
 
 

 
 

  

 
 
 

ÅRSRAPPORT 2016  
 

D E T  K O N G E L I G E  A K A D E M I  F O R  D E  S K Ø N N E  K U N S T E R 
 

A K A D E M I R A A D E T 

 
 

 

 

 
 

 



 

Side 2 

Oversigt over tabeller, noter og bilag................................................................... 3 

1. Påtegning af det samlede regnskab .................................................................. 4 

2. Beretning ................................................................................................................. 5 

2.1. Præsentation af virksomheden ........................................................................ 5 

2.3.1 Årets faglige resultater ................................................................................... 6 

2.3.2 Årets økonomiske resultat ............................................................................. 9 

2.4. Kerneopgaver og ressourcer ........................................................................... 11 

2.4.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt ............................................... 11 

2.5. Målrapportering ............................................................................................... 12 

2.7. Forventninger til kommende år ..................................................................... 12 

3. Regnskab ............................................................................................................... 13 

3.1. Anvendt Regnskabspraksis ............................................................................ 13 

3.2. Resultatopgørelse mv. ..................................................................................... 13 

3.4. Egenkapitalforklaring .................................................................................... 16 

3.5. Likviditet og låneramme ................................................................................ 17 

3.6. Opfølgning på lønsumsloft .............................................................................. 17 

3.7. Bevillingsregnskabet ...................................................................................... 18 

 
 
 
 
 

 

   



 

Side 3 

 

 
Oversigt over tabeller, noter og bilag 

 
Beretning og Målrapportering 
Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet 
Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal 
Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver 
Tabel 4: Overført overskud 
Regnskabstabeller 
Tabel 5: Resultatopgørelse 
Tabel 6: Resultatdisponering 
Tabel 7: Balancen 
Tabel 8: Egenkapitalforklaring 
Tabel 9: Udnyttelse af låneramme 
Tabel 10: Opfølgning på lønsumsloft 





 

Side 5 

 
 

 

2. Beretning 
 

2.1. Præsentation af virksomheden 
 
Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunsters virksomhed udøves gennem Akademi-
raadet. Akademiraadets opgaver er beskrevet i Kulturministeriets Bekendtgørelse nr. 
306 af 18. maj 1999. 

• I henhold til bekendtgørelsen for Det Kongelige Akademi for de Skønne Kun-
ster er Akademiraadets opgave at virke til kunstens fremme. 

• Akademiraadet står til rådighed som statens og kommunernes rådgiver i 
kunstneriske spørgsmål. Akademiraadet behandler henvendelser fra offentlige 
myndigheder. 

• Rådet kan på eget initiativ indhente oplysninger fra og fremsætte erklæringer 
over for statslige myndigheder og institutioner samt over for offentligheden. 

 
I anden lovgivning er Akademiraadet tillagt yderligere en række opgaver. 

• I henhold til Lov om Folkekirkens Kirkebygninger og Kirkegårde yder Akade-
miraadet gennem det af rådet nedsatte Udvalg for Kirkekunst sagkyndig bi-
stand til Kirkeministeriet, stiftsøvrighederne og menighedsråd i forhold, der 
vedrører kirker, kirkegårde mv.   

• I henhold til afskrivningsloven indhenter skattemyndighederne i tvivlstilfælde 
fra Akademiraadet en vurdering af, om en kunstnerisk udsmykning kan kvali-
ficeres som kunst. 

 
Herudover har Akademiraadet følgende opgaver, der er beskrevet i Kulturministeriets 
Bekendtgørelse nr. 306 af 18. maj 1999. 

• Rådet udpeger medlemmer til statslige, kommunale og andre offentlige eller 
private repræsentantskaber, komitéer, bestyrelser mv. i henhold til de for disse 
gældende bestemmelser.  

• Rådet yder rådgivning i forbindelse med ansættelse af kongelige bygningsin-
spektører. 

• Rådet uddeler efter de fastsatte regler de medaljer, legater, præmier og priser, 
der henhører under Akademiet. 

 
Akademiraadet har det formelle ejerskab af og ansvar for Kunstakademiets samling af 
kunst, der rummer ca. 600 værker (malerier, skulpturer, tegninger, medaljer mv.), 
hvoraf ca. 500 værker beror på Charlottenborg Slot. 
 
Akademiraadets 12 medlemmer (6 arkitekter og 6 billedkunstnere) vælges af og blandt 
Akademiets 60 medlemmer, der er valgt direkte af de ca. 1.400 medlemmer (arkitekter 
og billedkunstnere) i Kunstnersamfundet. Fordelen ved rådets sammensætning og den 
lange historiske samhørighed er, at medlemmerne tilsammen repræsenterer en indsigt 
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i den kunst- og arkitekturhistoriske udviklings resultater og kriser, som rådet har pligt 
til at give videre i en reflekteret form. 
 
Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunsters virksomhed er opført på hovedkonto 
21.21.21 på finansloven, som er en driftsbevilling. 
 
2.2. Virksomhedens omfang 
 
Nedenstående tabel 1 viser Akademiraadets samlede aktivitet. 
 

Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet 
  (Mio. kr.) Bevilling Regnskab Overført over-

skud ultimo 

Drift Udgifter  3,1 3,4 0,2 

Indtægter 0,0 0,0 0,0 

Øvrige administrere-
de udgifter og ind-
tægter  

Udgifter 0,0 0,0 0,0 

Indtægter 0,0 0,0 0,0 

Anlæg Udgifter 0,0 0,0 0,0 

Indtægter 0,0 0,0 0,0 

 

Der er i 2016 givet tilladelse til et forbrug på 0,4 mio. kr. af det akkumulerede overskud 
fra tidligere år, hvilket afspejles i ovennævnte tabel. 
 
2.3. Årets resultater 
 
2.3.1 Årets faglige resultater 
 
Akademiraadet har som i tidligere år dispensation for kravet vedrørende målrapporte-
ring, idet Akademiraadet ikke har indgået resultatkontrakt. Der er derfor ikke tabel for 
målopfyldelse og kommentarerer til målopfyldelsen. 
 
Sager  

Af Akademiraadets opgaver skal nedenstående udtalelser særligt fremhæves: 
 

• Brev til Horsens Kommune vedr. rådhuset og Poul Gernes' udsmykning 
• Udtalelse om højhuse samt indsigelse mod byggeri - Aarhus Kommune  
• Udtalelse om Afstøbningssamlingen 
• Høringssvar til lokalplanforslag - CARLSBERG II  
• Høringssvar til lokalplanforslag - FREMTIDENS SØLUND  
• Det Fynske Kunstakademi, brev til Odense By- og Kulturudvalg  
• Forslag til lokalplan for Kalvebod Brygge Vest II - bl.a. IKEA byggeriet  
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• Vikingeskibsmuseet - åbent brev til kulturminister Bertel Haarder 
• Statens Værksteder for Kunst - åbent brev til kulturminister Bertel Haarder 

 

Se for yderligere information hjemmesiden: Rådet/Udtalelser og beretningen 2013-2016.  

 

Beretning og valg  

Beretningen for Akademiets virksomhed perioden 1. juli 2013 – 30. juni 2016 er udar-

bejdet i år, og den kan ses på hjemmesiden eller rekvireres i en trykt udgave, og der er i 

november udskrevet valg til Akademiet og til Juryen blandt Kunstnersamfundets ca. 

1.400 medlemmer.   

 

Ny medalje 

Det er, takket være frigivelse af et opsparet overskud, lykkedes rådet at få en anset bil-

ledkunstner til at skabe den ny ”Franciska Clausen Medaljen”, hvormed Akademiet for 

De Skønne Kunster kan hædre et enkeltstående værk af fremragende kunstnerisk kva-

litet inden for den frie eller den bundne kunst. Ikke siden 1981 er der indstiftet en ny 

medalje, og rådet glæder sig til at uddele den første gang til Stiftelsesfesten i marts 

2017. 

 

Kunstnerisk vision 

Der er i 2016 arbejdet videre med den kunstneriske vision og holdt møder, både fælles-

møder og i de fem temagrupper: Danmark, Infrastruktur, Det offentlige rum, Bygninger 

og Dannelse. Det har krævet mere tid og flere drøftelser end først forventet at nå frem 

til at konkretisere Akademiets visioner trods ihærdige bestræbelser, men der satses på, 

at visionerne tydeliggøres og dernæst synliggøres via de sociale medier og hjemmesiden 

i de første måneder af 2017. 

 

Foredragsarrangement  

Rådet afholdt den 22. september et offentligt arrangement i Festsalen på Charlotten-

borg med titlen ”Foredragsaften med Akademiets medaljemodtagere 2016”, hvor medal-

jemodtagerne af hhv. C.F. Hansen og Thorvaldsen medaljerne 2016 fortalte om deres 

kunstneriske virke og viste værker fra deres produktioner. 

 

Legater og medaljer  
• Legatuddelinger: Der er i 2016 uddelt 249.000 kr. i 28 portioner fra de legater, 

som rådet bestyrer – herunder indstillinger af modtagere til en række legater, 
der ikke bestyres af Akademiraadet.  

• Medaljetildelinger: 1 C.F. Hansen, 3 Thorvaldsen, 3 Eckersberg, 3 Bindesbøll 
og 2 Høyen.  

 
Udpegelser 
Rådet har udpeget/indstillet medlemmer til følgende bestyrelser, udvalg mv.: 

• Anne Marie og Carl Nielsens Legat 
• Danmarks Keramikmuseum 
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• Det Danske Institut i Rom 
• Det Jyske Kunstakademi 
• Fabrikken for Kunst og Design 
• Farveprisen 
• Kongegaardsfonden 
• Ophavsretsfonden i BKF 
• Post Danmarks Frimærkeudvalg 
• Statens Kunstfonds Repræsentantskab 
• Statens Værksted for Kunst 
• Værkstedsrådet 
• Områdeudvalg for kunsthåndværk 
• Områdeudvalg for industriel design 
• Områdeudvalg for konservering og restaurering 
• Thorvaldsens Museum 
• Aage og Yelva Nimbs Fond 
•  

Møder mm. 
• Kunstnersamfundets ca. 1.400 medlemmer m.fl. har været indkaldt til 1 arran-

gement i september  
• Akademiets 60 medlemmer har været indkaldt til 2 møder 
• Rådets 12 medlemmer har holdt 9 møder  
• Rådets forretningsudvalg på 4 medlemmer har holdt 8 møder 
• Rådet har gennem året løbende afholdt dialogmøder med repræsentanter for of-

fentlige samt private institutioner  
• Akademiraadets og Kunstnersamfundets Jury på 12 medlemmer har holdt 4 

møder 
• Rådets Landskabsudvalg på 6 medlemmer har holdt 4 møder og været på en 

todages besigtigelsestur til Aarhus 
• Udvalget for Kirkekunst på 12 medlemmer har holdt 4 møder og foretaget en 

besigtigelsestur til diverse kirker i Nordsjælland 
• Stipendie- og legatudvalget har holdt 1 møde 
• I Stiftelsesfesten den 17. marts 2016 deltog ca. 185 gæster.   

 

Landskabsudvalget 

Det glæder rådet, at det er lykkedes at få et velfungerende og aktivt udvalg i gang, som 

har gjort det muligt at styrke rådgivningen omkring landskabet og æstetikken. Udval-

get har udtalt sig i forbindelse med nedenstående sager og høringer (se rådets hjemme-

side - Landskab/Udtalelser): 

 
• Høringssvar om Modernisering af planloven  
• Åbent brev om ”Behov for et nyt landskabssyn”. 

 

I juni måned deltog Landskabsudvalget i Folkemødet på Bornholm med en event om 

”Demokratiet i landskabet”. Ved udvalgets stand inviterede Landskabsudvalget til sam-

taler om, hvordan man kan fremme æstetikkens betydning i udviklingen af vores land-

skaber.  
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Den 1. og 2. september var udvalget på besigtigelsestur i Aarhus, og temaet for turen 

var byplanlægning og de periurbane landskaber. På turen søgte udvalget bl.a. at belyse 

overgangene fra de periurbane landskaber til byen, ligesom de så på, hvorledes de peri-

urbane landskaber – set i lyset af Planloven - formidler landskabet videre ind og ud af 

byen.  

 

Den æstetiske udvikling i Danmarks energilandskaber har stået højt på Landskabsud-

valgets dagsorden, og udvalget er i 2016 påbegyndt udarbejdelsen af en publikation om 

Danmarks Energilandskaber. Publikationen forventes af udkomme ultimo januar 2017. 
 

Kunstsamlingen 
Digitalisering og registrering: Arbejdet med at overføre alle oplysninger fra den 
WORD-baserede registrant til EXCEL-format blev afsluttet i februar 2016. Fotografe-
ringen af samlingen blev afsluttet ved udgangen af 2016. De digitale optagelser af vær-
kerne skal sammen med oplysningerne i registranten overføres til den nationale muse-
umsdatabase SARA, når denne er klar til ibrugtagning. SARA, som oprindeligt var 
planlagt til at blive taget i brug primo 2016, men udskudt til efteråret 2016, er blevet 
yderligere forsinket.  
Opbevaring: 3 værker fra Akademiets Kunstsamling som har hængt på Arkitektsko-
len på Holmen blev i december 2016 flyttet til Akademiraadets fjernmagasin i Rødovre 
sammen med 4 store gipsrelieffer fra Billedhuggerskolens kældermagasin på Peder 
Skrams Gade.  
Udlån: 7 værker fra Akademiets Kunstsamling af Eckersberg og Gertner returnerede i 
september 2016 efter at have været udstillet først på Statens Museum for Kunst i Kø-
benhavn, Hamburger Kunsthalle og sidst på Fondation Custodia i Paris.  
 

Udvalget for Kirkekunst 

Udvalget har rådgivet stiftsøvrighederne og menighedsråd om nye udsmykninger i 

sammenlagt 15 sager.  

 

Akademiraadet vurderer de faglige resultater i 2016 som tilfredsstillende. Akademiraa-

det har i årets løb fungeret som rådgiver i kunstneriske spørgsmål og har virket til 

kunstens fremme.  
 
2.3.2 Årets økonomiske resultat 
 
Nedenstående tabel 2 viser Akademiraadets økonomiske hoved- og nøgletal. 
 
Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal 
1000 kr., løbende priser 2014 2015 2016 

Resultatopgørelse    
Ordinære driftsindtægter -3.700,0 -3.200,0 -3.100,0 
- Heraf indtægtsført bevilling -3.700,0 -3.200,0 -3.100,0 
- Heraf eksterne indtægter 0,0 0,0 0,0 
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Ordinære driftsomkostninger 3.395,1 3.100,3 3.403,3 
- Heraf løn 1.862,7 1.815,8 1.795,6 
- Heraf afskrivninger 0,0 0,0 0,0 
- Heraf øvrige omkostninger 1.532,4 1.284,5 1.607,7 
Resultat af ordinær drift -304,9 -99,7 303,3 
Resultat før finansielle poster -119,1 -99,7 300,1 
Årets resultat -117,7 -99,6 300,1 
Balance    
Anlægsaktiver 50,0 50,0 50,0 
Omsætningsaktiver 872,0 952,9 910,2 
Egenkapital 356,4 456,0 206,2 
Langfristet gæld 0,0 0,0 0,0 
Kortfristet gæld 565,6 546,9 754,0 
Lånerammen 300,0 300,0 300,0 
Træk på lånerammen 0,0 0,0 0,0 

Finansielle nøgletal    
Udnyttelsesgrad af lånerammen 0,0% 0,0% 0,0% 
Negativ udsvingsrate 612,7% 812,0% 312,4% 
Overskudsgrad 3,2% 3,1% -9,7% 
Bevillingsandel 100,0% 100,0% 100,0% 

Personaleoplysninger    
Antal årsværk 3,1 3,0 3,1 
Årsværkspris 598,9 605,3 573,3 
Lønomkostningsandel 50,3% 56,7% 57,9% 
Lønsumsloft 2.200,0 2.000,0 2.000,0 
Lønforbrug 1.862,7 1.815,8 1.795,6 

 
Resultatet af Akademiraadets regnskab for 2016 viser et underskud på 300,1 t.kr. På 
budgetteringstidspunktet blev budgetteret med, at regnskabet balancerede. 
 
Efter budgetteringstidspunktet har departementet givet tilladelse til at forbruge 0,4 
mio. af det akkumulerede overskud fra tidligere år til indstiftelse af ny medalje – 
”Franciska Clausen Medaljen” samt til afholdelse af valg og udarbejdelse af beretning 
for Akademiets virke fra 1. juli 2013 til 30. juni 2016. 
 
Medaljen blev indstiftet i 2016 og vil blive uddelt første gang til Stiftelsesfesten i marts 
2017, og beretningen blev udarbejdet og udsendt i 2016. Valget afholdes over årsskiftet 
2016 og 2017. 
 
Ovennævnte er den primære årsag til, at de ordinære driftsudgifter stiger med 323,2 
t.kr. fra 2015 til 2016. 
 
Bevillingsindtægten er faldet med 100 t.kr. fra 2015 til 2016 som følge af tekniske kor-
rektioner vedrørende 9. fase af Statens Indkøbsprogram og forhøjet omprioriteringsbi-
drag. 
 
Personaleomkostningerne er på samme niveau i 2014-2017. 
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De planlagte aktiviteter omkring den daglige drift er gennemført. 
 
Det drejer sig især om opgaver indenfor følgende fokusområder: 
1) Landskabsudvalget 
2) Kunstsamlingen 
 
Rådets medlemmer har her i 2016 haft en lavere rejseaktivitet end forventet på budget-
teringstidspunktet, hvilket har givet lavere rejseomkostninger i 2016. 
 
Ovennævnte gør, at det økonomske resultat vurderes som tilfredsstillende. 
 
I 2014 blev der givet et bevillingsløft for blandt andet at give mulighed for at udbyde en 
guldmedaljekonkurrence. Denne konkurrence er udskudt på ubestemt tid, hvilket er 
drøftet med departementet og Slots- Kulturstyrelsen. 
 
Ved vurdering af det finansielle resultat, skal det tages i betragtning, at der ikke er-
lægges betaling eller honorar for det arbejde, som Akademiets, rådets og udvalgenes 
medlemmer årligt udfører som statens og kommunernes rådgivere. Det frivillige arbejde 
udgjorde 1,8 årsværk i 2016. 
 
Udnyttelsesgrad af lånerammen er 0, da Akademiraadet ikke har anlægsaktiver. 
 
Den negative udsvingsrate udgør 312,4 % hvilket viser, at det akkumulerede overførte 
overskud er væsentlig højere end startkapitalen. Procenten er faldet fra 2015 til 2016, 
da egenkapitalen er faldet i forhold til 2016, da der har været et underskud i 2016. 
 
Overskudsgraden udgør -9,7 %, hvilket viser at årets resultat er negativt. 
 
Bevillingsandelen er 100 %, da Akademiraadet ikke har andre indtægter i 2016 end be-
villingsindtægter. 
 
Lønomkostningsandelen af de ordinære driftsindtægter er på 57,9 %.  
 
2.4. Kerneopgaver og ressourcer 
 
2.4.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt 
 
Nedenstående tabel 3 viser en specifikation af udgift pr. opgave. 
 
Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver 
1000 kr., løbende priser Indtægtsført 

bevilling 

Øvrige ind-

tægter 

Omkostninger Andel af 

årets under-

skud 

Generel ledelse og administration -900,0 0,0 849,6 -50,4 
- Heraf Generel ledelse 0,0 0,0 22,1 22,1 
- Heraf Økonomi,HR og strategi 0,0 0,0 567,8 567,8 
- Heraf It 0,0 0,0 124,3 124,3 
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- Heraf Bygninger og intern service 0,0 0,0 135,3 135,3 
Råd/Vejledning/Afgørelser -2.200,0 0,0 2.550,5 350,5 
I alt -3.100,0 0,0 3.400,0 300,1 

Note: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af Hjælpefunktioner samt generel ledelse 

og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden af regnskabstallene adskille sig fra opgørelsen af 

den indtægtsførte bevilling. 

 
Omkostninger til Generel ledelse og administration udgør 25 % af de samlede omkost-
ninger, og omkostninger til Råd/Vejledning/Afgørelser udgør 75 % af de samlede om-
kostninger. 
 
Andelen af underskuddet er fordelt med -50,4 t.kr. til Generel ledelse og administration 
og 350,5 t.kr. til Råd/Vejledning/Afgørelser. 
 

2.5. Målrapportering 
 
Akademiradet har som i tidligere år dispensation for kravet vedrørende målrapporte-
ring, idet Akademiraadet ikke har indgået resultatkontrakt. 
 
Der er derfor ikke tabel for målopfyldelse og kommentarerer til målopfyldelsen. 
 
2.6. Overført overskud 
 
Nedenstående tabel 4 viser Akademiraadets økonomiske overskud. 
 
Tabel 4: Overskud, hovedkonto 21.21.21 
1000 kr., løbende priser  Reserveret 

bevilling 
Overført 
overskud 

Beholdning primo 2016   50,3 406,0 
Overførsel af reserveret bevilling 2016 -50,3 50,3 
Årets øvrige bevægelser 2016 0,0 -300,1 
Beholdning ultimo 2016   0,0 156,2 

Note: Reserveret bevilling blev afskaffet med Budgetvejledningen for 2016, og er omsat til overført overskud. 

 
2.7. Forventninger til kommende år 

 

Akademiraadet virker til kunstens fremme og som statens rådgiver i kunstneriske 

spørgsmål inden for billedkunst og arkitektur herunder byrum og landskab.  

 

Æstetisk vision 

Som nævnt i indledningen, satser Akademiraadet i 2017, på at synliggøre visionerne via 

de sociale medier og hjemmesiden i de første måneder af 2017. Rådet håber, at Kunst-

nersamfundets ca. 1400 medlemmer vil agere postbud for visionerne via de sociale me-

dier, som i første omgang udformes som meget korte statements, men uddybes på 

hjemmesiden.  
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Valg og beretning 

I 2017 afholdes der valg til Akademiet, hvor 30 ud af 60 medlemmer er på valg samt Ju-

ryen, hvor 12 medlemmer er på valg. De opstillede kandidater er præsenteret på hjem-

mesiden: VALG 2017. Afstemningen foregår i løbet af januar og februar, og det endelige 

resultat forventes omkring den 10. februar.  

 

Andet 

Rådet afholder traditionen tro Stiftelsesfest i 2017 og håber på igen at kunne invitere 

Kunstnersamfundets medlemmer m.fl. til et arrangement, hvor kunsten og fagligheden 

er i fokus. 

 

Akademiraadet har desuden et særligt fokus på at sikre et fagligt højt niveau ved udpe-

gelser til de instanser, hvor der er brug for en kunstnerisk kvalitetsvurdering. Og rådet 

vil fortsætte dialogen med repræsentanter for de organer, som har relevans for rådets 

virke. 

 

Landskabsudvalget 

Rådet vil fortsætte med at styrke Landskabsudvalgets virke i de kommende år, bl.a. ved 

at lade udvalget iværksætte særlige initiativer, der sætter fokus på udviklingen i det 

danske landskab.  

 I 2017 planlægger Landskabsudvalget således at gennemføre et symposium om udvik-

lingen i Danmarks Energilandskaber. Symposiet forventes gennemført i forlængelse af 

udgivelsen af publikationen, ”Danmarks Energilandskaber – 5 små essays”. Formålet er 

bl.a. at skabe debat og fornyet bevågenhed om den æstetiske udvikling i landskabet. 

 

3. Regnskab 
 
3.1. Anvendt Regnskabspraksis 
 
Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Moder-
niseringsstyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og -bevillinger. 
 
Akademiraadets opgørelse af generelle fællesomkostninger fraviger fra Moderniserings-
styrelsens vejledning til opgørelse af udgifter til Generel ledelse, da Akademiraadet har 
valgt at medtage akademisekretærens lønomkostninger mv. til ledelse, selvom akade-
misekretæren ikke er i lønramme 38.  
 
Årsrapporten for 2016 er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens regnskabsprincipper 
 
Der er i dette afsnit anvendt data fra Statens Koncern System med mindre andet er an-
givet. 
 
3.2. Resultatopgørelse mv. 
 
Nedenstående tabel 5 viser Akademiraadets økonomiske overskud. 
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Tabel 5: Resultatopgørelse 
1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget 

note: 2015 2016 2017 

  Ordinære driftsindtægter    
  Indtægtsført bevilling    
  Bevilling -3.200,0 -3.100,0 -3.100,0 
  Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger 0,0 0,0 0,0 
  Reserveret af indeværende års bevillinger 0,0 0,0 0,0 
  Indtægtsført bevilling i alt -3.200,0 -3.100,0 -3.100,0 
      
  Salg af varer og tjenesteydelser 0,0 0,0 0,0 
  Tilskud til egen drift 0,0 0,0 0,0 
  Gebyrer 0,0 0,0 0,0 
  Ordinære driftsindtægter i alt -3.200,0 -3.100,0 -3.100,0 
      
  Ordinære driftsomkostninger    
  Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0 
  Forbrugsomkostninger    
  Husleje 103,6 106,0 106,0 
  Forbrugsomkostninger i alt 103,6 106,0 106,0 
  Personaleomkostninger    
  Lønninger 1.566,7 1.544,8 1.549,2 
  Andre personaleomkostninger 24,0 24,0 24,0 
  Pension 225,1 226,8 226,8 
  Lønrefusion 0,0 0,0 0,0 
  Personaleomkostninger i alt 1.815,8 1.795,6 1.800,0 
      
  Af- og nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 
  Andre ordinære driftsomkostninger 1.180,9 1.501,7 1.194,0 
  Ordinære driftsomkostninger i alt 3.100,3 3.403,3 3.100,0 
      
  Resultat af ordinær drift -99,7 303,3 0,0 
      
  Andre driftsposter    
  Andre driftsindtægter 0,0 -3,4 0,0 
  Andre driftsomkostninger 0,0 0,2 0,0 
  Resultat før finansielle poster -99,7 300,1 0,0 
      
  Finansielle poster    
  Finansielle indtægter 0,0 0,0 0,0 
  Finansielle omkostninger 0,1 0,0 0,0 
  Resultat før ekstraordinære poster -99,6 300,1 0,0 
      
  Ekstraordinære poster    
  Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 
  Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 
  Årets resultat -99,6 300,1 0,0 
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Note: Budget 2016 er baseret på grundbudget 2016. 

 
Bevillingsindtægten er faldet med 100 t.kr. fra 2015 til 2016 som følge af tekniske kor-
rektioner vedrørende 9. fase af Statens Indkøbsprogram og forhøjet omprioriteringsbi-
drag. 
 
Personaleomkostningerne er på samme niveau i 2014-2017. 
 
Andre personaleomkostninger på 24 t.kr. vedrører et rejselegat. 
 
I 2016 er der givet tilladelse til brug af akkumuleret opsparing på 0,4 mio. kr., hvilket 
er årsagen til de høje ordinære driftsomkostninger i 2016 i forhold til 2015. Den akku-
mulerede opsparing er brugt til en ny medalje til 189.000 kr. samt udsendelse af beret-
ning for perioden 2013-2016 til 216 t.kr. 
 
Der har været en lavere rejseaktivitet i 2016 end forventet på budgetteringstidspunk-
tet, hvilket har givet en lavere omkostning på 62 t. kr. 
   
Budget for 2017 er i balance, men det forventes at der i 2017 vil blive søgt om at bruge 
en del af det akkumulerede overskud på 156,2 t.kr. ultimo 2016 til afholdelse af valget i 
2017. 
 
Nedenstående tabel 6 viser Akademiraadets resultatdisponering. 
 
Tabel 6: Resultatdisponering 
1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget 

note: 2015 2016 2017 

  Disponeret til bortfald 0,0 0,0 0,0
  Disponeret til reserveret egenkapital 0,0 0,0 0,0
  Disponeret udbytte til statskassen 0,0 0,0 0,0
  Disponeret til overført overskud -99,6 -300,1 0,0

 Kilde: Statens budgetsystem. 

 
Akademiraadets regnskab har givet et underskud på 300,1 t.kr. i 2016, hvilket har for-
mindsket egenkapitalen. 
 
3.3. Balancen 
 
Den samlede balance udgør 960,2 t.kr. pr. 31.12.2016 mod 1.002,9 t.kr. pr. 31.12.2015. 
 
På aktivsiden består balancen af anlægsaktiver for 50 t.kr. og omsætningsaktiver for 
910,2 t.kr., mens balancen på passivsiden består for egenkapital for 206,2 t.kr. og kort-
fristet gæld for 754,0 t.kr. 
    
Nedenstående tabel 7 viser Akademiraadets balance. 
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Tabel 7: Balancen  
Aktiver Primo Ultimo Passiver Primo Ultimo 

note: 2016 2016 note: 2016 2016 

  Anlægsaktiver: 
  

  Egenkapital 

1

Immaterielle anlægsaktiver 

  
Reguleret egenkapital (startkapi-

tal) 

50,0 50,0

  Færdiggjorte udviklingsprojekter 0,0 0,0  Opskrivninger 0,0 0,0

  
Erhvervede koncessioner, patenter, li-

censer m.v. 0,0 0,0  
Reserveret egenkapital 0,0 0,0

  Udviklingsprojekter under opførelse 0,0 0,0  Bortfald af årets resultat 0,0 0,0

  
Immaterielle anlægsaktiver i alt 

0,0 0,0  
Udbytte til staten 0,0 0,0

2Materielle anlægsaktiver   Overført overskud 406,0 156,2

  Grunde, arealer og bygninger 0,0 0,0  Egenkapital i alt 456,0 206,2

  Infrastruktur 0,0 0,0  Hensatte forpligtelser 0,0 0,0

  Transportmateriel 0,0 0,0   

  Produktionsanlæg og maskiner 0,0 0,0  Langfristede gældsposter 

  Inventar og IT-udstyr 0,0 0,0  FF4 Langfristet gæld 0,0 0,0

  
Igangværende arbejder for egen reg-

ning 0,0 0,0  
   

  Materielle anlægsaktiver i alt 0,0 0,0  Donationer 0,0 0,0

  Statsforskrivning 50,0 50,0  Prioritetsgæld  0,0 0,0

  Øvrige finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0  Anden langfristet gæld 0,0 0,0

  Finansielle anlægsaktiver i alt 50,0 50,0  Langfristet gæld i alt 0,0 0,0

  Anlægsaktiver i alt 50,0 50,0   

  Omsætningsaktiver:    

  Varebeholdning 0,0 0,0  Kortfristede gældsposter   

  
Tilgodehavender 170,2 149,4

  
Leverandører af varer og tjene-

steydelser 

213,5 426,7

  Værdipapirer 0,0 0,0  Anden kortfristet gæld 32,0 50,3

  Likvide beholdninger   Skyldige feriepenge 251,1 241,9

  FF5 Uforrentet konto 407,8 376,7  Reserveret bevilling 50,3 0,0

  
FF7 Finansieringskonto 

374,9 384,1  
Igangværende arbejder for frem-

med regning 

0,0 0,0

  Andre likvider 0,0 0,0  Periodeafgrænsningsposter 0,0 35,1

  Likvide beholdninger i alt 782,7 760,8  Kortfristet gæld i alt 546,9 754,0

  Omsætningsaktiver i alt 952,9 910,2  Gæld i alt 546,9 754,0

  Aktiver i alt 1.002,9 960,2  Passiver i alt 1.002,9 960,2

 
Det overførte overskud er faldet med 249,8 t.kr. fra 2015 til 2016, da der blev givet til-
ladelse til forbrug af det akkumulerede overskud fra tidligere år til en ny medalje og til 
Akademiets beretning fra 2013 til 2016. 
 
En del af det akkumulerede overskud pr. 31.12.2016 på 156,2 t.kr. forventes anvendt til 
afholdelse af valget i 2017. 
 
3.4. Egenkapitalforklaring 
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Nedenstående tabel 8 viser Akademiraadets egenkapitalforklaring. 
 
Tabel 8: Egenkapitalforklaring 
1000 kr., løbende priser     

note: 2015 2016 

  Egenkapital primo R-året 356,4 456,0

  Startkapital primo 50,0 50,0
  +Ændring i startkapital 0,0 0,0
  Startkapital ultimo 50,0 50,0
  Opskrivninger primo 0,0 0,0
  +Ændringer i opskrivninger 0,0 0,0
  Opskrivninger ultimo 0,0 0,0
  Reserveret egenkapital primo 0,0 0,0
  +Ændring i reserveret egenkapital 0,0 0,0
  Reserveret egenkapital ultimo 0,0 0,0
  Overført overskud primo 306,4 406,0
  +Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0
  +Regulering af det overførte overskud 0,0 0,0
  +Overført fra årets resultat 99,6 -300,1
  - Bortfald af årets resultat 0,0 0,0
  - Udbytte til staten 0,0 0,0
  +Overført af reserveret bevilling 0,0 50,3
  Overført overskud ultimo 406,0 156,2
  Egenkapital ultimo R-året 456,0 206,2

Kilde: Statens budgetsystem. 

 
3.5. Likviditet og låneramme 
 
Nedenstående tabel 9 viser Akademiraadets udnyttelse af låneramme. 
  
Tabel 9: Udnyttelse af låneramme 
1000 kr., løbende priser 2016 
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2015 0,0 
Låneramme pr. 31. december 2016 300,0 
Udnyttelsesgrad i procent 0,0% 

 
3.6. Opfølgning på lønsumsloft 
Nedenstående tabel 10 viser Akademiraadets opfølgning på lønsumsloft. 
  
Tabel 10: Opfølgning på lønsumsloft 21.21.21 

1000 kr., løbende priser 2016 
Lønsumsloft FL 2.000,0
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 0,0
Lønforbrug under lønsumsloft 1.795,6
Difference 204,4
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Akkumuleret opsparing ultimo 2015 681,8
Akkumuleret opsparing ultimo 2016 886,2

 
3.7. Bevillingsregnskabet 
 
Nedenstående tabel 11 viser Akademiraadets bevillingsregnskab. 
 
Tabel 11: Bevillingsregnskab § 21.21.21.   
HovedkontoNavn Bevillingstype Mio kr. Bevilling Regnskab AfvigelseVidereførelse 

Ultimo 

21.21.21 Akademiraadet Driftsbevilling
Udgifter 3,1 3,4 0,3 0,2 
Indtægter         

 
Årsagen til, at regnskabstallet er højere en bevillingen er, at der er givet tilladelse til 
forbrug af det akkumulerede overskud fra tidligere år i 2016. 
 
Den akkumulerede videreførelse er på 0,2 mio. kr., som det forventes at bruge en del af 
til valget i 2017. 
  


