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Hofmarskallens forord
Velkommen til Kongehusets årsrapport for 2021.
Kongehuset var i det forgangne år – ligesom
resten af samfundet – fortsat påvirket af coronasituationen, hvilket betød, at en række planlagte
arrangementer og begivenheder i årets løb måtte
aflyses eller udskydes.
Dette ændrer dog ikke ved, at 2021 også var et år,
hvor mange begivenheder kunne gennemføres,
og hvor der igen kunne rejses på besøg i udlandet
med respekt for gældende retningslinjer.
H.M. Dronningen og den kongelige familie deltog sidste år i mere end 400 programpunkter, herunder et statsbesøg til Tyskland, flere erhvervsfremstød, historiske markeringer i Sønderjylland
og Grønland, et glædeligt gensyn med Færøerne,
H.K.H. Prins Christians konfirmation samt en
lang række andre arrangementer.
Planlægningen, gennemførelsen og evalueringen
af Kongehusets officielle program sker i et tæt
samspil mellem Hoffet og den kongelige familie.
Hoffets 130 medarbejdere, som repræsenterer
en lang række forskellige fagområder, har som
fornemmeste opgave at støtte Dronningen og den
kongelige families arbejde for Danmark og for
danske interesser.

Kongehuset er en særlig arbejdsplads, som hviler
på historisk kontinuitet og traditioner, men som
samtidig udvikler sig i pagt med tiden. I det
forgangne år igangsatte Kongehuset blandt andet
et bæredygtighedsprojekt, der påvirker samtlige
medarbejderes måde at arbejde på – fra bedre
affaldssortering, bekæmpelse af madspild og
energieffektivisering af bygninger til løbende omstilling af dele af vognparken til el- og hybridbiler.
Som følge af det lavere aktivitetsniveau på grund
af COVID-19 fik Kongehuset i 2021 et positivt
regnskabsresultat.
Det mindskede pres på økonomien blev blandt
andet udnyttet til at modernisere og fremtidssikre Kongehusets digitale infrastruktur. Inden
for digitalisering, sikkerhed, kommunikation
og bæredygtighed vil der også i de kommende
år være betydelige behov for investeringer, så
Kongehuset til stadighed er en moderne og
effektivt drevet virksomhed.
Jeg vil på vegne af Hoffet gerne rette en stor tak
til vores mange samarbejdspartnere i Danmark
og i udlandet for et konstruktivt og inspirerende
samarbejde i årets løb. De har bidraget til, at den
kongelige familie trods et år med mange uforudsigelige omstændigheder fortsat kunne udføre
deres omfattende virke for Danmark herhjemme
såvel som ude i verden.

Hofmarskal Kim Kristensen
Foto: Steen Brogaard ©
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Indledning
De første måneder af 2021 var stærkt præget af
udbredelsen af COVID-19 i samfundet. Det traditionelle nytårstaffel og efterfølgende nytårskure
måtte aflyses, og H.M. Dronningen modtog i
stedet skriftlige nytårshilsener fra kurdeltagerne.
Coronasituationen påvirkede også en række af
Dronningens statsretslige opgaver, herunder at
lede møderne i Statsrådet, hvor alle love og vigtige
regeringsforanstaltninger bliver behandlet. Den
16. marts blev Statsrådet således afholdt virtuelt
for første gang nogensinde, idet Dronningen med
H.K.H. Kronprinsen ved sin side ledte mødet fra
en skærm i Statsrådssalen på Christiansborg Slot,
mens ministrene loggede på fra ministerkontor
erne. I alt blev der afholdt seks statsråd i 2021,
hvoraf halvdelen blev afviklet virtuelt.
I september var regeringen samlet på Fredensborg Slot til Statsrådsmiddag med Dronningen
som vært og med deltagelse af Kronprinsparret.
Det tilstræbes, at der afholdes Statsrådsmiddag i
hver valgperiode. Den seneste Statsrådsmiddag
blev afholdt i 2017.
De offentlige audienser på Christiansborg Slot, som
havde været sat i bero siden den første corona
nedlukning i marts 2020, blev genoptaget i midten
af september, hvorefter Majestæten gennemførte
i alt seks offentlige audienser. Herudover modtog
Dronningen i årets løb 34 tiltrædende ambassa
dører og 13 afgående ambassadører i audiens.

”I den kommende tid må vi fortsat leve
med restriktioner, men i mere end én
forstand går vi lysere tider i møde.”
H.M. Dronningen, Trend den 2. marts 2021.

Foto: Kongehuset ©
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I årets første måneder engagerede den kongelige
familie sig på forskellig vis fortsat i samfundets
håndtering af coronapandemien.
	
Under besøget hos Hovedstadens

Akutberedskab i Ballerup den 28.
januar deltog Kronprinsen i en
rundvisning i Vagtcentralen og fik en
introduktion til det sundhedsfaglige
beredskab under coronakrisen.
Foto: Akutberedskabet ©

H.K.H Kronprinsen besøgte blandt andet Hovedstadens Akutberedskab i Ballerup i januar, hvor
Kronprinsen blev introduceret til det sundhedsfaglige beredskabs hjælp til borgerne.
I maj besøgte H.K.H. Kronprinsessen – i sin egenskab af kaptajn i Hjemmeværnet - Jonstruplejren
i Ballerup. Her modtog Kronprinsessen en brief
ing af kontaktopsporingsenheden, hvor hjemme-

Kongehusets økonomi

værnssoldater og civile arbejdede sammen om at
kontakte smittede og opspore nære kontakter.
Da foråret – og genåbningen af Danmark – ende
lig meldte sin ankomst, sendte Dronningen i
marts en hilsen til danskerne fra nåleskoven ved
Majestætens jagthus Trend i Vesthimmerland:
”I den kommende tid må vi fortsat leve med
restriktioner, men i mere end én forstand går vi
lysere tider i møde.”

	
For første gang i historien blev stats-

rådet den 16. marts afholdt virtuelt.
Foto: Keld Navntoft, Kongehuset ©

	
Kronprinsessen besøgte den 3. maj

Jonstruplejren i Ballerup, hvor blandt
andre soldater fra Hjemmeværnet
og personel fra Beredskabsstyrelsen
bidrog til smitteopsporingen.
Foto: Michael Stub ©

	Dronningen afholdt den 29. september Statsrådsmiddag i Kuppelsalen på Fredensborg
Slot. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset ©
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Et år med store markeringer

	I forbindelse med Genforeningsfejringen kørte Dronningen,

Kronprinsen og Prins Christian i karet over den gamle grænse ved

Frederikshøj syd for Kolding, hvor der var opstillet en fortolkning af

æresporten fra 1920. Karetkørslen foregik samme sted, som Christian
10. den 10. juli 1920 red over den gamle grænse på den hvide hest
Malgré Tout. Foto: Hanne Juul, Aller foto og video ©
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I anledning af fejringen af 100-året for Genforeningen

deltog Dronningen, Kronprinsen og Prins Christian den
13. juni i en festgudstjeneste i Haderslev Domkirke.

Festgudstjenesten foregik på både dansk og tysk og blev
forestået af biskop Marianne Christiansen samt

domprovst Torben Hjul Andersen og sognepræst
Christa Hansen. Foto: Keld Navntoft ©
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På en regnfuld og blæsende dag i maj kunne
Dronningen officielt stige om bord på Kongeskibet Dannebrog i Københavns Havn for at markere starten på en sejlsæson, som i de efterfølgende
måneder – på trods af maskintekniske problemer
i årets løb – førte Majestæten til Genforeningsfejring i Sønderjylland og på sommertogt til
kommunerne Thisted, Esbjerg og Fanø. I 2020
var Dannebrog ikke til søs på grund af corona
situationen, hvilket var den eneste afbrydelse
i den årlige sejlads siden besættelsen i 1940-45,
hvor skibet var lagt op i Københavns Havn.
Mange sønderjyder var mødt op med dannebrogsflag i hænderne, da Dronningen sammen
med Kronprinsen og Prins Christian den 13. juni i
karet kørte over den gamle grænse ved Frederikshøj syd for Kolding i forbindelse med den festlige
markering af 100-året for Genforeningen, som
blev afholdt med et års forsinkelse på grund af
COVID-19-situationen.
De tre generationers karetkørsel foregik det
samme sted, som Christian 10. i 1920 red over
den gamle grænse på en hvid hest, og efter begivenhederne ved Frederikshøj deltog Dronningen,
Kronprinsen og Prins Christian i en festgudstjeneste i Haderslev Domkirke med deltagelse af
Tysklands Forbundspræsident H.E. Frank-Walter
Steinmeier og Statsminister Mette Frederiksen.

	Efter overværelse af showet “Genforeningsfesten” i Alsion i Sønderborg

var Dronningen vært for en middag på
Dannebrog med deltagelse af det tyske
præsidentpar, statsministeren og Hr.
Bo Tengberg. Foto: Kongehuset ©

Dronningen besøgte efterfølgende Gen
foreningsparken, som er Aabenraa Kommunes
nye folkepark, foran det historiske Folkehjem og
deltog i en ceremoni på Kongeskansen på Dybbøl
Banke. Sammen med det tyske præsidentpar
og statsministeren besøgte Dronningen også
Deutsches Museum Nordschleswig i Sønderborg,
som belyser det tyske mindretals historie.
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En anden stor 100-års fejring i 2021 var jubilæet
for det første kongebesøg i Grønland. I 1921
besøgte Dronningens farfar, Christian 10., som
den første danske monark Grønland, og det
markerede Majestæten i dagene 8. til 12. oktober
ved at besøge Ilulissat og Nuuk efterfulgt af et
privat besøg på Thule Air Base (Pituffik) samt på
Station Nord.
Efter Dronningens ankomst til Ilulissat ved Disko
bugten, hvor formanden for Naalakkersuisut
Múte Bourup Egede bød Dronningen velkommen
i lufthavnen, besøgte Majestæten det nyindviede

Kongehusets økonomi

Ilulissat Isfjordscenter, der formidler den
omkringliggende arktiske natur, efterfulgt af et
besøg i polarforsker og forfatter Knud Rasmussens fødehjem. Dronningen markerede dermed
også 100-året for Knud Rasmussens berømte 5.
Thule-ekspedition.
Under Grønlandsbesøget deltog Dronningen
blandt andet i bispevielsen af Grønlands Stifts
nye biskop, Paneeraq Siegstad Munk, og i en
markering af 300-året for kristendommens indførelse i Grønland på Ilisimatusarfik - Grønlands
Universitet.

I forbindelse med det

officielle besøg i Grønland

den 8. til 12. oktober deltog
Dronningen i bispevielsen
af Grønlands Stifts nye

biskop Paneeraq Siegstad

Munk i Hans Egede Kirke

i Nuuk. Foto: Christian Klindt 		

Sølbeck, Ritzau Scanpix ©

I Ilulissat besøgte Dronningen det nyindviede

Kangiata Illorsua - Ilulissat Isfjordscenter, som

formidler den omkringliggende arktiske natur,

der er på UNESCO’s verdensarvsliste. Dronningen
deltog også i en sejltur på isfjorden ved Ilulissat

med blandt andre formanden for Naalakkersuisut
Múte Bourup Egede. Foto: Christian Klindt Sølbeck,
Ritzau Scanpix ©
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Tidligere på året aflagde Dronningen officielt
besøg på Færøerne, hvor Majestæten den 15.
juli – med et døgns forsinkelse på grund af lokale
vejrforhold – blev budt velkommen af lagmand
Bárður á Steig Nielsen i Tórshavn til tonerne af
”Kong Christian” og den færøske nationalsang
”Tú alfagra land mítt”. I løbet af det fire dage
lange besøg i Tórshavn, Klaksvík, Svínoy, Fuglafirði, Vestmanna, Kvívík, Vatnsoyrum, Miðvági,
Toftum og Strondum oplevede Dronningen den
færøske kultur, natur og gastronomi.

Dronningen aflagde officielt besøg på Færøerne i

dagene 15.-19. juli. Dronningen besøgte blandt 		

andet den nye skole Skúlan á Fløtum, hvor der fra 		
skolens tag er udsigt over Tórshavn.
Foto: Hanne Juul/Ritzau Scanpix ©

Dronningen besøgte også Færøernes nye tunnel,
Eysturoyartunnillin, hvor kunstner Tróndur

Patursson har skabt en kunstinstallation i rund-

kørslen i tunnelen. Rundkørslen er verdens første 		

undersøiske rundkørsel. Foto: Hanne Juul/Ritzau Scanpix ©
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	Dronningen og Kronprinsen aflagde statsbesøg i Forbundsrepublikken Tyskland den 10.-13.

november efter indbydelse fra H.E. Forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier. På billedet ses

Dronningen og Kronprinsen sammen med den tyske Forbundspræsident og fru Elke Büdenbender
ved en statsbanket på Schloss Bellevue. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix ©

	På statsbesøgets første dag blev Dronningen og
Kronprinsen modtaget af Berlins borgmester
Michael Müller ved den tyske hovedstads
berømte monument Brandenburger Tor.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix ©

I 2021 foretog Dronningen sit udgående statsbesøg nummer 55, da Majestæten sammen med
Kronprinsen i november var på statsbesøg i Tyskland efter indbydelse fra H.E. Forbundspræsident
Frank-Walter Steinmeier.
Under statsbesøget deltog Dronningen og
Kronprinsen i et stort dansk erhvervsfremstød
med fokus på løsninger inden for grøn energi,

sundhed, fødevarer og bæredygtig produktion.
Sammen med Danmarks udenrigsminister og
Tysklands fungerende forbundsminister for
fødevarer og landbrug kunne Kronprinsen blandt
andet overvære underskrivelsen af fem aftaler
om fremtidigt samarbejde mellem danske og
tyske virksomheder.

Danmark og Tyskland kunne i 2020 fejre ”Det
dansk-tyske kulturelle Venskabsår”, og i forlængelse heraf blev der under statsbesøget indgået
en række aftaler inden for de kreative uddannelser og på kunst- og kulturområdet. Dansk kultur
var ligeledes i fokus ved returarrangementet, som
blev afholdt i Deutsches Historisches Museum i
Berlin med underholdning af blandt andet Den
Kongelige Ballet, Københavns Drengekor og
cellisten Josefine Opsahl, som havde komponeret
aftenens musik.
Efter besøget i Berlin fortsatte Dronningen alene
til delstaten Bayerns hovedstad München, hvor

Majestæten blev modtaget af Ministerpræsident Markus Söder på pladsen foran Residenz
München.
November måned bød også på Nordisk Råds 73.
session, hvor Danmark i 2021 havde præsidentskabet. Nordisk Råd er et samarbejdsorgan for de
fem nordiske parlamenter i Danmark, Finland,
Sverige, Norge og Island samt de tre selvstyrende
områder Færøerne, Grønland og Åland. I den forbindelse deltog Dronningen og Kronprinsparret i
en række arrangementer med rådets medlemmer
samt de nordiske statsministre og parlamentsformænd.
11

Kongehusets årsrapport 2021

Kongehusets beretning

Kongehusets økonomi

	Kronprinsfamilien spadserede fra Kancellihuset
til Fredensborg Slotskirke, hvor Prins Christian

blev konfirmeret den 15. maj. Foto: Franne Voigt ©
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I maj markerede den kongelige familie en af årets
store begivenheder, da Prins Christian den 15.
maj blev konfirmeret af kongelig konfessionarius biskop Henrik Wigh-Poulsen i Fredensborg
Slotskirke, som siden 1915 har været anvendt
til adskillige kongelige konfirmationer. Prinsen
blev efterfølgende fejret privat i Kancellihuset,
dog uden gæster fra udlandet på grund af de
gældende restriktioner. Efter sommerferien blev
endnu en milepæl markeret, da Prins Christian
flyttede hjemmefra for at begynde i gymnasiet på
Herlufsholms kostafdeling i Næstved.

	Havesalen på Fredensborg Slot dannede rammen om de officielle konfirmationsbilleder af Prins
Christian og den kongelige familie. På billedet ses konfirmanden sammen med Dronningen,

	Prins Christian flyttede den 10. august
ind på Herlufsholms kostafdeling i

Kronprinsparret og sine søskende Prinsesse Isabella, Prins Vincent og Prinsesse Josephine.
Foto: Franne Voigt ©

Næstved. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset ©
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Den kongelige families fokusområder
Hvert år sætter Kongehuset – gennem den
kongelige families mange protektioner og
æreshverv – fokus på en lang række emner, som
berører samfundslivet. Fra folkesundhed til

bæredygtighed. Fra børns trivsel til kulturfremme.
Billederne på denne side illustrerer arbejdet med
en række af disse områder i 2021.

Foto: Bo Amstrup, Ritzau Scanpix ©, Henning Bagger, Ritzau Scanpix ©, Jacob Ljørring, Elsass Fonden ©, Lars Laursen / ALLER FOTO & VIDEO ©, Red Barnet/ Cathrine Hasholt ©, WHO / Uka Borregaard ©
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Gardehusarregimentet havde taget opstilling i
slotsgården i Koldinghus, da H.M. Dronningen
og H.K.H Prinsesse Benedikte den 23. april
ankom til åbningen af Kongernes Samling Koldinghus. Koldinghus vil som en del af Kongernes Samling fremover præsentere genstande,
værker og fortællinger om den danske kongelige
historie, og i åbningsudstillingen ”Dronningens
Broderier” viste Dronningen for første gang et
udvalg af de private broderier - med et farvevalg
præget af Majestætens forkærlighed for ”rabalderfarver”.
For Majestæten bød året i det hele taget på en
række højdepunkter i kunstens og kulturens
verden. I 2021 modtog Slots- og Kulturstyrelsen
Europa Nostra-prisen i kategorien ”Bevarelse
af kulturarv” for restaureringen af Fredensborg

Slotshave. På en solrig junidag afholdt Dron
ningen en reception for at takke de mange
involverede i det 12 år lange restaureringsprojekt,
som blandt andet har omfattet en genetablering
af havens midterakse, Brede Allé, der med alléens
258 lindetræer afspejler grundelementerne fra
anlæggelsen af slotshaven i 1760’erne.

Kongehusets økonomi

Den 23. april åbnede udstillingen “Dronningens Broderier” på

Kongernes Samling Koldinghus. Udstillingen blev til i et samarbejde

mellem Museum Kolding, Kongehuset og Kongernes Samling Koldinghus.
Foto: Claus Fisker, Ritzau Scanpix ©

Fredensborg Slot dannede rammen om flere
festlige begivenheder i årets løb. I september
deltog Dronningen og Kronprinsessen i Hærens
Hæderstegnsmiddag. Hæderstegnsmiddagen
afholdes én gang om året på skift mellem Hæren,
Søværnet og Flyvevåbnet. En måned senere
blev den danske filmbranche hyldet ved den
traditionsrige Fredensborgkoncert med deltagelse
af Dronningen, Kronprinsparret og D.K.H. Prins
Joachim og Prinsesse Marie.

Dronningen afholdt den 10. juni reception ved Fredensborg Slot i anledning af Slots- og
Kulturstyrelsens tildeling af Europa Nostra-prisen i forbindelse med restaureringen af
Fredensborg Slotshave. Foto: Hanne Juul, ALLER FOTO OG VIDEO ©
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Traditionen tro tilbragte Dronningen en del af
sommeren på Graasten Slot i Sønderjylland,
hvor også Prinsesse Benedikte og Dronning
Anne-Marie opholdt sig nogle dage sammen
med Majestæten. I forbindelse med sommeropholdet inviterede Dronningen repræsentanter fra
omegnen af Sønderjylland til omegnsreception
på Graasten Slot, hvor også Prinsesse Benedikte
deltog. Dronning Anne-Marie fyldte 75 år i 2021,
hvilket blev fejret under private former i hjemmet
i Grækenland.

Kongehusets økonomi

I et år med mange markeringer bød årets sidste aften også på en særlig milepæl, da Dronningen kunne holde nytårstale for 50. gang.
Dronningen talte blandt andet om vigtigheden
af at møde vores medmennesker - i særlig
grad dem, der må leve med et handicap - med
åbenhed, forståelse og respekt.

	Dronningen holdt den 31. december

sin nytårstale nummer 50. Det skete fra
Christian IX’s Palæ på Amalienborg.
Foto: Keld Navntoft, Kongehuset ©

	Et ganske særligt cykelhold drejede lørdag den 26. juni ned ad Slotsbakken

ved Graasten Slot for, som en overraskelse for deltagerne, at blive modtaget af

Dronningen, Dronning Anne-Marie og Prinsesse Benedikte. Cykelholdet er en del
af DIF’s Soldaterprojekt Ride4Rehab, der har til formål at give en gruppe skadede
veteraner en fysisk oplevelse med cykling gennem Danmark. Foto: DIF ©
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Kronprinsen havde i 2021 fortsat fokus på de
globale klima- og miljøudfordringer og på Danmarks rolle som ledende nation inden for grøn
omstilling, hvilket blandt andet var et tema for
Kronprinsens tale ved det digitale P4G-topmøde i
Sydkorea i maj.
I løbet af året stod Hans Kongelige Højhed i spidsen for to danske erhvervsfremstød med fokus på
bæredygtighed.

Den 12.-13. oktober stod Kronprinsen i spidsen for et erhvervsfremstød i 		

Island, hvor omstillingen til bæredygtige energiløsninger var omdrejningspunktet for besøget. Kronprinsen besøgte blandt andet forsyningssel-

skabet Reykjavik Energy, som forsyner størstedelen af det sydvestlige Island
med vand, elektricitet og fjernvarme. Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix ©
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I oktober besøgte Kronprinsen sammen med
udenrigsministeren og en delegation af danske
virksomheder og organisationer Reykjavik med
det formål at styrke Danmarks kommercielle
samarbejde om grønne energiløsninger med
Island, hvor regeringen har et mål om CO2-neutralitet i 2040. Dagen efter rejsen til Island var

Kronprinsen igen med til at skabe opmærksomhed om danske bæredygtige løsninger i en
international sammenhæng, da Hans Kongelige
Højhed deltog i et erhvervsfremstød i Maison du
Danemark i Paris sammen med en række danske
virksomheder inden for motion, sundhed og
mobilitet i storbyerne.

	
Som afslutning på erhvervsfremstødet i Paris den 14. oktober besøgte
Kronprinsen Det Internationale
Energiagentur i Frankrig (IEA),

som er en global organisation, der

blandt andet fører data og statistik
over klodens energiforsyning og

arbejder for fremme af energieffektivitet. På billedet ses Kronprinsen

Foruden deltagelsen i erhvervsfremstødet var
Kronprinsen i Paris også med til at præsentere ruten for Tour de France 2022, som for første gang i
cykelløbets historie indledes i Danmark.
Gennem året bakkede Kronprinsen også op om
en række andre store sportslige begivenheder. I
august holdt Kronprinsen på Experimentarium
en hyldesttale for de danske OL-atleter, der havde deltaget i De Olympiske Lege 2020 i Tokyo,
og gennem sommeren overværede Kronprinsfamilien en række af herrelandsholdets kampe
på hjemmebane i Danmark under fodbold-EM.
Den 12. september havde Kronprinsfamilien selv
løbeskoene på i Sønderborg, Aalborg, Odense,
København og Frederiksberg, da Deres Kongelige
Højheder sammen med knap 80.000 danskere for
tredje gang løb med i Royal Run, som er blandt
Danmarkshistoriens største motionsløb.

Kongehusets økonomi

I juni meddelte Kongehuset, at Kronprinsen havde besluttet at stoppe som aktivt medlem af Den
Internationale Olympiske Komité (IOC), hvor
Hans Kongelige Højhed i knap 12 år har haft
særligt fokus på at få unge til at leve et sundt og
aktivt liv. Derudover har Kronprinsen været med
til at præge det olympiske arbejde i en bæredygtig retning. Det er blandt andet sket som medlem
af styregrupperne Sport and Environment og
Sustainability and Legacy.
I slutningen af året fik Kronprinsen, som også
har videnskab, innovation og iværksætteri som
væsentlige fokusområder, en ny rolle som protektor for Videnskabsår22. Med udgangspunkt i
FN’s udnævnelse af 2022 til ”International Year of
Basic Science and Development” og 100-året for
Niels Bohrs Nobelpris i fysik vil Videnskabsår22
med Kronprinsen i spidsen formidle videnskabens betydning for både børn og voksne.

sammen med eksekutivdirektør i
IEA Dr. Fatih Birol. Foto: IEA

	
Kronprinsen deltog den 9. august i en

hyldest af de danske OL-atleter, der deltog i De Olympiske Lege 2020 i Tokyo.
Ved receptionen ønskede Kronprinsen

atleterne tillykke med deres sports- og
idrætspræstationer. Foto: Martin Sylvest,
Ritzau Scanpix ©

	Den 12. september fandt Royal Run sted i byerne Aalborg, København,

Frederiksberg, Odense og Sønderborg. På billedet løber Kronprinsen med på
one mile-distancen i Odense. Foto: Lasse Olsson ©
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Litauens præsident H.E. Gitanas Nausėda havde den 30. september-1. oktober

inviteret Kronprinsessen til at deltage i den officielle markering af 100-års jubilæet for etableringen af de dansk-litauiske diplomatiske relationer. På besøgets

første dag deltog Kronprinsessen i en kranselægningsceremoni på Antakalniskirkegården i Vilnius for at hædre ofrene for den litauiske selvstændighedskamp. Foto: Martin Høien, Aller foto
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Kronprinsessen deltog i årets løb i en række rejser
med fokus på at fremme danske interesser inden
for erhverv, kultur og udviklingsarbejde.
Danske arkitektur- og designvirksomheders
kompetencer inden for bæredygtighed og
cirkulær økonomi var øverst på dagsordenen,
da Kronprinsessen deltog i Milan Design Week i
Milano i september.
Senere samme måned stod Kronprinsessen i
spidsen for fejringen af 100-året for etableringen
af de diplomatiske forbindelser mellem Danmark
og Litauen. Republikken Litauens præsident H.E.
Gitanas Nausėda havde inviteret Kronprinsessen
til at deltage i den officielle markering i hovedstaden Vilnius.

Den 7.-8. september deltog Kronprinsessen i Milan Design Week, som er

verdens største årlige møbel- og designbegivenhed. Danmark var blandt
andet repræsenteret i form af en udstilling med fokus på bæredygtighed
og cirkulær økonomi i dansk design og arkitektur. Foto: Fusillolab ©
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Den 21. august holdt Kronprinsessen tale
ved afslutningsceremonien for Copenhagen 2021 i Fælledparken, hvor også

	Kronprinsessen besøgte sammen med udviklingsminister Flemming

statsminister Mette Frederiksen var til

Møller Mortensen Burkina Faso for at sætte fokus på piger og kvinders

stede. Fælledparken var samlingspunktet

sundhed og rettigheder i en region præget af fattigdom, uro og klima-

for begivenhedens seks forskellige pride-

forandringer. Foto: Ida Marie Odgaard, Ritzau Scanpix ©

I forbindelse med Kronprinsessens mangeårige
engagement i at fremme ligestilling og piger og
kvinders rettigheder rejste Hendes Kongelige
Højhed sammen med udviklingsministeren i
oktober til det vestafrikanske land Burkina Faso,
hvor Danmark gennem 25 år har haft et tæt
udviklingspolitisk samarbejde særligt inden for
området seksuel og reproduktiv sundhed.

Også i Danmark satte Kronprinsessen fokus på
emner som ligestilling, inklusion og rettigheder.
Som protektor for Copenhagen 2021, som er
fællesbetegnelsen for LGBTI+-begivenhederne
WorldPride og Eurogames, holdt Kronprinsessen
i august åbningstalen ved Copenhagen 2021 Human Rights Forum i FN-byen og holdt desuden
tale foran et stort publikum i Fælledparken ved

marcher. Foto: Ulla Munch-Petersen ©️

afslutningsceremonien, hvor også statsministeren
deltog.
Et andet væsentligt indsatsområde for Kronprinsessen er naturbevaring, og i sin egenskab af præsident for WWF Verdensnaturfonden lancerede
Hendes Kongelige Højhed i 2021 et nyt, digitalt
projekt med det formål at samle danskerne om

naturen. ”Vi kan ikke tage naturen og al dens
skønhed og rigdom for givet”, udtalte Kron
prinsessen i forbindelse med lanceringen af projektet, som under hashtagget #ForNaturenWWF
opfordrede danskerne til at dele deres natur
billeder og oplevelser på de sociale medier.
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Den 6. juni var det 77 år siden, at
800 danske sømænd deltog i de
allieredes landgang ved D-dag

i Normandiet. I den forbindelse

ærede Prins Joachim sammen med
Danmarks repræsentant i NATO

sømændene ved det danske monument i Sainte-Marie-du-Mont.
Foto: Forsvarskommandoen ©

Prins Felix blev student fra Gammel Hellerup Gymnasium
den 23. juni. Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix ©

	
I forbindelse med den officielle

flagdag for Danmarks udsendte den
5. september lancerede Forsvaret en

video for at hædre de personer, som
er eller har været udsendt på vegne
af Danmark. Videoen blev indtalt

af Prins Joachim, som til daglig ar-

bejder som forsvarsattaché ved Den
Danske Ambassade i Paris.
Foto: Forsvaret ©

Prins Joachim og Prinsesse Marie var i årets løb
både optaget af at arbejde for Danmark og danske interesser i Frankrig og med at varetage en
række opgaver for deres danske protektioner.
I stillingen som forsvarsattaché på Den Danske
Ambassade i Paris har Prins Joachim siden 2020
arbejdet for at forstærke Danmarks militære samarbejde med Frankrig og fungerer som bindeled
mellem landenes forsvarsministerier og forsvarskommandoer. I sit virke som forsvarsattaché har
Prinsen også fokus på at yde støtte til danske
forsvarsvirksomheder, der ønsker at komme ind

på det franske marked, og i september var Hans
Kongelige Højhed blandt hovedkræfterne bag et
eksportfremstød i Paris, hvor 24 danske forsvars
virksomheder fik mulighed for at skabe netværk
og indgå aftaler om dansk-fransk samarbejde.
I forsommeren kunne en stolt Prins Joachim sætte
studenterhuen på H.H. Prins Felix, som den 23.
juni blev student fra Gammel Hellerup Gymnasium og efterfølgende blev fejret af sine forældre,
Prins Joachim og H.E. Alexandra Grevinde af
Frederiksborg, samt studentens storebror H.H.
Prins Nikolai.
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Året bød på nye opgaver for Prinsesse Marie, som
fra den 1. oktober blev tilknyttet Den Danske Ambassade i Paris som Særlig Kulturrepræsentant.
I de kommende år vil Prinsessen gøre brug af sin
særlige viden om både fransk og dansk kultur og
sin store erfaring inden for netværksdannelse til
at afsøge nye dansk-franske partnerskaber til fordel for dansk kulturliv. Prinsessen vil blandt andet have fokus på at sikre Danmarks aftryk på et
stort kulturprogram i forbindelse med OL i Paris
i 2024 og på at øge kendskabet til Danmarkshuset
på Champs-Élysées samt til udstillingsstedet og
den digitale platform ”Le Bicolore”, der giver
danske kunstnere, designere og arkitekter mulighed for at fremvise deres arbejde og udvikle
deres netværk i den franske hovedstad.

Prinsessen var i årets løb flere gange i Danmark
for at deltage i arrangementer med fokus på
kampen mod madspild, som er et af Prinsessens
særlige fokusområder. Foruden taler og besøg
ved blandt andet madfestivalen Copenhagen
Cooking i København, Madens Folkemøde
på Lolland og årets Høstfest på Frederiksberg
medvirkede Prinsessen også i DR-programmet
”Prinsesse Maries kamp mod madspild”, hvor
danskerne på tæt hold kunne følge Prinsessens
indsats for at aktivere børn og unge i retning af
en mere bæredygtig hverdag.
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	Prinsesse Marie blev den 1. oktober tilknyttet som Særlig Kulturrepræsentant i
kulturafdelingen på Danmarks ambassade i Paris som led i en ny satsning for
at styrke dansk kultur og samarbejde. Prinsessen blev en del af ambassadens
”Team for Partnerskaber”, og på billedet ses Prinsessen i møde med ambassadens kultur- og presseråd Klaus Ib Jørgensen. Foto: Anne Sofie Seyer-Hansen,
Danmarks ambassade i Paris ©

I september blev Prinsesse Maries 10-års jubilæum som protektor for Folkekirkens Nødhjælp
fejret med taler og videohilsner fra en række af de
personer, som Prinsessen har mødt på sine rejser
for organisationen i blandt andet Cambodia,
Uganda og Myanmar.

	Prinsesse Marie deltog den 20.

august i Frederiksberg Høstfest

og fik inden langbordsmiddagen

lejlighed til at besøge ”det rullende sommerkøkken”, som er en

mobil madskole, hvor børn lærer

at lave mad af såkaldte ”grimme”
grøntsager for at sætte fokus på
madspild. Foto: Lars H. Laursen,
ALLER Foto og video ©

	
I sin tale ved jubilæumsreceptionen den 28. september så

Prinsesse Marie tilbage på 10
år som protektor for Folke-

kirkens Nødhjælp: ”Rejser og
lande, mennesker og møder,

gribende oplevelser og stærke

	indtryk har sat dybe aftryk.

Det har givet mig ny indsigt
og nye perspektiver på

verden. Det har betydet – og
betyder – utroligt meget for
mig”. Foto: Bax Lindhardt ©️
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For Prinsesse Benedikte var 2021 et år med
en række spændende begivenheder inden for
Prinsessens protektioner, som spænder over en
bred vifte af emner med blandt andet parasport,
ridesport, spejderfællesskabet og støtte til unge
kunstnere som særlige fokusområder.
Inden for sportens verden var Prinsessen i august
med til at markere åbningen af de Paralympiske
Lege ved et arrangement på Experimentarium
i Hellerup, og et par måneder senere kunne
Hendes Kongelige Højhed som protektor for
Parasport Danmark, som er et specialforbund
under Danmarks Idrætsforbund, deltage
i fejringen af forbundets 50-års jubilæum.
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 rinsessen har i en lang årrække engageret sig i
P
kampen for, at mennesker med et handicap eller
særlige behov får mulighed for at dyrke idræt,
motionere og konkurrere i sociale fællesskaber.
Prinsessen stod også bag en nyhed i årets løb,
da det blev offentliggjort, at Dronning Ingrids
Hæderslegat i 2022 uddeles for tiende og sidste
gang, hvilket Prinsesse Benedikte sammen med
sine to søstre besluttede at markere med en
tv-transmitteret festforestilling i ballettens og
musikkens tegn fra Amalienborgs fire palæer i
2022.

Parasport Danmark kunne i 2021 fejre sit 50års jubilæum i Idrættens Hus i Brøndby, og

i den forbindelse holdt Prinsesse Benedikte
en tale for de fremmødte. Foto: Lars Møller ©

	
Prinsesse Benedikte afholdt den 15. september pressemøde om

Dronning Ingrids Hæderslegat, der har været uddelt hvert andet
år siden 2005. Pressemødet fandt sted i Christian VIII’s Palæ på
Amalienborg. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset ©
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	Dronningen og den kongelige familie er i det daglige tæt involveret i plan
lægningen og udviklingen af Kongehusets eksterne og interne aktiviteter.

På billedet holder Dronningen møde med Hofmarskal Kim Kristensen (t.v.),
Kommunikationschef Lene Balleby og Kabinetssekretær Henning Fode.
Foto: Kongehuset ©️

Den kongelige families omfattende engagement
på en lang række samfundsområder kommer
også til udtryk i arbejdet med de kongelige fonde.
I løbet af 2021 modtog Dronning Margrethes
og Prins Henriks Fond, Kronprins Frederiks og
Kronprinsesse Marys Fond samt Nikolai og Felix
Fonden tilsammen over 1500 ansøgninger om
støtte til humanitære, kulturelle og uddannelsesmæssige formål i og uden for Danmark.
Dronningen og den kongelige familie deltager
aktivt i arbejdet med at vurdere og udvælge
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Forberedelser til bestyrelsesmøde i
Dronning Margrethes og Prins Henriks
Fond. Dronningen er formand for
bestyrelsen, som mødes to gange årligt
i Grønne Sal på Fredensborg Slot. På
bestyrelsesmøderne drøftes fondens
projekter, og der tages stilling til de
indkomne ansøgninger. Foto: Kongehuset ©️

ansøgningerne til de kongelige fonde, som i 2021
tilsammen uddelte mere end 10 millioner kroner
til 120 projekter.
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond
foretog i 2021 i alt 86 uddelinger til kulturelle,
videnskabelige og sociale formål, mens de 14
uddelinger fra Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond havde særligt fokus på at
tilgodese børn og unges trivsel og uddannelse i
forbindelse med COVID-19-situationen.
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Kongehusets organisation
I 2021 vedtog Kongehuset en omfattende handlingsplan, der identificerer en række indsats
områder, som kan gøre Hoffet mere bæredygtigt.
Der blev også nedsat en intern arbejdsgruppe
med medarbejdere på tværs af Hoffets afdelinger
og enheder, der sammen driver bæredygtighedsprojektet. Arbejdet med bæredygtighed involverer mange arbejdsgange og områder i huset
- lige fra forbedret affaldssortering, udfasning
af plastikflasker og nedsættelse af papirforbrug
til omstilling til mere bæredygtige rengørings
produkter og installation af energieffektive
el-pærer. Desuden drøfter Kongehuset løbende
mulighederne for energieffektivisering af slottene
med Slots- og Kulturstyrelsen.
Kongehuset udskiftede i 2020 og 2021 tre benzin
biler med en elbil og to plug-in hybridbiler. I de
kommende år vil størstedelen af vognparken
blive udskiftet til el- og plug-in hybridbiler. I
den forbindelse har Kongehuset ligeledes opsat
el-ladestandere ved residensslottene og planlægger at udvide antallet af el-ladestandere. I dag
har Kongehuset i alt fire elbiler og fire plug-in
hybridbiler.
It bliver en mere og mere nødvendig og integreret
del af arbejdet og dagligdagen i Kongehuset. I
2021 havde Kongehuset fokus på at forbedre mulighederne for at arbejde digitalt blandt andet ved
at øge internetkapaciteten, udbygge adgangen
til WiFi og udbrede brugen af mobile enheder
som for eksempel bærbare pc’er og mobiltelefon
er. Samtidig gennemførte Kongehuset i 2021 et

markant løft af it-sikkerheden i samarbejde med
Kongehusets it-driftsleverandør.
I foråret 2021 blev der forhandlet en ny lokal
overenskomst, der gælder frem til april 2023.
Ansættelses- og lønforhold for ansatte ved
Hoffet baserer sig hovedsageligt på det statslige
regelsæt.
Året bød også på nye tiltag i forhold til Konge
husets kommunikationsindsats. I november lancerede Kongehuset en ny hjemmeside, som foruden et opdateret og mere brugervenligt design
også gav mulighed for indblik og fordybelse i
temaer som for eksempel Dronningens kunst
neriske virke og i en ny digital database med
cirka 10.000 fotos fra H.M. Dronningens Håndbibliotek, Kongernes Samling.

Krone 9 og Krone 10 er begge blevet udskiftet til hybrid-

er af typen Audi A8 L 60 TFSI e quattro. Foto: Kongehuset ©️

Kongehuset oplever en stor interesse fra offentligheden for den kongelige families virke, hvilket
i 2021 for eksempel kom til udtryk i de over 300
interviewanmodninger til den kongelige familie.
Kongehuset modtager herudover mange tusinde
henvendelser fra medier, samarbejdspartnere og
borgere i ind- og udlandet. Disse besvares i løbet
af året af de relevante afdelinger i huset.
De mange følgere på Kongehusets digitale platforme, som nu har 587.000 følgere på Instagram
og 340.000 følgere på Facebook, kunne i 2021
læse over 500 opslag på de sociale medier og 211
nyheder på hjemmesidens forside.

	Den 30. november kunne Kongehuset lancere sin nye

hjemmeside. Kongehuset fik sin første officielle hjemmeside tilbage i 1990’erne. Siden da er hjemmesiden blevet
ændret fire gange, senest i 2016. Foto: Kongehuset ©️
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Regnskabet 2021
Årsregnskabet omfatter statsydelsen til Dronningen og årpenge til Kronprinsen
og Kronprinsessen samt oplysning om årpenge til Prins Joachim.

Årsregnskab for Civillisten og
Kronprinsens og Kronprinsessens årpenge
Statsydelsen er fastsat i ”Lov om Dronning
Margrethe den Andens civilliste”, der hvert år
reguleres i henhold til udviklingen i lønindekset
for statsansatte. I 2021 var statsydelsen på 87,2
millioner kroner.
Statsydelsen dækker udgifter til løn, varer og tjenesteydelser samt indvendig vedligeholdelse på
de kongelige slotte, som staten stiller til rådighed
for Dronningen.
Årpenge for Kronprinsparret er fastlagt i ”Lov
om årpenge for Kronprins Frederik”, og årpenge
for Prins Joachim og Prinsesse Marie er fastlagt i
”Lov om årpenge for Prins Joachim”. Regulering
af årpenge sker som beskrevet for Dronningens
statsydelse.

Kongehusets rejseomkostninger til statsbesøg i
udlandet og andre officielle udlandsrejser dækkes
af en ramme under Udenrigsministeriet. I 2021
var der - i lighed med tidligere år - afsat en ramme på 4,5 millioner kroner.
Medlemmer af den kongelige familie, som
modtager årpenge, skal ikke betale indkomstskat,
registreringsafgift og grøn ejerafgift. Det følger
af Kildeskatteloven, Registreringsafgiftsloven
og Brændstofforbrugsafgiftsloven. Den kongelige familie er underlagt almindelige regler for
betaling af bo- og arveafgifter samt ejendomsskatter. Der ydes refusion af moms. Refusionen er
årligt begrænset til en procentdel af statsydelsen
svarende til den gældende momssats. Beløbene
i årsrapporterne er således opgjort eksklusive
moms. Der er i 2021 modtaget momsrefusion på
7.364.623 kroner i Civillisten og 2.742.554 kroner i
Kronprinsparrets Hof.
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Årsregnskab for Den Kongelige Civilliste
Årsregnskabet for Den Kongelige Civilliste omfatter statsydelsen til Dronningen.
Regnskabet for Civillisten for 2021 viser et overskud på cirka 1,7 millioner kroner.
Coronasituationen betød igen i 2021 et år med
et lavere aktivitetsniveau end normalt, selv om
en række større aktiviteter kunne gennemføres
som for eksempel arrangementerne vedrørende
fejringen af 100-året for Genforeningen, statsbesøget i Tyskland, sommertogterne samt besøgene i
Grønland og på Færøerne.
Det positive regnskabsresultat skal ses i sammenhæng med, at Kongehuset benyttede det
lavere omkostningsniveau i 2021 til at investere
i yderligere modernisering og fremtidssikring
af Kongehusets digitale infrastruktur, herunder
særligt gennem et markant løft af it-sikkerheden,
modernisering af hjemmesiden samt udbygning
af internetkapaciteten. Desuden blev der i forbindelse med det tidligere nævnte bæredygtighedsprojekt investeret i bæredygtige løsninger på en
række områder.
Personaleomkostningerne, som går til lønninger,
pensioner med videre, var nogenlunde på niveau
med 2020 og udgjorde i 2021 54,0 millioner kroner
svarende til 62 procent af Hoffets samlede udgifter.
Hoffets driftsomkostninger inklusive afskrivninger
udgjorde i 2021 10,3 millioner kroner fordelt på
5,5 millioner kroner til driftsmidler og inventar,
2,6 millioner kroner til kongelige arrangementer,
1,2 millioner kroner til andre omkostninger samt
1,0 millioner kroner til afskrivninger. Det større

Fordeling af fællesomkostninger (millioner kroner)

forbrug sammenlignet med 2020 kan henføres til
øget aktivitetsniveau samt omkostninger til inventar og it i de nyrenoverede kontorlokaler i ’Nordre
Sidefløj’ bag Det Gule Palæ.
Administrationsomkostningerne var i 2021 på 7,7
millioner kroner. Sammenlignet med niveauet
i 2020 kan stigningen henføres til yderligere
investeringer i it-understøttelsen, herunder især
it-sikkerhed, som også i 2021 var et fokusområde,
samt investeringer i ladestandere til el-biler.
Ejendomsomkostningerne beløb sig i 2021 til 4,9
millioner kroner mod 4,5 millioner kroner i 2020.
Den mindre stigning skyldes blandt andet øgede
udgifter til varme og el.
De direkte serviceopgaver til støtte for Dronningen
løses af personalet i serviceenhederne. Serviceenhedernes samlede udgifter til løn og øvrig drift beløb
sig i 2021 til cirka 33,4 millioner kroner. Rengøring
og vaskeri kan samlet opgøres til 9,9 millioner kroner svarende til 30 procent af udgifterne. Herefter
kommer betjening og kørsel med 9,8 millioner kroner svarende til 30 procent efterfulgt af værksteder
med 5,8 millioner kroner og stalden med 4,8 millioner kroner svarende til henholdsvis 17 og 14 procent af udgifterne til serviceenhederne. Køkkenerne
havde udgifter på ca. 3,1 millioner kroner svarende
til 9 procent af udgifterne til serviceenhederne.
Fordelingen af Hoffets udgifter fremgår af grafikken vist til højre. En yderligere specifikation af
økonomien fremgår af noterne til regnskabet.

4,9

1,0
Personale

7,7

Driftsmidler og inventar

1,2
2,6

Kongelige arrangementer
Andet
Administration

5,5

Ejendomme

54,0

Afskrivninger

NOTE: UDEN RAMMEBELØB

Fordeling af driftsomkostninger på serviceenheder (procent)
17

Betjening og kørsel

30

Køkken
Rengøring og vaskeri
Stald

14

Værksteder

9
30

NOTE: SAMLEDE UDGIFTER
INKL. LØNUDGIFTER
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Årsregnskab for Den Kongelige Civilliste

Resultatopgørelse
1. januar - 31. december 2021

Noter

2021
kr.

2020
t.kr.

Statsydelsen

1

87.210.862

85.942

Andre indtægter

2

2.723.953

2.678

89.934.815

88.620

Indtægter

I alt
Omkostninger
Personaleomkostninger

3

54.030.503

54.210

Hoffets driftsomkostninger

4

9.279.257

7.338

Hoffets administrationsomkostninger

5

7.720.385

6.823

Ejendomsomkostninger

6

4.926.998

4.500

976.846

1.527

12.667.378

12.483

89.601.367

86.881

333.448

1.739

Finansielle poster, netto

1.353.813

402

Årets resultat

1.687.261

2.141

1.687.261

2.141

Afskrivninger
Rammebeløbet
I alt
Resultat før finansielle poster

7

Resultatdisponering
Overført til næste år
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Den Kongelige Civilliste

Balance
31. december 2021

Aktiver

Noter

2021
kr.

2020
t.kr.

Anlægsaktiver
Biler og maskiner
IT
Anlægsaktiver i alt

4.537.232

4.716

813.449

335

5.350.681

5.051

Tilgodehavende moms

2.141.119

1.599

Andre tilgodehavender

524.197

407

2.047.727

1.975

4.713.043

3.981

13.302.502

12.603

8.772.738

12.886

22.075.240

25.489

Omsætningsaktiver i alt

26.788.283

29.470

Aktiver i alt

32.138.964

34.521

Værdipapirer
Likvider

2021
kr.

2020
t.kr.

8

18.080.942

16.394

Leverandører af varer og tjenesteydelser

1.638.762

1.254

Modtaget forudbetalt statsydelse

7.323.599

7.245

Anden gæld inkl. feriepengeforpligtelse

5.095.661

9.628

Gældsforpligtelser i alt

14.058.022

18.127

Passiver i alt

32.138.964

34.521

Egenkapital

Omsætningsaktiver

Periodeafgrænsningsposter

Noter

Passiver

Gældsforpligtelser
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Noter
1 Statsydelsen

Statsydelsen
Heraf til H.K.H. Prinsesse Benedikte

4 Hoffets driftsomkostninger
2021
kr.

2020
t.kr.

87.210.862

85.942

1.308.163

1.289

2021
kr.

2020
t.kr.

Driftsmidler og inventar

5.511.489

4.602

Kongelige arrangementer

2.554.614

1.676

Medaljer mv.

496.940

975

Diverse omkostninger

716.214

85

9.279.257

7.338

2021
kr.

2020
t.kr.

839.634

775

Telefon og porto

1.060.881

1.125

Forsikringer og konsulentydelser

2.006.098

1.923

Kontorinventar og IT

3.813.772

3.000

7.720.385

6.823

2 Andre indtægter
2021
kr.

2020
t.kr.

Lejeindtægter

1.586.382

1.612

Øvrige indtægter

1.137.571

1.066

2.723.953

2.678

5 Hoffets administrationsomkostninger

Kontorhold, bøger, blade mv.

3 Personaleomkostninger
2021
kr.

2020
t.kr.

45.868.092

46.174

Pensionsbidrag

5.358.673

5.238

Andre personaleomkostninger

2.803.738

2.798

54.030.503

54.210

Lønninger inkl. omkostninger til social sikring
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Noter
6 Ejendomsomkostninger

Varme og el
Ekstern rengøring
Leje
Vedligeholdelse og modernisering mv.

8 Egenkapital
2021
kr.

2020
t.kr.

2.463.892

2.286

471.965

447

16.511

12

1.974.630

1.755

4.926.998

4.500

2021
kr.

2020
t.kr.

11.359.215

11.194

1.308.163

1.289

12.667.378

12.483

2021
kr.

2020
t.kr.

Egenkapital 1. januar

16.393.681

14.253

Resultatdisponering

1.687.261

2.141

18.080.942

16.394

7 Rammebeløbet

Rammebeløb til H.M. Dronningen
Rammebeløb til H.K.H. Prinsesse Benedikte
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Kongehusets beretning

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Generelt

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

Statsydelsen

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

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

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

I resultatopgørelsen indregnes den statsydelse,
der vedrører regnskabsåret. Statsydelsen udbetales fra staten månedsvis forud. 1,5 procent af
statsydelsen tilfaldt Prinsesse Benedikte.

Andre indtægter

Andre indtægter omfatter indtægter ved udlejning af tjenesteboliger, entreindtægter fra rundvisninger på Fredensborg Slot samt ekspeditionsgebyrer vedrørende belønningsmedaljer.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter gager og lønninger samt pensionsbidrag og pensioner med videre. Endvidere omfatter personaleomkostninger
omkostninger til kurser, uniformer, sundhedsforsikring samt ansvars- og ulykkesforsikringer.

Kongehusets økonomi

Ejendomsomkostninger

Ejendomsomkostninger omfatter omkostninger
til indvendig vedligeholdelse af de slotte og
palæer, som i henhold til Civillisteloven stilles til
rådighed for Dronningen. Ejendomsomkostninger omfatter endvidere omkostninger til varme,
elektricitet samt rengøring og vinduespolering.

Afskrivninger

Omfatter af- og nedskrivninger samt gevinst/tab
ved salg af biler, IT-udstyr samt bygninger.

Rammebeløb

Omkostninger til Hoffet omfatter omkostninger
til officielle forpligtelser, herunder statsbesøg,
festforestillinger, drift af biler og hestehold samt
rejser med videre.

Af den modtagne statsydelse henføres en fast
andel som et rammebeløb til Dronningen. Beløbet
anvendes blandt andet til beklædning, inventar,
andre private omkostninger, rådgivning og sekretærassistance af ikke-officiel karakter samt vedligeholdelsesomkostninger og driftsomkostninger
på Marselisborg Slot og i Jagtejendommen Trend
Skov samt omkostninger relateret til Château de
Cayx. Herudover bruges en del af rammebeløbet
til driftsomkostninger i forbindelse med ophold
på Graasten Slot.

Hoffets administrationsomkostninger

Finansielle poster

Hoffets driftsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration af Hoffet, herunder
kontorhold, forsikringer, konsulentydelser,
it-drift, juridisk bistand, revision, abonnementer
med videre.

Finansielle indtægter omfatter renter af kontante
indeståender og obligationer, udbytte fra investeringsforeningsbeviser, samt kursregulering af
værdipapirer. Finansielle omkostninger omfatter
kursregulering af værdipapirer.
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Balancen
Anlægsaktiver

Anlægsaktiver optages til kostpris med fradrag
af akkumulerede af- og nedskrivninger. Biler og
maskiner afskrives hovedsageligt lineært i forhold til forventet scrapværdi efter fem til otte 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 femten 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

Tilgodehavender indregnes til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter afholdte
omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante kassebeholdninger samt indeståender i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
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Påtegning
Godkendelse af årsregnskabet for
Den Kongelige Civilliste

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31.
december 2021 for Den Kongelige Civilliste.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et
retvisende billede af Den Kongelige Civillistes
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af aktiviteterne for
regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021.
Den del af beretningen, der omhandler Den
Kongelige Civilliste, indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Amalienborg, den 31. marts 2022

Kim Kristensen
Hofmarskal

Dan Folke Pedersen
Økonomichef
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til Hendes Majestæt Dronningen
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Den Kongelige
Civilliste for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31.
december 2021, der omfatter resultatopgørelse,
balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et
retvisende billede af Den Kongelige Civillistes
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af Den Kongelige
Civillistes aktiviteter for regnskabsåret 1. januar
2021 - 31. december 2021 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 Den Kongelige Civilliste
i overensstemmelse med International Etichs
Standards Board for Accountants’ internationale
retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA
Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores
øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav
og IESBA Code. 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 evnen til at fortsætte
driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat
drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af ledelsens forventninger til den fortsatte drift.

Revisors ansvar for revisionen af årsregn
skabet

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.
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 Den Kongelige
Civillistes 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
evnen 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.
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
blandt andet 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 beretningen

Ledelsen er ansvarlig for beretningen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter
ikke beretningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om beretningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er
det vores ansvar at læse beretningen og i den forbindelse overveje, om beretningen 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
beretningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at beretningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i beretningen.
København, den 31. marts 2022

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Claus Jorch Andersen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne33712

Christina Nilsson
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne44182
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Årsregnskab for Kronprinsens og Kronprinsessens årpenge
Årsregnskabet omfatter årpenge til Kronprinsen og Kronprinsessen

Resultatopgørelse
1. januar - 31. december 2021

Noter

2021
kr.

2020
t.kr.

1

21.465.145

21.154

21.465.145

21.154

Indtægter
Årpenge
I alt
Omkostninger
Personaleomkostninger

2

12.312.392

11.387

Hoffets driftsomkostninger

3

2.278.738

1.845

Hoffets administrationsomkostninger

4

246.217

232

Ejendomsomkostninger

5

1.748.125

1.309

498.068

503

4.293.029

4.231

21.376.569

19.507

88.576

1.647

1.678

2

86.898

1.645

86.898

1.645

Afskrivninger
Rammebeløb, Kronprinsparret
I alt
Resultat før finansielle poster
Finansielle poster, netto
Årets resultat
Resultatdisponering
Overført til næste år
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Kronprinsens og Kronprinsessens årpenge

Balance
31. december 2021

Aktiver

Noter

2021
kr.

2020
t.kr.

Anlægsaktiver

Noter

2021
kr.

2020
t.kr.

6

2.866.419

2.780

446.362

118

Modtaget forudbetalt statsydelse

1.802.178

1.783

Passiver

Egenkapital

Biler og maskiner

3.679.344

2.153

Anlægsaktiver i alt

3.679.344

2.153

Omsætningsaktiver

Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser

Tilgodehavende moms

661.347

393

Anden gæld inkl. feriepengeforpligtelse

1.526.195

2.367

Andre tilgodehavender

671.213

123

Gældsforpligtelser i alt

3.774.735

4.268

Periodeafgrænsningsposter

181.240

181

1.513.800

697

Passiver i alt

6.641.154

7.048

Likvider

1.448.010

4.198

Omsætningsaktiver i alt

2.961.810

4.895

Aktiver i alt

6.641.154

7.048
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Noter
1 Årpenge til H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

4 Hoffets administrationsomkostninger

2021
kr.

2020
t.kr.

Årpenge til H.K.H. Kronprinsen

21.465.145

21.154

Heraf til H.K.H. Kronprinsessen

2.146.515

2.115

2021
kr.

2020
t.kr.

Kontorhold, bøger, blade mv.

96.736

103

Telefon og porto

76.813

82

Forsikring og konsulentydelser

49.870

38

Kontorinventar og IT

22.798

9

246.217

232

2021
kr.

2020
t.kr.

1.022.190

860

725.935

449

1.748.125

1.309

2021
kr.

2020
t.kr.

2.779.521

1.135

86.898

1.645

2.866.419

2.780

2 Personaleomkostninger

Lønninger inkl. omkostninger til social sikring
Pensionsbidrag og pensioner
Andre personaleomkostninger

2021
kr.

2020
t.kr.

10.362.789

9.461

1.650.944

1.580

298.659

346

12.312.392

11.387

3 Hoffets driftsomkostninger

Driftsmidler og inventar
Kongelige arrangementer
Diverse omkostninger

2021
kr.

2020
t.kr.

5 Ejendomsomkostninger

Varme og el
Vedligeholdelse og moderniseringer mv.

6 Egenkapital

859.594

703

1.042.321

520

Egenkapital 1. januar

376.823

622

Resultatdisponering

2.278.738

1.845
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Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Generelt

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

Årpenge

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

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

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

I resultatopgørelsen indregnes årpenge, der
vedrører regnskabsåret. Årpenge udbetales fra
staten månedsvis forud. I henhold til gældende
lovgivning tilfalder 10 procent af årpengene
Kronprinsessen.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger,
regulering af feriepengeforpligtelser samt pensionsbidrag og pensioner med videre. Endvidere
omfatter personaleomkostninger omkostninger
til kurser, uniformer samt ansvars-, sundheds- og
ulykkesforsikringer.

Hoffets driftsomkostninger

Omfatter omkostninger til Kronprinsparrets officielle forpligtelser, rejser, drift af biler med videre.

Hoffets administrationsomkostninger

Omfatter omkostninger til administration af
Hoffet, herunder kontorhold, forsikringer, konsulentydelser, IT-drift, juridisk bistand, revision,
abonnementer med videre.

Kongehusets økonomi

Ejendomsomkostninger

Ejendomsomkostninger omfatter omkostninger
til indvendig vedligeholdelse og indretning af de
ejendomme, som i henhold til Civillisteloven påhviler Dronningen, og som er stillet til rådighed
for Kronprinsparret af Dronningen. Ejendomsomkostninger omfatter endvidere omkostninger til
varme, elektricitet samt rengøring og vinduespolering udført af eksterne leverandører.

Afskrivninger

Omfatter af- og nedskrivninger samt gevinst/tab
ved salg af biler og IT-udstyr.

Rammebeløb til Kronprinsparret

Af de modtagne årpenge henføres en fast andel af
årpengene som et rammebeløb til Kronprinsparret. Beløbet anvendes blandt andet til beklædning, inventar og andre omkostninger af privat
karakter.
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Balancen
Anlægsaktiver

Optages til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Biler afskrives hovedsageligt lineært i forhold til forventet scrapværdi
efter fem til otte år. Investeringer i IT-udstyr afskrives over fem 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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter afholdte
omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante kasse
beholdninger samt indeståender i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Tilgodehavender indregnes til nominel værdi.
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Påtegning
Godkendelse af årsregnskabet for Kron
prinsens og Kronprinsessens årpenge

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Kronprinsens og Kronprinsessens
årpenge for regnskabsåret 1. januar 2021 – 31.
december 2021.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et
retvisende billede af Kronprinsens og Kronprinsessens årpenges aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2021 samt resultatet af
aktiviteterne for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31.
december 2021.
Den del af beretningen, der omhandler Kronprinsens og Kronprinsessens årpenge, indeholder
efter vores opfattelse en retvisende redegørelse
for de forhold, beretningen omhandler.

Amalienborg, den 31. marts 2022

Christian Schønau
Hofchef

Dan Folke Pedersen
Økonomichef
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til Deres Kongelige Højheder
Kronprinsen og Kronprinsessen

telse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Konklusion

Ledelsens ansvar for 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:

Vi har revideret årsregnskabet for Kronprinsens
og Kronprinsessens årpenge for regnskabsåret 1.
januar 2021 - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, b
 alance og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et
retvisende billede af Kronprinsens og Kronprinsessens årpenges aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet
af Kronprinsens og Kronprinsessens årpenges
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31.
december 2021 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 Kronprinsens og Kronprinsessens årpenge i overensstemmelse med International Etichs Standards Board for Accountants’
internationale retningslinjer for revisorers etiske
adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske
krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold
til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfat-

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 evnen til at fortsætte
driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat
drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af ledelsens forventninger til den fortsatte drift.

Revisors ansvar for revisionen af års
regnskabet

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

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.
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 Kronprinsens
og Kronprinsessens årpenges 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
evnen 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.
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
blandt andet 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 beretningen

Ledelsen er ansvarlig for beretningen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter
ikke beretningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om beretningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er
det vores ansvar at læse beretningen og i den forbindelse overveje, om beretningen 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
beretningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at beretningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i beretningen.
København, den 31. marts 2022

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Claus Jorch Andersen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne33712

Christina Nilsson
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne44182
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Årpenge til Prins Joachim
Prins Joachim modtog i 2021 3.793.996 kr. i
årpenge og 156.370 kr. i momsrefusion.

47

