen blevet sat i stand, og malerier med tilknytning til stedet er fundet frem fra depot, afrenset og hængt

Den Kgl. Stald-Etat har over de seneste år reduceret i

op i trapperummet. En gennemgribende restaurering af

antallet af heste, hvor bestanden i dag udgør 13 skimler

Gardestalden bag Det Gule Palæ under forsæde af Styrel-

(kladruber). Tidligere var der både skimler og brune heste,

sen for Slotte og Kulturejendomme er projekteret i 2012,

men som følge af det reducerede antal, er alle heste ved

og byggeprojektet forventes igangsat i foråret 2013.

udgangen af 2012 ens, idet det giver den største fleksibili-

Arbejderne vil strække sig over halvandet år.

tet. I det daglige benyttes træningsvogne, og til den ceremonielle kørsel kan Den Kgl. Stald-Etat anvende 10 forskellige

Vognparken er yderligere blevet moderniseret og energief-

kareter inkl. guldkareten fra 1840 afpasset efter formål og

fektiviseret ved indkøb af en el-bil til kortere ture. Der er

omfang. Endelig rådes der over en jagtvogn. Kareterne

desuden udskiftet en mindre lastbil, minivan og varevogn,

vises frem for offentligheden i Museet Kongelige Stalde og

hvor alle tre anvender diesel, der er velegnet på længere

Kareter ved Christiansborg Slot.

Kontorbetjent oplader Krone 20. El-bilen benyttes
af Hoffets ansatte ved kørsel mellem Fredensborg
Slot og Amalienborg, hvor der er oprettet
ladestationer.

Hovedtal for Kronprinsens årpenge

mens to tredjedele udfører serviceopgaver, der primært

2012

2011
t.kr.

18.723.922
18.286.839
2.840

18.539
18.477
4

439.923

66

vedrører betjening, kørsel, madlavning og rengøring.

Resultatopgørelse
Indtægter
Omkostninger
Finansielle poster, netto
Årets resultat

På it-området har Kronprinsparrets administration
sammen med civillisten fået udarbejdet et fælles intranet til
forbedring af kommunikation og information på tværs.
Vognparken. Kronprinsparrets stab råder over køretøjer til
officiel kørsel, daglig kørsel og person- og varetransport

Balance

knyttet til udførelsen af serviceopgaver.

Aktiver
Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver

2.899.884
1.760.619

2.828
1.251

Bygningsmæssige arbejder har der ikke været foretaget i

Aktiver i alt

4.660.503

4.079

indeværende regnskabsår, men der er fortsat anvendt

Passiver
Egenkapital
Kortfristede gældsforpligtelser

569.029
4.091.474

129
3.950

Prins Joachim

Passiver i alt

4.660.503

4.079

til Prins Joachim, der senest er ændret i 2008 i forbindelse

midler til møblering af Frederik VIII’s Palæ.

Statsydelsen til Prins Joachim er fastlagt i lov om årpenge
med indgåelse af ægteskab med Prinsesse Marie. Ydelsen

Periodens overskud på 439.923 kr. overføres til egenkapita-

benævnes i loven årpenge. Regulering af årpenge sker efter

len, der herefter udgør 569.029 kr. Beløbet vil senere kunne

samme principper som beskrevet for Dronningens

anvendes til f.eks. bygningsvedligehold.

statsydelse.

Ansættelses- og lønforhold svarer til beskrivelsen under

Prins Joachim modtog 3.309.481 kr. i årpenge og 372.635 kr.

Civillisten. En tredjedel af de ansatte udfører opgaver, der

i momsrefusion.

hovedsageligt kan henføres til administrative opgaver,

Arbejdsgruppe i Riddersalen, Det

Biløbere klargør heste inden dagens

Gule Palæ, i færd med implemen-

træning. De hvide kladrubere udgør i

tering af Hoffets intranet.

dag hestebestanden i De Kongelige
Stalde.
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Årsregnskab for
Den Kongelige Civilliste

Anvendt regnskabspraksis

Hoffets driftsomkostninger

GENERELT

Omfatter omkostninger til Dronningens og Prinsgemalens
officielle forpligtelser, herunder statsbesøg, festforestil-

Årsregnskabet omfatter statsydelsen til Dronningen,

linger, drift af biler og hestehold samt rejser med videre.

Prinsgemalen og Prinsesse Benedikte, der udbetales i

Endvidere indregnes tilskud til De Kongelige Ridderorden-

henhold til lov om Dronning Margrethe den Andens
civilliste (civillisteloven).

ers Kapitel samt omkostninger til Prinsesse Benediktes

I henhold til civillisteloven ydes der refusion af udgifter

er indregnet under personaleomkostninger.

officielle forpligtelser, bortset fra gager og lønninger, der

til moms vedrørende køb af varer og tjenesteydelser i
Danmark, herunder Hoffets drifts- og administrations-

Hoffets administrationsomkostninger

omkostninger samt ejendomsomkostninger. Beløbene i

Omfatter omkostninger til administration af Hoffet,

årsregnskabet er således opgjort eksklusive moms.

herunder kontorhold, forsikringer, konsulentydelser,

Der er i 2012 modtaget momsrefusion på i alt 6.376.522 kr.

it-drift, juridisk bistand, revision, abonnementer med
videre.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til
sidste år, er i hovedtræk følgende:

Ejendomsomkostninger
Omfatter omkostninger til indvendig vedligeholdelse af de

RESULTATOPGØRELSEN

slotte og palæer, som i henhold til civillisteloven påhviler

Statsydelsen

Dronningen. Ejendomsomkostninger omfatter endvidere

I resultatopgørelsen indregnes statsydelse, der vedrører

omkostninger til varme, elektricitet samt rengøring og

regnskabsåret. Statsydelsen udbetales fra staten månedsvis

vinduespolering udført af eksterne leverandører.

forud. I henhold til gældende lovgivning tilfalder 10% af

Afskrivninger

statsydelsen Prinsgemalen og 1,5% Prinsesse Benedikte.

Omfatter af- og nedskrivninger samt gevinst/tab ved salg af
biler, it, maskiner og bygninger indrettet til værksteder,

Andre indtægter

vaskeri og lignende.

Omfatter indtægter ved udlejning af tjenesteboliger,
entreindtægter fra rundvisninger på Fredensborg Slot samt

Rammebeløb til Regentparret

ekspeditionsgebyrer vedrørende medaljer.

Af den modtagne statsydelse henføres en andel af statsydelsen som et rammebeløb til Regentparret. Beløbet

Personaleomkostninger

anvendes blandt andet til beklædning, inventar, andre

Omfatter lønninger, regulering af feriepengeforpligtelser,

private omkostninger, rådgivning og sekretærassistance af

pensionsbidrag og pensioner med videre. Endvidere

ikke officiel karakter samt vedligeholdelsesomkostninger

omfatter personaleomkostninger omkostninger til kurser,

og driftsomkostninger på Marselisborg Slot, jagtejendom-

uniformer samt ansvars-, sundheds- og ulykkesforsikringer.

men i Trend Skov og boligen på Chateau de Cayx. Endvidere anvendes beløbet til driftsomkostninger i forbindelse
med ophold på Gråsten Slot.
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Finansielle poster
Omfatter renter af kontante indeståender og renter af
obligationer, udbytte fra investeringsforeningsbeviser samt
kursregulering af værdipapirer.

BALANCEN
Anlægsaktiver
Optages til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger. Biler og maskiner afskrives hovedsageligt
lineært i forhold til forventet scrapværdi efter fem år.
It-systemer afskrives lineært over otte år, mens investeringer i it-udstyr afskrives over fem år. Indretning af bygninger
til værksteder og vaskeri afskrives lineært over 15 år.
Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver vurderes
årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som
udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på
værdiforringelse, foretages nedskrivning af det enkelte
aktiv til forventet nettosalgspris.

Tilgodehavender
Indregnes til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår.

Værdipapirer
Omfatter børsnoterede obligationer og investeringsforeningsbeviser, der indregnes til balancedagens børskurs.
Udtrukne obligationer indregnes til kurs pari.

Likvide beholdninger
Omfatter kontante kassebeholdninger samt indeståender
i pengeinstitutter.
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Årsregnskab for Den Kongelige Civilliste

Resultatopgørelse
Perioden 1. januar - 31. december 2012

	Note
2012
2011		
			
t.kr

Indtægter			
Statsydelsen

1

76.068.222

75.292

Andre indtægter

2

2.029.352

2.052

		78.097.574

77.344

			

Omkostninger			
Personaleomkostninger

3

46.927.319

45.964

Hoffets driftsomkostninger

4

12.820.509

10.183

Hoffets administrationsomkostninger

5

4.352.577

5.162

Ejendomsomkostninger

6

4.678.367

4.548

Afskrivninger		1.638.581

1.399

Rammebeløb, Regentparret

9.907.886

9.807

		80.325.239

77.063

			
Resultat før finansielle poster		

- 2.227.665

281

Finansielle indtægter		

447.313

695

- 1.780.352

976

Årets resultat

			

Resultatdisponering			
Overført til næste år		

- 1.780.352

14
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Årsregnskab for Den Kongelige Civilliste

Balance
31. december 2012

	Note
2012
2011		
			
t.kr

AKTIVER			

Anlægsaktiver
Biler og maskiner		

6.166.729

5.865

It		1.849.726

1.818

Indretning af bygninger		

1.821.603

2.025

Anlægsaktiver i alt		

9.838.058

9.708

Omsætningsaktiver			
Tilgodehavende moms		

1.212.119

1.502

Andre tilgodehavender		

444.867

2.385

1.301.364

2.426

		2.958.350

6.313

Værdipapirer		11.765.974

13.395

Periodeafgrænsningsposter

Likvide beholdninger		

7.729.507

6.826

		19.495.481

20.221

Omsætningsaktiver i alt

22.453.831

26.534

Aktiver i alt		

32.291.889

36.242

			
			

PASSIVER					
		
Egenkapital	

7

18.107.280

19.888

Kortfristede gældsforpligtelser			
Leverandør af varer og tjenesteydelser		

2.158.523

3.071

Anden gæld		

691.065

1.875

Modtaget forudbetalt statsydelse		

6.396.127

6.290

Feriepengeforpligtelser		4.938.894

5.118

Kortfristede gældsforpligtelser i alt		

14.184.609

16.354		

Passiver i alt

32.291.889

36.242
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Årsregnskab for Den Kongelige Civilliste

NOTER
Perioden 1. januar - 31. december 2012

2012
2011
2012
2011
		
t.kr
		
t.kr

Note 1

Note 5
76.068.222

75.292

heraf til Prinsgemalen

7.606.822

7.529

Kontorhold, bøger, blade m.m.

619.431

heraf til Prinsesse Benedikte

1.141.023

1.129

Telefon og porto

722.610

707

2.116.061

2.840

894.475

895

4.352.577

5.162

Statsydelse

Hoffets administrationsomkostninger	

			
Forsikringer og konsulentydelser
Kontorinventar og it
Note 2

720

Andre indtægter	
Lejeindtægter
Øvrige indtægter

1.421.071

1.266

608.281

786

2.029.352

2.052

Note 6
Ejendomsomkostninger	
Varme og el

Note 3
Personaleomkostninger	
Lønninger
Pensionsbidrag og pensioner

39.497.479

38.727

4.322.543

4.183

Omkostninger til social sikring

725.279

663

Andre personaleomkostninger

2.382.018

2.391

46.927.319

45.964

95

95

Driftsmidler og inventar

4.235.577

4.357

Repræsentative omkostninger

7.536.379

4.206

medaljer m.v.

788.525

1.334

Diverse omkostninger

260.028

286

12.820.509

10.183

2.346

575.601

545

Leje

144.573

112

Vedligeholdelse, moderniseringer m.m. 1.974.255

1.545

4.678.367

4.548

Egenkapital per 1. januar

19.887.632

18.912

Resultatdisponering

-1.780.352

976

Egenkapital per 31. december

18.107.280

19.888

Note 7
Egenkapital	

Gennemsnitligt antal ansatte
(omregnet til fuldtidsansatte)

1.983.938

Ekstern rengøring

Note 4
Hoffets driftsomkostninger	

Tilskud til Ordenskapitlet,
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Årsregnskab for Den Kongelige Civilliste

Påtegning

Godkendelse af årsregnskabet for
Den Kongelige Civilliste
Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for
Den Kongelige Civilliste for regnskabsåret 1. januar – 31.
december 2012, der aflægges efter årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende
billede af aktiver, passiver og finansielle stilling per
31. december 2012 samt resultat for perioden 1. januar –
31. december 2012.
Det er endvidere vores opfattelse, at beretningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Amalienborg, den 2. april 2013

Ove Ullerup	Søren Weiskopf Kruse
Hofmarskal

Økonomichef
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS
ERKLÆRINGER

Til Hendes Majestæt Dronningen og

passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke

Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen

en konklusion om effektiviteten af den interne kontrol.
En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens
valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens

Påtegning på årsregnskabet

regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede

Vi har revideret årsregnskabet for Den kongelige Civilliste

præsentation af årsregnskabet.

for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgø-

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er

relse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter

tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

årsregnskabsloven.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab,

Konklusion

der giver et retvisende billede i overensstemmelse med

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende

årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for

billede af aktiver, passiver og finansielle stilling per

den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at

31. december 2012 samt af resultatet af aktiviteter for

udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,

regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i overens-

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

stemmelse med årsregnskabsloven.

Revisors ansvar

Udtalelse om beretningen

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnska-

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst

bet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i

beretningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i

overensstemmelse med internationale standarder om

tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på

revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger

beretningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for,
om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

København, den 2. april 2013
KPMG

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors
vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig
fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer
revisor intern kontrol, der er relevant for udarbejdelse af

Per Gunslev	Finn Thomassen

et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet

Statsaut. revisor

hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
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Statsaut. revisor

Årsregnskab
for Kronprinsens årpenge

Anvendt regnskabspraksis

loven påhviler Dronningen, og som er stillet til rådighed

GENERELT

for Kronprinsparret af Dronningen. Ejendomsomkostninger
omfatter endvidere omkostninger til varme, elektricitet

Årsregnskabet omfatter årpenge til Kronprinsen og

samt rengøring og vinduespolering udført af eksterne

Kronprinsessen, der udbetales af staten i henhold til lov om

leverandører.

årpenge til Kronprins Frederik (årpengeloven).
I henhold til årpengeloven ydes der refusion af udgifter til

Afskrivninger

moms vedrørende køb af varer og tjenesteydelser i Dan-

Omfatter af- og nedskrivninger samt gevinst/tab ved salg af

mark, herunder Hoffets drifts- og administrations-

biler og it-udstyr.

omkostninger samt ejendomsomkostninger. Beløbene i
årsregnskabet er således opgjort eksklusive moms. Der er i

Rammebeløb til Kronprinsparret

2012 modtaget momsrefusion på i alt 1.379.565 kr.

Af de modtagne årpenge henføres en andel af årpengene

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til

som et rammebeløb til Kronprinsparret. Beløbet anvendes

sidste år, er i hovedtræk følgende:

blandt andet til beklædning, inventar og andre omkostninger af privat karakter, herunder rådgivning og sekretær-

RESULTATOPGØRELSEN

assistance, der ikke er en del af den officielle virksomhed.

Årpenge
I resultatopgørelsen indregnes årpenge, der vedrører

BALANCEN

regnskabsåret. Årpenge udbetales fra staten månedsvis

Anlægsaktiver

forud. I henhold til gældende lovgivning tilfalder 10% af

Optages til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og

årpengene Kronprinsessen.

nedskrivninger. Biler afskrives hovedsageligt lineært i
forhold til forventet scrapværdi efter fem år. Investeringer i
it-udstyr afskrives over fem år.

Personaleomkostninger
Omfatter lønninger, regulering af feriepengeforpligtelser

Den regnskabmæssige værdi af anlægsaktiver vurderes

samt pensionsbidrag og pensioner med videre. Endvidere

årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som

omfatter personaleomkostninger omkostninger til kurser,

udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på

uniformer samt ansvars-, sundheds- og ulykkesforsikringer.

værdiforringelse, foretages nedskrivning af det enkelte
aktiv til forventet nettosalgspris.

Hoffets driftsomkostninger
Omfatter omkostninger til Kronprinsparrets officielle

Tilgodehavender

forpligtelser, rejser, drift af biler med videre.

Indregnes til nominel værdi.

Hoffets administrationsomkostninger

Periodeafgrænsningsposter

Omfatter omkostninger til administration af Hoffet, her-

Omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende

under kontorhold, forsikringer, konsulentydelser, it-drift,

regnskabsår.

juridisk bistand, revision, abonnementer med videre.

Likvide beholdninger

Ejendomsomkostninger

Omfatter kontante kassebeholdninger samt indeståender i

Omfatter omkostninger til indvendig vedligeholdelse og

pengeinstitutter.

indretning af de ejendomme, som i henhold til civilliste19

Årsregnskab for Kronprinsens årpenge

Resultatopgørelse
Perioden 1. januar - 31. december 2012

	Note
2012
2011		
			
t.kr

Indtægter		
18.723.922

18.533

Andre indtægter		

Årpenge

0

6

		

18.723.922

18.539

1

			

Omkostninger			
Personaleomkostninger

2

10.583.164

9.928

Hoffets driftsomkostninger

3

2.139.310

3.122

Hoffets administrationsomkostninger

4

420.272

565

Ejendomsomkostninger

5

1.099.307

889

Afskrivninger		

300.002

266

Rammebeløb, Kronprinsparret		

3.744.784

3.707

		

18.286.839

18.477

			
Resultat før finansielle poster		

437.083

62

Finansielle indtægter		

2.840

4

439.923

66

Årets resultat

Resultatdisponering		
Overført til næste år		

439.923
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Årsregnskab for Kronprinsens årpenge

Balance
31. december 2012

	Note
2012
2011		
			
t.kr

AKTIVER
			
2.899.884
Anlægsaktiver		

2.828

Omsætningsaktiver			
Tilgodehavende moms		

510.780

325

Andre tilgodehavender		

801.940

532

77.391

0

Periodeafgrænsningsposter

		1.390.111

857

Likvide beholdninger

370.508

394

1.760.619

1.251

Omsætningsaktiver i alt		

			
Aktiver i alt		

4.660.503

4.079

			

Passiver
			
Egenkapital	

6

569.029

129

640.996

418

Kortfristede gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Anden gæld		

761.925

907

Modtaget forudbetalt statsydelse		

1.574.384

1.548

Feriepengeforpligtelser		1.114.169

1.077

Kortfristede gældsforpligtelser i alt		

3.950

4.091.474

			
Passiver i alt		

4.660.503

21

4.079

Årsregnskab for Kronprinsens årpenge

NOTER

2012
2011
		
t.kr

Note 1
Årpenge til Kronprinsen
heraf til Kronprinsessen

18.723.922

18.533

1.872.392

1.853

		
Note 2
Personaleomkostninger	
Lønninger

9.137.182

8.574

Pensionsbidrag og pensioner

1.074.314

1.025

Omkostninger til social sikring

123.660

103

Andre personaleomkostninger

248.008

226

10.583.164

9.928

23

25

Gennemsnitligt antal ansatte
(omregnet til fuldtidsansatte)
Note 3
Hoffets driftsomkostninger	
Driftsmidler og inventar
Repræsentative omkostninger
Diverse omkostninger

718.022

1.382

1.070.419

1.428

350.869

312

2.139.310

3.122

Note 4
Hoffets administrationsomkostninger	
Kontorhold, bøger, blade m.m.

116.039

Telefon og porto

176.836

124
169

Forsikringer og konsulentydelser

98.400

191

Kontorinventar og it

28.997

81

420.272

565

Varme og el

738.785

748

Vedligeholdelse, modernisering m.m.

360.522

141

1.099.307

889

Note 5
Ejendomsomkostninger

Note 6
Egenkapital	
Egenkapital per 1. januar

129.106

63

Resultatdisponering

439.923

66

Egenkapital per 31. december

569.029

129
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Påtegning

Godkendelse af årsregnskabet for
Kronprinsens årpenge

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for
Kronprinsens årpenge for regnskabsåret 1. januar – 31.
december 2012, der aflægges efter årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende
billede af aktiver, passiver og finansielle stilling per
31. december 2012 samt resultat for perioden 1. januar –
31. december 2012.
Amalienborg, den 2. april 2013

Christian Schønau	Søren Weiskopf Kruse
Hofchef

Økonomichef
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS
påtegning på årsregnskabet

Til Deres Kongelige Højheder

revisor intern kontrol, der er relevant for udarbejdelse af

Kronprinsen og Kronprinsessen

et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet
hermed er at udforme revisionshandlinger, der er

Vi har revideret årsregnskabet for Kronprinsens årpenge

passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke

for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012. Årsregn-

en konklusion om effektiviteten af den interne kontrol.

skabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultat-

En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens

opgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes

valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens

efter årsregnskabsloven.

regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede
præsentation af årsregnskabet.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab,

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er

der giver et retvisende billede i overensstemmelse med

tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,

Konklusion

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende
billede af aktiver, passiver og finansielle stilling per

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnska-

31. december 2012 samt af resultatet af aktiviteter for

bet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i

regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i overens-

overensstemmelse med internationale standarder om

stemmelse med årsregnskabsloven.

revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.
Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger

København, den 2. april 2013

og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for,

KPMG

om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for
at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors
vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig

Per Gunslev	Finn Thomassen

fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes

Statsaut. revisor

besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer
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