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HOFMARSKALLENS FORORD
Kongehusets årsberetning for 2014 illustrerer den
kongelige families officielle aktiviteter og gøremål inden for
en række områder som erhverv og kultur, humanitære og
sociale initiativer, forsvaret, sport og sundhed, miljø og klima
samt forskning og uddannelse.
Regentparret foretog to udgående statsbesøg til Kina og
Kroatien i henholdsvis april og oktober og var værter, da
Tyrkiets Præsidentpar aflagde statsbesøg i Danmark i marts
måned. I Kina var Regentparret ledsaget af 161
virksomheder  den hidtil største erhvervsdelegation ved et
statsbesøg  mens 37 virksomheder deltog i statsbesøget i
Kroatien. Kronprinsparret stod i spidsen for erhvervs og
kulturfremstød i Canada og Polen med ledsagelse af
henholdsvis 80 og 60 virksomheder. Derudover foretog den
kongelige familie en række rejser med fokus på aktuelle
humanitære og sociale emner.

Hofmarskal Michael Ehrenreich
FOTO: STEEN BROGAARD ©

Regentparret gennemførte to sommertogter rundt i
Danmark, mens Kronprinsfamilien for første gang besøgte
Grønland med Kongeskibet Dannebrog.
H.K.H. Prinsgemalen fyldte 80 år den 11. juni.
Fødselsdagen blev markeret ved flere lejligheder, blandt
andet med en festforestilling i DR Koncerthuset.
2014 var præget af særlige markeringer af 150året for
Slaget ved Dybbøl og 200året for Norges frie forfatning, og
medlemmer af den kongelige familie var i løbet af året til
stede ved flere af de tilknyttede begivenheder, der blev
afholdt i Danmark og Norge.
De officielle opgaver har desuden omfattet modtagelser af
audienssøgende og ambassadører samt varetagelsen af
de kongelige fonde, som i det forløbne år har uddelt legater
til adskillige projekter af kulturel, videnskabelig,
uddannelsesmæssig, social og humanitær karakter.
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BERETNING
Statsretlige opgaver
H.M. Dronningen medvirker som statsoverhoved ved
regeringsdannelser og ministerrokader. Sidstnævnte blev i
2014 gennemført tre gange, hvor tiltrædende og afgående
ministre blev modtaget på Amalienborg.
Der blev afholdt i alt syv statsråd på Christiansborg Slot, hvor
Regenten fører forsæde. Derudover har Dronningen
regelmæssigt modtaget statsministeren og
udenrigsministeren, når disse orienterer om den seneste
politiske udvikling.
Der blev givet offentlig audiens 20 gange, hvor mere end
1500 borgere mødte op for at takke Dronningen og  i
Dronningens fravær  H.K.H. Kronprinsen for en
embedsudnævnelse eller –afsked, tildeling af ordner samt
fortjenstmedaljer eller belønningsmedaljer.

Ved Regentparrets aftenselskab på Christiansborg Slot
blev der danset lanciers efter middagen.
FOTO: CHRISTIAN MEYER, KONGEHUSET ©

Dronningen modtog i alt 26 udenlandske ambassadører,
der afleverer deres akkreditiver, inden de kan varetage deres
hverv som ambassadør i landet. Dertil modtog Dronningen
13 ambassadører i afskedsaudiens.

med middag og underholdning på Christiansborg Slot. I
2014 blev dette selskab afholdt den 12. marts. Kongehusets
medlemmer møder i årets løb landets folkevalgte i
forbindelse med officielle begivenheder, som f.eks. den
årlige åbning af Folketinget og når den kongelige familie
besøger regioner og kommuner i Danmark.

En række udenlandske politiske ledere m.v. var i årets løb i
audiens hos Dronningen, heriblandt EU Parlamentets
formand samt Frankrigs premierminister.

Statsbesøg og officielle besøg

Regentparret inviterer én gang inden for hver
folketingsperiode regeringen, Folketinget og
Europaparlamentets danske medlemmer til aftenselskab

Årets indgående statsbesøg fandt sted i dagene 17.19.
marts, hvor Tyrkiets præsident H.E. Abdullah Gül og fru
Hayrünnisa Gül aflagde besøg i Danmark. En tyrkisk
erhvervsdelegation ledsagede Præsidentparret under
statsbesøget, der havde fokus på grøn vækst og teknologi,
sundhed og velfærd samt fødevare og
levnedsmiddelindustrien. Besøget indeholdt flere aktiviteter,
der præsenterede dansk erhverv, og Kronprinsen deltog
sammen med Præsidenten i et tyrkiskdansk handels og
investeringsforum ved Dansk Industri. Den 18. marts var
H.K.H. Kronprinsessen vært ved en frokost for
Præsidentfruen, hvor udvalgte projekter under Mary Fonden
blev præsenteret med efterfølgende besøg på krisecentret
Danner for voldsudsatte kvinder og deres børn. Her
udleverer Mary Fonden rygsække med personlige ejendele
såvel som legetøj til centrets børn. På besøgets første dag
var Regentparret værter ved et gallataffel på Amalienborg, og
besøget blev afsluttet med en tyrkisk returmiddag.

Mere end to millioner tv-seere fulgte med, da Dronningen
den 31. december holdt nytårstale fra Havesalen på
Fredensborg Slot.

35 år efter det første statsbesøg i Kina aflagde Regentparret
den 24.28. april det andet statsbesøg i landet. Den officielle
velkomst fandt sted i Folkets Store Hal i Beijing, og som

FOTO: KELD NAVNTOFT, SCANPIX ©
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fremme danskpolsk samhandel inden for blandt andet
landbrug og fødevarer, mode og design, energi og miljø
samt sundhed deltog Kronprinsparret i en række aktiviteter,
der skulle lægge grobund for videndeling mellem danske og
polske virksomheder. Kronprinsparret deltog den 12. maj i
en Grand Opening af danske erhvervstiltag, hvorefter
Kronprinsen i løbet af de efterfølgende dage deltog i flere
seminarer om effektiv udnyttelse af blandt andet vind og
vandenergi i land såvel som bydistrikter. Kronprinsessen
deltog under besøget i flere aktiviteter forbundet med
fremme af sundhed, herunder et seminar om
livsstilssygdomme og et efterfølgende besøg på et lokalt
hospital. Kronprinsessen besøgte også en børnehave for
børn med autisme og deltog senere i et rundbordsmøde om
danske erfaringer inden for samarbejdet mellem det
offentlige og private i sundhedssektoren samt et seminar
omhandlende forbedring af livskvalitet. Besøget i Stettin
omhandlede ikke mindst miljørigtige løsninger, og
Kronprinsen deltog i seminarer omhandlende vindenergi og
affaldshåndtering, mens Kronprinsessen blandt andet fik
fremvist møbler lavet af genbrugsmaterialer. Besøget blev
afsluttet med en reception på Fregatten Niels Juel.

Regentparret ved Den Forbudte By i forbindelse med
statsbesøget i Kina.
FOTO: KELD NAVNTOFT, SCANPIX ©

afslutning på ankomstdagen afholdt Præsidenten
statsbanket i Den Vestlige Hal. Overskriften var
bæredygtighed med fokus på det brede danskkinesiske
samarbejde inden for blandt andet energi og miljø,
innovation, investering og dansk design. Under denne
overskrift deltog Regentparret den 25. april blandt andet i
åbningen af den danskkinesiske partnerskabskonference
"Sustainability in China and Denmark" og deltog de
efterfølgende dage i åbningen af en konference med fokus
på miljørigtig urbanisering samt et danskkinesisk
innovations og investeringsseminar. Under besøget fik
Regentparret lejlighed til at besøge flere danske
virksomheder, som er repræsenteret på det kinesiske
marked.

Den 17.19. september besøgte Kronprinsparret Canada
med formålet at styrke relationerne mellem Danmark og
Canada samt partnerskaberne mellem danske og
canadiske virksomheder. Programmet satte fokus på
samhandel inden for sundhed, fødevarer, arkitektur og grøn
byggeri samt design og mode. Kronprinsparret deltog blandt
andet i den officielle åbning af erhvervsfremstødet, hvor en
kontrakt mellem danske og canadiske virksomheder blev

Kultursatsninger og dansk design var på programmet, da
Dronningen den 25. april sammen med Præsidentfruen
deltog i lanceringen af DanskKinesisk Kulturår på Museum
for Women and Children, hvor Dronningen læste højt af et af
H.C. Andersens eventyr på dansk, mens Præsidentfruen
fremsagde eventyret på kinesisk. En medrejsende
erhvervsdelegation med mere end 160 repræsenterede
virksomheder deltog i flere af besøgets aktiviteter og var
blandt andet inviteret med på Regentparrets sejlads på
Huangpu Floden, der løber igennem Shanghai, hvor
repræsentanter for dansk og kinesisk søfart var med til at
markere 40året for danskkinesisk søfartssamarbejde.

Kronprinsparret ved den officielle velkomst ved det polske
præsidentpalads i forbindelse med det officielle besøg i
Polen.

Kronprinsparret aflagde den 12.14. maj officielt besøg i
Polens hovedstad Warszawa og i Stettin, hvor de stod i

FOTO: KELD NAVNTOFT, SCANPIX ©

spidsen for et dansk erhvervsfremstød. Med formålet at
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underskrevet, og hvor danske virksomheder efterfølgende
fremviste produkter til den canadiske fødevare og
detailbranche. Dansk design, arkitektur og mode gav tillige
afsæt til flere af besøgets aktiviteter, ligesom
sundhedsområdet var i fokus, da Kronprinsparret deltog i
seminaret "Danish Innovation for Canadian Healthcare"
omhandlende sundhedsmæssige udfordringer i de to
lande.
Den 21.24. oktober foretog Regentparret statsbesøg til
Kroatien med besøg hos danske virksomheder i landet og
deltagelse i aktiviteter inden for blandt andet sundhed,
energi og miljø samt arkæologi. Under besøget overværede
Dronningen blandt andet åbningen af et regionalt
diabetesforum, mens H.K.H. Prinsgemalen holdt tale ved et
erhvervsforum med deltagelse af cirka 30 danske
virksomheder og erhvervsorganisationer. Regentparret
besøgte desuden den danske virksomhed Hartmann, som
fremstiller æggebakker. Under besøget fik Regentparret
fremvist virksomhedens velgørenhedsarbejde, hvor blinde
og svagtseende deltog i en workshop og udsmykkede æg
lavet af støbepapemballage. I det gamle rådhus i Split
deltog Regentparret i åbningen af en udstilling om den
danske arkæolog Ejnar Dyggve, der i 192223 deltog i de
omfattende udgravninger af den historiske by Salona nær
Split. Udstillingsåbningen satte fokus på et væsentligt dansk
bidrag til bevarelsen af den fælles europæiske kulturarv, og
besøget blev afsluttet med en underskriftceremoni, der
markerede kulturarvssamarbejdet mellem Danmark og
Kroatien.

Regentparret ankommer til Livø Havn.
FOTO: HENNING BAGGER, SCANPIX ©

udtalte, at besøget havde givet et endnu bedre indblik i den
grønlandske virkelighed.

150-året for slaget ved Dybbøl
Den kongelige familie deltog i flere begivenheder, der
markerede 150året for Slaget ved Dybbøl. Den 18. april
deltog Regentparret og H.K.H. Prins Joachim i
kranselægning ved krigergravene på Dybbøl Banke efterfulgt
af en civil ceremoni i Kongeskansen, hvor Dronningen holdt
tale. Regentparret og Prins Joachim fik fremvist udstillingen
"Mennesker i Krigen 1864" på Sønderborg Slot, og Prins
Joachim besøgte en udstilling på Historiecenter Dybbøl
Banke. Om aftenen deltog D.K.H.Prins Joachim og
Prinsesse Marie i en middag og kultureventet "1864@2014"
i Alsion.

Dannebrogstogter
Regentparret gennemførte to sommertogter med
Kongeskibet Dannebrog rundt i landet. Første sommertogt
indledtes i Aalborg den 18. juni efterfulgt af besøg i Odense
og Marstal den 19. og 20. juni. Det andet sommertogt fandt
sted den 1.5. september, hvor Regentparret besøgte
Thyborøn, Ringkøbing, Livø, Nykøbing Mors og
Vesthimmerlands Kommune.

Prinsgemalen deltog den 9. maj i markeringen af 150
årsdagen for slaget ved Helgoland på Fregatten Jylland i
forbindelse med Søværnets Dag, der hvert år denne dato
markerer, at Danmarks søværn udkæmpede sit sidste
søslag ud for øen Helgoland. Samme dag deltog
Kronprinsessen sammen med H.K.H. Kronprinsesse Mette
Marit i højtideligholdelse af 150året for slaget ved
Helgoland i Kristiansand, Norge. Det var i Kristiansand, at
den danske flåde søgte havn efter slaget ved Helgoland,
hvor 55 sårede sømænd kom i behandling, og de 18
sømænd, der døde under slaget, blev begravet. Med
deltagelse af både det norske og danske kongehus
markeredes de tætte bånd, der fortsat er mellem Norge og
Danmark.

Den 1.8. august aflagde Kronprinsparret sammen med
deres fire børn, D.K.H. Prins Christian, Prinsesse Isabella,
Prins Vincent og Prinsesse Josephine, familiens første
officielle besøg i Grønland. Turen indledtes med
Kongeskibet Dannebrog i Sydgrønland i Igaliko, Narsaq,
Aalluitsup Paa, Nanortalik og Qaqortoq og blev afsluttet i
Vestgrønland med besøg i Paamiut, Qeqertarsuatsiaat og
Nuuk. I sin afskedstale takkede Kronprinsen for den
grønlandske befolknings varme modtagelse af familien og
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prisuddeling inden for Danmarks bedste CSRrapportering,
hvor formålet er at sætte fokus på best practice inden for
virksomheders rapportering om samfundsansvar.
Som protektor for Copenhagen Fashion Summit forestod
Kronprinsessen den officielle åbning af 2014konferencen i
Operaen, København, den 24. april. Kronprinsessen holdt
åbningstale for den internationale konference om
bæredygtighed i modebranchen, der samler nøglepersoner
fra modebranchen, erhvervsliv og politik. Forud for åbningen
af Copenhagen Fashion Summit var Kronprinsessen den
23. april vært ved en middag for aktører inden for bæredygtig
mode i Frederik VIII's Palæ, hvor også Kronprinsen deltog.
I sin egenskab af protektor deltog Prins Joachim den 6.
marts ved High:fives erhvervskonference på
kulturinstitutionen Fængslet i Horsens og holdt tale ved
åbningen. High:five har til formål at assistere landets
virksomheder med at etablere job og uddannelsespladser
til tidligere kriminelle. Den 15. maj deltog Prins Joachim ved
Dansk Industri og Håndværks Medaljefond i Østjyllands
medaljeoverrækkelse på Aarhus Rådhus og den 22. august
ved indvielsen af Danish Crowns nye kreaturslagteri i
Holsted. Senere på året den 28. oktober deltog Prinsen som
protektor ved åbningen af fagmessen FoodTech 2014 i
Messecenter Herning, der er Nordeuropas største
fagmesse for fødevareteknologi med mere end 275
udstillere.

Regentparret lagde under den militære mindeceremoni en
krans ved fællesgravene.
FOTO: HENNING BAGGER, SCANPIX ©

Erhverv
Haandværkerforeningens medaljer uddeles en gang om
året til nyudlærte svende, der ved svendeprøven har ydet en
belønningsværdig præstation, og den 13. maj deltog
Dronningen i Haandværkerforeningens årlige
medaljeoverrækkelse på Københavns Rådhus.

H.K.H. Prinsesse Benedikte aflagde den 7. april officielt
besøg på Industrial Supply Messen i Hannover, Tyskland,

Som protektor for DanishChinese Business Forum deltog
Prinsgemalen den 3.7. november i en rejse til Kina og
besøgte her forskellige danske virksomheder i Kina og
uddelte Prins Henriks Æresmedaljer.
Kronprinsen forestod den 14. april præmieoverrækkelse ved
iværksætterkonkurrencen "Next Step Challenge" i
Musikhuset Esbjerg og aflagde den 25. august
iværksætterbesøg i Silicon Valley, USA, herunder
Innovationscenter Danmark og Stanford University. Den 29.
oktober overrakte Kronprinsen Dagbladet Børsens
Gazellepriser i København, hvor Dagbladet Børsen kårede
gazellevirksomheder under temaet "Fra vækst til volumen",
der skal udfordre virksomhederne på områderne vækst og
jobskabelse i Danmark. Den 19. november forestod
Kronprinsen prisoverrækkelse ved den internationale
Creative Business Cup finale i København, hvor deltagere
fra forskellige lande dyster om at vinde en præmie for den
bedste forretningsidé inden for de kreative erhverv.

Kronprinsessen med prismodtagerne ved FSR - danske
revisorers prisuddeling inden for Danmarks bedste CSRrapportering.

Kronprinsessen forestod den 6. oktober prisoverrækkelse
på Børsen i København ved FSR  danske revisorers

FOTO: JAKOB CARLSEN ©
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Som protektor for FN’s Befolkningsfond (UNFPA) og Dansk
Flygtningehjælp rejste Kronprinsessen den 10. 12. januar
til Myanmar sammen med udviklingsminister Rasmus
Helveg Petersen. Besøget satte fokus på kvinders svære
forhold i det fattige sydøstasiatiske land, hvor der efter 50
års militærjunta er blevet åbnet op for demokratiske
reformer, internationalt udviklingssamarbejde og
udenlandske investeringer.
Som medlem af det internationale panel High Level Task
Force for ICPD aflagde Kronprinsessen den 10.11. marts
besøg i New York for at deltage i aktiviteter i forbindelse med
FN's Kvindekommissions 58. samling. Med udgangspunkt i
sit globale virke for unge pigers og kvinders sundhed og
rettigheder deltog Kronprinsessen i de første dage af
samlingen, hvis fokus var "Udfordringer og resultater af
implementeringen af FN's 2015mål for piger og kvinder".
Den 18. august deltog Kronprinsessen i arrangementet
"Invester i kvinder og piger  det giver fremgang for alle" på
Christiansborg Slot, hvor det samtidig blev offentliggjort, at
Danmark bliver værtsland for den globale konference om
kvinders sundhed og rettigheder, Women Deliver 2016. En
konference som Kronprinsessen via sit internationale
engagement på området har talt for kunne afholdes på
dansk grund.

Prins Joachim overrækker FoodTech Award ved
åbningen af fagmessen FoodTech 2014.
FOTO: HENNING BAGGER, SCANPIX ©

der med mere end 6500 udstillere betegnes som verdens
største faglige industrimesse. Prinsessen forestod her
åbningen af den danske fællesstand.

Humanitære og sociale opgaver
Prinsgemalen indviede den 4. juli "Sansehaverne" på
Regionshospitalet Hammel Neurocenter, der behandler
patienter med pådraget hjerneskade. Tilbage i 2011
overrakte Prinsgemalen som protektor Lions Prisen til
"Sansehaverne", og den økonomiske hjælp er anvendt til
etableringen af terapeutiske udemiljøer som en del af
rehabiliteringsprocessen for patienter på neurocenteret.

I sin egenskab af protektor for WHO Regional Office for
Europe besøgte Kronprinsessen den 23.24. oktober
Tajikistan. Besøget havde blandt andet fokus på sundhed
blandt mødre og børn samt en øget indsats for at vaccinere
befolkningen i WHO’s europæiske region. Tidligere på året

Som præsident for WWF Verdensnaturfonden i Danmark
deltog Prinsgemalen den 29. november10. december i en
rejse med organisationen til Madagaskar for at besøge
forskellige WWFprojekter, der har fokus på skovbevarelse
og beskyttelse af truede dyrearter. Prinsgemalen besøgte
bl.a. en fabrik, som udvikler nye ovne til de lokale
husholdningers madlavning, der bruger mindre træ og
trækul end almindelige ovne.
I anledning af Røde Kors’ 150års jubilæum stillede
Prinsgemalen som protektor Orangeriet på Fredensborg
Slot til rådighed for en velgørenhedsmiddag. Regentparret
deltog sammen med Kronprinsessen, Prins Joachim og
Prinsesse Marie i velgørenhedsmiddagen den 11.
september. Prinsgemalen har siden 2001 været protektor
for Røde Kors, hvis første aktion var under Slaget ved Dybbøl
i 1864, hvor hjælpearbejdere for første gang bar armbindet
med det røde kors.

Prinsgemalen bliver vist rundt i "Sansehaverne".
FOTO: AXEL SCHÜTT, SCANPIX ©
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Som protektor for CARE Danmark rejste Prins Joachim den
11.18. november til Laos for at besøge organisationens
udviklingsprojekter i landet. Prinsen blev præsenteret for
udfordringer og løsninger i forhold til klimaforandringer i
Laos, hvor CARE arbejder med at ruste fattige bønder mod
klimakatastrofer, som i stigende grad truer deres
livsgrundlag ved at ødelægge høsten. De lokale
introduceres til dyrkningsmetoder og afgrøder, som bedre
kan modstå klimaforandringerne. Prinsen besøgte også en
dansk tekstilfabrik, der arbejder med socialt ansvar.
Prinsesse Marie besøgte som protektor for Folkekirkens
Nødhjælp Etiopien den 27.31. januar for at følge det
udviklingsarbejde, som Folkekirkens Nødhjælp udfører i
landet. Prinsessen besøgte flere landsbyer i Baledistriktet
og så, hvordan projektmedarbejdere og de lokale beboere
arbejder med dyrkning af jord, beredskab i forbindelse med
klimaforandringer, husdyropdræt, sundhed og ernæring.

Den kongelige familie deltog i Røde Kors'
velgørenhedsmiddag i Orangeriet i anledning af
organisationens 150-års jubilæum. Her ses
generalsekretær i Røde Kors Anders Ladekarl og
vicepræsident Hanna Line Jakobsen med den kongelige
familie ved ankomsten til middagen.

Som protektor for Landsforeningen Autisme deltog
Prinsesse Marie den 2. april i organisationens løb i
anledning den Internationale Autismedag og besøgte den
13. oktober Børne og Ungdomspsykiatrisk Center i Risskov
og forestod senere samme dag indvielsen af Hinnerup
Kollegiets nye specialmiljø for ældre med autisme.

FOTO: THOMAS LEKFELDT, SCANPIX ©

den 15. september holdt Kronprinsessen tale ved
åbningsceremonien af WHO's Europæiske Regions 64.
regionalkomitémøde i København.

I anledning af World AIDS Vaccine Day var Prinsesse Marie
som protektor vært ved AIDSFondets HIV vaccine briefing
den 20. maj i Christian VIII’s Palæ, Amalienborg.
Prinsessen holdt åbningstale ved briefingen, der var
organiseret af AIDSFondet i et samarbejde med The

Kronprinsessen besøgte sammen med handels og
udviklingsminister Mogens Jensen Sydafrika den 2.–5.
november. Rejsen havde fokus på seksuel og reproduktiv
sundhed og rettigheder, herunder retten til at bestemme
over egen krop og til at vælge brug af prævention samt
mulighed for at føde under ordentlige forhold.
I forlængelse af opholdet i Sydafrika aflagde
Kronprinsessen besøg i Genève, Schweiz, den 6. november
for at deltage i møder og holde tale ved åbningen af
UNECE/UNWOMEN konferencen "Gender Equality and
Empowerment of Women and Girls for Sustainable
Development in the ECE Region", der havde fokus på
kvinders og pigers særlige rettigheder og udfordringer i
kriser og konfliktsituationer.
Tilbage i Danmark talte Kronprinsessen ved den
internationale konference om pigeomskæring på
Christiansborg Slot den 11. november. Ved konferencen
deltog internationale globale aktører på området og delte
viden om politiske fremskridt, nyeste forskningsresultater og
erfaringer samt fortsatte udfordringer. I forbindelse med
konferencen var Kronprinsessen efterfølgende vært ved en
middag i Frederik VIII’s Palæ, Amalienborg.

Kronprinsessen besøgte i Sydafrika LoveLife Youth
Centret, der arbejder med uddannelse og oplysning
omkring HIV/aids blandt unge.
FOTO: KELD NAVNTOFT, SCANPIX ©
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Prinsessen danske elevers præsentation af deres
deltagelse i UNESCO’s Arts Educationuge i DR
Koncerthuset, København.
Prinsesse Benedikte er protektor for SOS Børnebyerne og
deltog den 15. november i SOS Børnebyernes seminar for
frivillige medarbejdere og jubilæumsfest i Odense, der
markerede organisationens 50års jubilæum i Danmark. I
sin tale ved arrangementet takkede Prinsessen de frivillige
for deres arbejde for at hjælpe verdens udsatte og
forældreløse børn. I anledning af jubilæet deltog Prinsessen
den 13. december i SOS Børnebyernes 50års arrangement
på Herlufsholm skole, hvor der blev afholdt julebazar med
indsamling til SOS Børnebyerne.

I Etiopien besøgte Prinsesse Marie landsbyen Jibri for at
se den lokale skoles nye vandopsamlingsanlæg, der
sikrer, at tørkeperioder og vandmangel ikke holder
eleverne væk fra undervisningen.

Miljø og klima
Miljø og klima har været i fokus under årets statsbesøg og
officielle besøg, hvor danske løsninger inden for bæredygtig
energi er blevet fremvist for udlandet, men også andre af
årets arrangementer har omhandlet miljø og
bæredygtighed. Således forestod Kronprinsen den 27.
februar for tredje gang overrækkelsen af Byggeriets Klima,
Energi og Miljøpriser ved fagmessen BYGGERI '14.
Priserne blev overrakt til udstillere på messen, som i særlig
grad kunne dokumentere energieffektivitet og CO2
reduktionen i fremstillingen eller anvendelsen af
byggematerialer. Kronprinsen deltog også i den officielle
åbning af Green Tech Center i Vejle den 24. juni samt i
indvielsen af Energitårnet i Roskilde den 2. september. Det
var arrangementer, som satte fokus på henholdsvis
udvikling af grøn energiteknologi og energiudnyttelse af
ressourcerne i affald. Den 9. september foretog Prins
Joachim det første spadestik i forbindelse med opførelsen
af ENVO Biogas Tønder.

FOTO: MIKKEL ØSTERGAARD ©

International AIDS Vaccine Initiative og omhandlede både
fremskridt og potentialet for en vaccine, der kan forhindre
HIVinfektion.
I sin egenskab af protektor for den danske UNESCO
nationalkommision deltog Prinsesse Marie den 21. maj i
verdensarvsarrangement om dansk og libanesisk
skolesamarbejde samt i lancering af læringsmateriale om
verdensarven i Roskilde Domkirke. Dagen efter overværede

Kronprinsens besøg i Abu Dhabi den 20.21. januar havde
energi og bæredygtige løsninger som tema. Under besøget
holdt Kronprinsen tale ved det danske event "The United
Arab Emirates and Denmark – Partners for Global
Sustainability", som blev afsluttet med underskrivelse af en
samarbejdsaftale mellem Danmark og De Forenede
Arabiske Emirater. Senere på året den 22. september deltog
Kronprinsen i den officielle åbning af udstillingen "House of
Green" hos Danish Cleantech Hub som led i klimaugen i
New York. Kronprinsen åbnede året forinden "House of
Green" i Industriens Hus i København, og udstillingen skal
nu fremvise de danske klimaløsninger for udenlandske
interessenter i New York.

Den 13. juli åbnede Prinsesse Benedikte som protektor
"Alzheimer's Association International Conference" i
København.
FOTO: AGNÉS COLBERT ©
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Skolernes Motionsdag, hvor Kronprinsessen skød
Arenaskolens motionsløb i gang.
Den 19. februar holdt Kronprinsessen tale ved
åbningsceremonien for Birkerød Gymnasiums Model United
Nations Conference, BIGMUN. Den internationale
konference er et simuleret FNtopmøde, hvor de omkring
350 deltagende gymnasieelever får lejlighed til at diskutere
og forhandle som FNdelegerede. Ved konferencen deltog
elever fra blandt andet Danmark, Tyskland, USA, Tyrkiet og
Holland, og emnet kvinderettigheder blev blandt andet
diskuteret.
Prinsesse Marie samarbejder med Syddansk Universitet
(SDU) for at styrke kendskabet til universitetets uddannelser,
forskning og øvrige virke, og i den forbindelse forestod
Prinsessen den 20. januar den officielle åbning af Syddansk
Universitets Børnesprogskonference i Odense. Den 26.
november besøgte Prinsessen og en delegation fra SDU
verdens største kvindeuniversitet Princess Nora Bint
Abdulrahman University i Riyadh, hvor mere end 200
studerende undervises i bacheloruddannelser baseret på
det danske universitets koncepter. SDU har som det første
universitet i Danmark solgt uddannelser til et udenlandsk
universitet. Under besøget holdt Prinsessen tale og
overværede en forelæsning samt talte med studerende og
medarbejdere på det saudiarabiske universitet.

Kronprinsen forestod indvielsen af Energitårnet i Roskilde.
FOTO: JONAS SKOVBJERG FOGH, SCANPIX ©

I forbindelse med afholdelsen af det internationale
klimaarrangement Global Green Growth Forum, som i år
fandt sted i København, deltog Kronprinsen i en officiel
middag i Operaen den 20. oktober og var den efterfølgende
aften selv vært ved en middag i Frederik VIII’s Palæ for
deltagere i forummet.

Forskning og uddannelse

Den 13. august besøgte Prinsesse Marie sammen med
undervisningsminister Christine Antorini Tønder HTX, hvor
der arbejdes målrettet med at skabe et "pigevenligt miljø" i

Den 22. juni overværede Dronningen åbningen af
konferencen EuroScience Open Forum 2014 i København,
og senere på året den 23. september var Dronningen som
protektor til stede ved indvielsen af Teknologisk Instituts nye
forskningsdomicil til Danish Meat Research Institute (DMRI)
i Taastrup, der vil markere sig som verdens største
videncenter inden for forskning og innovation i animalske
fødevarer.
Som protektor for 200året for Almueskoleloven af 1814
deltog Kronprinsessen i en række arrangementer, der
markerede jubilæet. Den 3. februar overværede
Kronprinsessen den officielle åbning i København, hvor
udstillingen "Lærer for Livet" samtidigt blev indviet. Den 11.
april deltog Kronprinsessen i jubilæumsaktiviteterne
"Skolernes Sangdag" i DR’s Koncertsal og et skolebesøg
på Sønderbro Skole i København. Senere på året den 6.
oktober besøgte Kronprinsessen Næstved for at deltage i en
byvandring med to skoleklasser fra Lille Næstved Skole.
Byvandringen fandt sted i forbindelse med Uge200, hvor
grundskoler i Danmark fejrede, at det er 200 år siden, at der
blev indført undervisningspligt. Den 10. oktober aflagde
Kronprinsessen besøg på Arenaskolen i Greve på

Dronningen blev præsenteret for sunde kødprodukter
under besøget på Danish Meat Research Institute.
FOTO: TEKNOLOGISK INSTITUT ©
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oktober deltog Prinsesse Marie i fejringen af Den Danske
Urmagerskoles 125års jubilæum i Ringsted. Under
besøget fik Prinsessen mulighed for at besigtige skolen og
opleve arbejdende værksteder ved stedets elever. Der
uddannes årligt 1520 nye urmagere til det danske og
udenlandske erhverv.
Prins Joachim deltog i Welcome Dinner som protektor for
CBS Case Competition i København den 24. februar. CBS
Case Competition afholdes årligt i februar for
bachelorstuderende, der kommer med løsningsforslag på
problemstillinger stillet af erhvervslivet. Den 29. april deltog
Prinsen som protektor i præmieoverrækkelsen ved finalen
for "Unge Forskere", der er Danmarks største
naturvidenskabelige talentkonkurrence for elever fra
grundskoler og ungdomsuddannelser fra hele Danmark,
hvor unge forskningstalenter viser bud på fremtidens
medicin, maskiner, energiformer og andre
naturvidenskabelige bidrag til en bedre verden.

Kronprinsessen deltog i byvandring med to skoleklasser i
Næstved i forbindelse med "Skole i 200 år".
FOTO: JENS NØRGAARD LARSEN, SCANPIX ©

ITundervisningen, og blev her præsenteret for et
undervisningsforløb. Den 27. august forestod Prinsesse
Marie den officielle indvielse af European School
Copenhagen i København, som Prinsessen i 2014 indgik
samarbejde med for at medvirke til at styrke kendskabet til
skolens uddannelsestilbud og øvrige virke. European
School Copenhagen er en ny flersproglig og multikulturel
international skole med fokus på sprog og naturvidenskab
fra indskolingsalderen til og med gymnasium. Den 30.

Sport og sundhed
Som medlem af Den Olympiske Komité overværede
Kronprinsen den 4.8. og den 17.22. februar VinterOL i
Sochi, Rusland. Forud for legene deltog Kronprinsen i IOC’s
126. session og overværede den officielle åbning samt
konkurrencer med deltagelse af danske atleter. Kronprinsen
deltog også i møder med komitéen den 29. april 1. maj i
PyeongChang i Sydkorea samt i september i Lausanne,
Schweiz. I december deltog Kronprinsen i den 127. IOC
session i Monaco.
VM i halvmaraton blev i 2014 afholdt for 21. gang og fandt
som noget særligt sted i Danmark. Kronprinsen igangsatte
halvmaratonet på Christiansborg Slotsplads den 29. marts
og deltog dagen forinden i den officielle middag i anledning
af løbet. Den 5. april deltog Kronprinsen sammen med
Kronprinsessen, Prins Christian og Prinsesse Isabella i det
årlige motionsløb "Find vej Dagen" i Rude skov.
Kronprinsen var også til stede ved arrangementer tilknyttet
det landsdækkende SkoleOL, hvor lokale skoleklasser
landet over kan kvalificere sig til et finalestævne. Her deltog
Kronprinsen den 6. maj i opvarmningen ved SkoleOL i
Korsør, hvor 400 elever fra ni skoler i Slagelse kommune
konkurrerede i atletik. Og den 17. juni var Kronprinsen til
stede, da skoleelever på Østerbro Stadion i København
dystede i SkoleOL’s discipliner. Den 31. oktober forestod
Kronprinsen åbningen af projektet "Idræt for Alle" ved
Roskilde breddeidrætsskoler og deltog i sportsaktiviteter
sammen med de tilstedeværende 350 mellemtrinselever.

Prinsessen besøgte tandlægestuderende, der trænes i at
sætte rigtige tænder i dukker på Princess Nora Bint
Abdulrahman University i Riyadh.
FOTO: SYDDANSK UNIVERSITET ©
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Prins Joachim besøgte som protektor i
Diabetesforeningens European Diabetes Leadership
Forum i Bruxelles den 4. marts og deltog i april i
Diabetesforeningens uddelinger af forskningslegater på Ny
Carlsberg Glyptoteket, København. Også Prinsesse
Benedikte deltog i diabetesarrangementer og forestod den
12.18. maj en rejse med World Diabetes Foundation til
Bhutan, hvor Prinsessen mødte personale og patienter på
en diabetesklinik.
Prinsesse Benedikte besøgte den 11.16. januar Malaysia i
sin egenskab af protektor for Olave BadenPowell Society og
deltog blandt andet i selskabets bestyrelsesmøde i Kuala
Lumpur. The Olave BadenPowell Society støtter foreningen
World Association of Girl Guides and Girl Scouts, der er en
global frivillig forening for pigespejdere. Den 11. marts og
21. maj afholdt Prinsessen som formand møder i De
Danske Pigespejderes Fællesråd.

Kronprinsen under opvarmningen til Skole-OL i Korsør.
FOTO: HANNE JUUL, BILLED-BLADET ©

Prinsesse Marie deltog som protektor for Danmarks
Skiforbund den 4. oktober i forbundets skievent på Bispetorv
i Aarhus. Den 4. august overværede Prinsesse Benedikte
verdensmesterskaberne i kørestolsrugby i Arena Fyn,
Odense.

Kultur
Da Havhingsten fra Glendalough, der betegnes som
verdens største rekonstruktion af et vikingeskib, blev søsat i
2004, skete det under overværelse af Dronningen. 10 år
senere besøgte Dronningen atter skibet, som denne gang
lå til kaj i Berlin i anledning af udstillingen "Die Wikinger".
Dronningen fik forevist skibet i selskab med Tysklands
Forbundspræsident Joachim Gauck og fru Daniela
Schadt den 9. september og forestod om aftenen den
officielle åbning af udstillingen. Tidligere på året den 6.
marts forestod Dronningen åbningen af "Vikings: life and
legend" på the British Museum i London. Begge udstillinger
var baseret på Nationalmuseets udstilling fra 2013 VIKING,
der omhandlede Vikingetiden fra det 8. århundrede til det 11.
århundrede og blandt andet inkluderede de bevarede rester
af det 37 meter lange krigsskib Roskilde 6, som blev
udgravet i Roskilde Fjord.

Den kongelige familie var desuden engageret i flere
arrangementer inden for sundhedsområdet i 2014.
Kronprinsessen deltog som protektor for Nyreforeningen i
"Nyrernes Dag" den 3. maj og var den 28. oktober til stede
ved et arrangement i forbindelse med etableringen af
Healthcare Denmarks ambassadørnetværk.

Den 29. juli var Dronningen til stede, da det nye kirke og
kulturhus blev indviet i Statsfængslet i Renbæk ved Vojens.
Statsfængslet havde som det eneste fængsel i Danmark
ikke et rum til religiøse handlinger, og den nye bygning har
udover kirkerummet også et bibliotek og kunstnerrefugium
tilknyttet. I Aarhus deltog Dronningen den 30. august i et
arrangement i Møntmestergården i Den Gamle By og
overværede ved samme lejlighed Aarhus Sommeroperas
opførelse af "Rosa og Evigheden" i anledning af Den Gamle
Bys 100års jubilæum. Dronningen besøgte den 11.
september det nye Musikmuseum på Frederiksberg og

Prinsesse Benedikte modtager spejdere fra De Grønne
Pigespejdere og Det Danske Spejderkorps i forbindelse
med sin reception i Christian VIII's Palæ i anledning af
Prinsessens 70-års fødselsdag.
FOTO: BIRGER STORM, BILLED-BLADET ©
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Prinsgemalen besøgte den 3. juni Tunø Festival.
FOTO: NIELS HENRIK DAM ©

Under besøget i Berlin fik Dronningen og Tysklands
Forbundspræsident Joachim Gauck og fru Daniela Schadt
forevist vikingeskibet "Havhingsten".

Vadehavet tilbage i 2010, i markeringen af naturområdets
optagelse på verdensarvslisten ved et arrangement på
Esbjerg Havn. Prinsesse Marie holdt som protektor for den
danske UNESCOnationalkommission tale ved receptionen.
Den 21. oktober besøgte Prinsessen Stevns Klint i
forbindelse med markering af optagelsen på UNESCO’s
liste over verdens naturarv.

FOTO: FABRIZIO BENSCH, SCANPIX ©

oplevede her blandt andet Det Klingende Museum, hvor
skoleelever kan udforske forskelligartede
musikinstrumenter. Som protektor for Moesgaard Museum
deltog Dronningen den 10. oktober i åbningen af museets
nye udstillingsbygning, som huser nye arkæologiske og
etnografiske udstillinger samt en samling af anatomisk
korrekte rekonstruktioner af menneskearter.

Prins Joachim deltog den 6. august i åbningen af museet
"Mosede Fort, Danmark 191418" og museumsudstillingen
"På kanten af krig – neutralitet mellem krig og velfærd" i
Greve. Mosede Fort blev i 1913 bygget til at forsvare den
danske neutralitet, men ved åbningen blev det markeret, at
fortet i dag er blevet ombygget til et moderne museum.

Prinsgemalen var i 2014 protektor for årets Tunø Festival og
besøgte den 3. juli øen for at overvære åbningen af
festivalen med underholdning fra blandt andet de lokale
børn. Øens festival blev første gang afholdt i 1987 og tager
sit musikalske udgangspunkt i jazz og folkemusik.

Prinsesse Benedikte overværede som protektor den 25. maj
Sankt Annæ Pigekors 40års jubilæumskoncert i
koncertsalen i det gamle radiohus på Frederiksberg.

Kronprinsen overværede den 9. maj åbningen af den nye
kulturinstitution Brandts i Odense og deltog som protektor
den 13. juni i åbningen af New Yorkudstilling og
efterfølgende fest i Kunstforeningen GL STRAND i
København.

Norge 200 år
I 2014 deltog den kongelige familie i flere officielle
arrangementer i forbindelse med 200året for Norges første
frie forfatning, Eidsvollgrundloven. Med vedtagelsen af
forfatningen blev Danmark og Norge i 1814 adskilt efter 434
års national sameksistens. Regentparret deltog den 17.18.
maj i den officielle fejring i Oslo, festforestillingen i Eidsvoll
og afsløringen af statuen af Christian Frederik foran det
norske Stortinget.

Prins Joachim og Prinsesse Marie overværede den 10.
januar nytårskoncert med Sønderjyllands Symfoniorkester i
Musik og Teaterhuset i Aabenraa.
Den 4. august var Prins Joachim og Prinsesse Marie
sammen med miljøminister Kirsten Brosbøl værter ved en
reception på Schackenborg Slot i anledning af Vadehavets
optagelse på UNESCO’s liste over verdensarv. Om
eftermiddagen deltog Prins Joachim, der er protektor for
Vadehavscentret og forestod indvielsen af Nationalpark

200året blev også markeret på dansk grund, og den 21.
maj aflagde Kronprinsen besøg på den norske fregat KNM
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Regentparret overværede den 17. november markering af
Gardehusarregimentets 400års jubilæum i Slagelse, hvor
Regentparret deltog i en gudstjeneste i Sct. Mikkels Kirke og
overværede jubilæumsparaden på Gardehusarkasernen.
Senere deltog Dronningen i Gardehusarregimentets
gallamiddag i anledning af jubilæet.
I sin egenskab af protektor for "le Souvenir Français"
overværede Prinsgemalen den 11. november
kransenedlæggelse på de franske soldatergrave i
anledning af 100året for 1. Verdenskrigs udbrud.
Kransenedlæggelsen fandt sted på Assistens Kirkegaard,
København.
I anledning af Hærens 400års jubilæum deltog
Kronprinsen som protektor i Hærens Idrætsstævne i Oksbøl
den 8. maj. Ved idrætsarrangementet dystede soldater i otte
miltære discipliner og en 15 kilometer lang march, hvor
deltagerne konkurrerede om titlen "Hærens bedste
underafdeling". Under besøget fik Kronprinsen rundvisning i
terrænet og deltog i disciplinen biathlon, der kombinerer
orienteringsløb med skydning. Om aftenen forestod
Kronprinsen præmieoverrækkelsen.

D.K.H. Kronprinsen og Kronprins Haakon lagde kranse
ved Christian VIII's kiste i Roskilde Domkirke i forbindelse
med 200-året for den norske grundlov.
FOTO: KELD NAVNTOFT, SCANPIX ©

Helge Ingstad ved Langelinje i København og deltog senere
på dagen i åbningen af særudstillingen "Under fælles flag"
på Orlogsmuseet. Den 23. maj deltog Kronprinsen sammen
med H.K.H. Kronprins Haakon i en mindehøjtidelighed i
Roskilde Domkirke og senere samme dag var der
festforestilling i Operaen med deltagelse af Regentparret,
Kronprinsparret, Prins Joachim og Prinsesse Marie og
Prinsesse Benedikte, H.M. Dronning Sonja og H.K.H.
Kronprins Haakon. Den efterfølgende dag overværede
Dronningen og Dronning Sonja et festmøde og seminar på
Schæffergården.

Kronprinsen aflagde den 10. og 11. september besøg ved
sportsstævnet Invictus Games i London og overværede
åbningsceremonien på Queen Elizabeth Olympic Park, hvor
der blandt andet var parade med stævnets mere end 400
militærmænd og kvinder, som er blevet skadet i krig. Den
11. september deltog Kronprinsen i en fælles morgenmad
med de danske deltagere ved stævnet og overværede

Forsvaret
I anledning af 70året for de allieredes invasion i
Normandiet deltog Dronningen den 6. juni i en
mindehøjtidelighed på Sword Beach, Ouistreham, Frankrig.
Dronningen og den franske indenrigsminister Bernard
Cazeneuve overværede en dansk ceremoni ved
monumentet for de danske søfolk i Sainte Marie du Mont.
Efterfølgende besøgte Dronningen og den franske
indenrigsminister Utah Beach Museum, hvor en udstilling
dokumenterede historien om de danske krigssejleres
indsats i forbindelse med befrielsen af Europa, og
Dronningen holdt tale.

Dronningen ved mindehøjtidelighed i anledning af 70-året
for de allieredes invasion i Normandiet.

Den 26. september afholdt Dronningen
Hæderstegnsmiddag for hærens officerer på Fredensborg
Slot, hvor også Kronprinsen og Prins Joachim deltog.

FOTO: GUILLAUME SOUVANT, AFP PHOTO ©
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Fonds- og prisuddelinger
Den 2. juni forestod Prinsgemalen prisuddeling fra H.K.H.
Prinsgemalens Fond, som har til formål at fremme
livskvaliteten i Danmark og øge Danmarks anseelse
kulturelt, erhvervsmæssigt eller inden for forskningen.
Prismodtagerne var instruktør Thomas Vinterberg, forsker
Thomas Skov, skuespiller Danica Curci, musiker Teitur
Lassen og skuespiller Niels Arestrup. Som protektor
overrakte Prinsgemalen den 23. juni Lions Prisen 2014,
som tilfaldt Dansk Blindesamfund og Foreningen
Hjernebarnet. Dansk Blindesamfund modtog 455.000 kr. til
projektet "Et vigtigt skridt mod en sikker færden", der tager
sin form ved etablering af en bane, som blinde og
svagtseende under virkelighedstro forhold kan træne på.
Foreningen Hjernebarnet modtog 200.000 kr. til et
bogprojekt, der skal formidle saglig information om
hjemmetræning til familier med hjerneskadede børn samt
beslutningstagere i det offentlige system.

Kronprinsparret deltog i kranselægning på Kastellet,
København.
FOTO: KELD NAVNTOFT, SCANPIX ©

derefter udøvelse af disciplinen atletik i Lee Valley Athletics
Centre.
I forbindelse med højtideligholdelse af flagdag for
Danmarks udsendte den 5. september deltog
Kronprinsparret i kranselægning på Kastellet samt i
gudstjeneste i Holmens Kirke og parade på Christiansborg
Slotsplads.

Den 26. juni deltog Prinsgemalen og Prins Joachim i
overrækkelsen af den danske Europa Nostra Pris 2014 til
Søren Vadstrup og Arne Høi, hhv. tidligere samt nuværende
ledere ved Center for Bygningsbevaring, der modtog prisen
for deres betydning for det faglige miljø omkring
bygningsbevaring. Prinsgemalen er tidligere præsident og

I sin egenskab af protektor for KFUM's Soldatermission var
Kronprinsessen til stede ved indvielsen af KFUM's
SoldaterRekreation i Høvelte, Birkerød, den 5. april.
SoldaterRekreationen har ni boliger til veteraner og soldater
med behov for særlig støtte. Boligerne skal kunne anvendes
af soldater hjemvendt fra internationale missioner og er
indrettet i umiddelbar tilknytning til det nuværende
soldaterhjem.
Den 25. april deltog Prins Joachim som protektor ved
Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmarks
årsdag på Kastellet, København. Prinsesse Marie deltog
den 30. september i brandforebyggende hjemmebesøg
med Beredskabsstyrelsen i Andelsboligforeningen
Birkegårdens fælleshus, Herlev. Besøget fandt sted i
anledning af den landsdækkende brandforebyggelsesuge i
uge 40, hvor det nye koncept "Brandsikker Bolig"
påbegyndtes. Under arrangementet deltog Prinsessen
blandt andet i et brandforebyggende hjemmebesøg hos to
ældre borgere sammen med repræsentanter fra
redningsberedskabet og ved opsætning af røgalarmer i
boligerne.

Prinsgemalen og Prins Joachim på Kongeskibet
Dannebrog efter overrækkelsen af den danske Europa
Nostra Pris 2014.
FOTO: MARTIN HØIEN, BILLED-BLADET ©
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Den 6. juni overrakte Kronprinsen legater fra Crown
Prince Frederik Fund til Anders Møller Jakobsen, August
Bundegaard Aggebo og Gustav Petersen Nedergaard.
Fondens formål er at yde økonomisk støtte til studerende
inden for samfundsvidenskaberne til ét års studie ved
John F. Kennedy School of Government på Harvard i
USA.

I forbindelse med 80-års fødselsdagen stillede den
kongelige familie op til fotografering på Château de Cayx,
Frankrig.
FOTO: LARS H. LAURSEN, BILLED-BLADET ©

der skildrede Prinsgemalens liv, baggrund og virke. Den 1.
juni overværede den kongelige familie en festforestilling i
DR Koncerthus i anledning af fødselsdagen, og den 2. juni
afholdt Regentparret reception i Orangeriet på Fredensborg
Slot.

FOTO: STEEN BROGAARD ©

Prins Joachim nuværende protektor for Europa Nostra
Danmark. Samme dag overrakte Prinsgemalen Kong
Frederik den niendes Hæderspris for fortjenstfuld indsats
for dansk eksport på Kongeskibet
Dannebrog. Hædersprisen blev indstiftet i 1970 med det
formål at fremme, understøtte og opmuntre eksporten af
danske varer og tjenesteydelser.
Kronprinsparret overrakte den 27. september for tiende
gang Kronprinsparrets Priser, der i 2014 fandt sted i
Musikkens Hus i Aalborg. Her modtog designer Cecilie
Manz Kronprinsparrets Kulturpris, TUBA (Terapi og
rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere)
modtog Kronprinsparrets Sociale Pris og fotograf Lærke
Posselt og skuespiller Johanne Louise Schmidt modtog
Kronprinsparrets Stjernedryspriser.

H.K.H. Prinsgemalens 80-års
fødselsdag
Prinsgemalen fyldte 80 år den 11. juni. Fødselsdagen blev
fejret ved flere begivenheder i maj og juni og blev også
under sommertogterne markeret under besøgene i de
danske byer. Den 28. maj var Regentparret sammen med
Prins Joachim og Prinsesse Marie til stede ved åbningen af
udstillingen "Prins Henrik af Danmark – H.K.H.
Prinsgemalen 19342014" på Frederiksborg Slot i Hillerød,
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2014 I TAL
Beretning om Kongehusets
økonomi
GENERELT
Årsregnskabet omfatter statsydelsen til Dronningen,
Prinsgemalen og Prinsesse Benedikte, der udbetales i
henhold til lov om Dronning Margrethe den Andens civilliste
(civillisteloven).
I henhold til civillisteloven ydes der refusion af udgifter til
moms vedrørende køb af varer og tjenesteydelser i
Danmark, herunder Hoffets drift og
administrationsomkostninger samt
ejendomsomkostninger. Beløbene i årsrapporten er
således opgjort eksklusive moms. Der er i 2014 modtaget
momsrefusion på i alt 6.705.586 kr.

Regentparret inviterede den 18. december Hoffets
personale og samarbejdspartnere til julegløgg i
Riddersalen på Christiansborg Slot.
FOTO: CHRISTIAN MEYER, KONGEHUSET ©

I henhold til lov om indkomstskat og lov om registrering af
motorkøretøjer er Regentparret, Kronprinsparret, Prins
Joachim, Prinsesse Marie og Prinsesse Benedikte fritaget
for betaling af indkomstskat samt registrerings og
vægtafgifter, men er underlagt almindelige regler for betaling
af arve og gaveafgift samt ejendomsskatter. Momsrefusion
ydes efter samme regler, som gælder for statens
institutioner. Refusionen er årligt begrænset til en
procentdel af statsydelsen svarende til den gældende
momssats.

Statsydelsen til Kronprinsparret er fastlagt i lov om årpenge
til Kronprins Frederik fra 2004. Ydelsen benævnes i loven
årpenge. Regulering af årpenge sker efter samme
principper som beskrevet for Dronningens statsydelse.

Hovedtal for Den Kongelige Civilliste
2014
80.320.274
79.015.360

2013
t.kr.
79.709
79.162

265.643
1.570.557

201
748

Balance
Aktiver
Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver

7.746.446
29.353.116

9.123
26.064

Aktiver i alt

37.099.562

35.187

20.425.543

18.855

16.674.019
37.099.562

16.332
35.187

Resultatopgørelse
Indtægter
Omkostninger
Finansielle poster,
netto
Årets resultat

Staten har pensionsforpligtelserne vedrørende ansatte
hoftjenestemænd, idet der indbetales pensionsbidrag til
Finansministeriet svarende til det pensionsbidrag, der
betales af ministerier og styrelser.
Den del af Kongehusets rejseomkostninger, der relaterer
sig til statsbesøg i udlandet og andre officielle
udlandsrejser, dækkes af en ramme under
Udenrigsministeriet. Bevillingen dækker tillige ministeriets
direkte udgifter forbundet med Kongehusets officielle rejser.
I 2013 var der afsat en ramme på 4,5 mio. kr. Kongehuset
modtager tillige rejsekort fra DSB til tjenestebrug og brobizz
til Storebælt.

Passiver
Egenkapital
Kortfristede
gældsforpligtelser
Passiver i alt

Statsydelsen til Dronningen er fastlagt i lov om Dronning
Margrethe den Andens Civilliste, der senest blev ændret i
2001. Statsydelsen reguleres i henhold til udviklingen i
lønindekset for statsansatte.
Statsydelsen omfatter Regentparret og Prinsesse Benedikte
og skal dække Regentparrets omkostninger og Prinsesse
Benediktes repræsentative omkostninger til officielle
forpligtelser.

Som det fremgår af resultatopgørelsen, har der været et
overskud på 1,6 mio. kr. Resultatet overføres til
egenkapitalen, der pr. 31.12.2014 udgør 20,4 mio. kr.
Egenkapitalen muliggør inddækning af fremtidige
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omkostninger, som måtte overstige indtægterne f.eks. i
forbindelse med større arrangementer, bygningsmæssige
istandsættelser eller investeringer i ny IT.
Lønninger, pensioner mv. udgør 49,0 mio. kr., mens vare og
tjenesteydelser kan opgøres til 19,9 mio. kr. Fordelingen
mellem omkostningstyper i 2013 og 2014 fremgår af
figuren.
Af den samlede statsydelse til Dronningen er der overført
10,1 mio. kr. i et rammebeløb til Regentparret. Beløbet
dækker udgifter til løn samt vare og tjenesteydelser af ikke
officiel karakter og er ikke medtaget i figuren.
Ansættelses og lønforhold for de ansatte ved Hoffet
baseres hovedsagelig på det statslige regelsæt og
tilsvarende statslige lønforhold. Den gældende
overenskomstperiode for Hoffets ansatte løber således fra
1.4.2013 til 31.3.2015.

Vaskeriassistenter i vaskeriet ved den store rulle, der kan
håndtere de store galladuge.

Hoffet har gennemført et større kompetenceprojekt, der
omfattede alle ansatte og hele Hoffet. Formålet med
projektet er at få beskrevet alle nødvendige kompetencer på
tværs af Hoffet dels for at bibringe alle ansatte
grundlæggende kompetencer om Hoffets mange opgaver
og dels som udviklingsværktøj for den enkelte afdeling og
medarbejder. Med udgangspunkt i denne beskrivelse af
opgaver og kompetencer, blev der udarbejdet et elektronisk
medarbejderudviklingsværktøj.

Hofmarskallatet har i 2014 videreført samarbejdet med
Københavns Kommunes jobcenter om en
virksomhedspraktikordning, ligesom man fortsat indgår
aftaler med universiteter og andre højere læreranstalter om
halvårlige praktikforløb for to studerende. Hoffets
snedkerværksted har to lærlinge beskæftiget, samt løbende
uddannelsesaktiviteter i form af praktikperioder for andre
unge under uddannelse.

FOTO: CHRISTIAN MEYER, KONGEHUSET ©

Der er 97 ansatte i Civillisten hvoraf en tredjedel udfører
administrative funktioner inden for ledelse, planlægning,
sagsbehandling, kommunikation, økonomi og personale
forhold, og to tredjedel udfører en række serviceopgaver:
betjening, kørsel, rengøring, vask, tilberedning af mad,
pasning og træning af heste samt værkstedsfunktioner.

Omkostningsfordeling
t.kr

Inden for ITområdet har Hoffet indført et nyt vagtplansystem
til styrkelse af den interne tjenesteplanlægning. Systemet
kan tilgås fra både faste pcere, iPads og iPhones og giver
dermed hoffunktionærerne og arbejdslederne bedre
arbejdsvilkår. Hoffet har endvidere fået udviklet en platform
for digitale borgerhenvendelser, der vil blive idriftsat i 2015. I
første omgang vil platformen omfatte ansøgninger til de
kongelige fonde.

50.000
45.000

2014
2013

40.000
35.000
30.000
25.000
20.000

Renovering og modernisering af Gardestalden bag Det
Gule Palæ under forsæde af Styrelsen for Slotte og
Kulturejendomme er færdiggjort i 2014 for så vidt angår den
udvendige istandsættelse, mens den indvendige del
forventes færdig foråret 2015. Bygningen skal bl.a. huse
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Kabinetssekretariatet og Ordenskapitlets administration.
Vognparken er løbende blevet moderniseret og
energioptimeret med udskiftning af tre limousiner og to
mindre personbiler.
Regentparret benytter tre biler i det daglige heraf en ældre,
åben vogn til brug om sommeren, samt tre biler til
ceremoniel kørsel heraf en Rolls Royce fra 1958 (Store
Krone).
Her ud over rådes der over limousiner og minivans til
persontransport samt biler til daglig kørsel for Hoffets
administration og servicepersonale. Endelig anvendes to
lastbiler til større transportopgaver og transport af heste og
kareter. Den samlede vognpark er på 25 køretøjer.

Renoveringen af Gardestalden blev påbegyndt i 2013 og
forventes afsluttet i foråret 2015.

En væsentlig del af Hoffets kørsel foregår mellem de
forskellige slotte såvel i hovedstadsområdet mellem
Amalienborg, Christiansborg og Fredensborg Slot som til og
fra Jylland  Gråsten Slot, Marselisborg Slot ved Aarhus og
Jagtejendommen i Trend Skov. Der er også kørsel forbundet
med de årlige sommertogter, hvor f.eks. heste og karet skal
transporteres til forskellige byer.

FOTO: CHRISTIAN MEYER, KONGEHUSET ©

reducerede antal, er alle heste nu ens, idet det giver den
største fleksibilitet.
I det daglige benyttes træningsvogne, og til den
ceremonielle kørsel kan Den Kgl. StaldEtat anvende 10
forskellige kareter afpasset efter formål og omfang inkl.
guldkareten fra 1840. Endelig rådes der over en jagtvogn.
Kareterne vises frem i De Kongelige Stalde ved
Christiansborg Slot.

Den Kgl. StaldEtat har over de seneste år reduceret i
antallet af heste, hvor bestanden i dag udgør op til 13
skimler (kladruber). Som følge af sygdom og ælde er
bestanden dog reduceret, idet det ikke har været muligt at få
egnede heste til erstatning i samme takt. Tidligere var der
både skimler og brune heste, men som følge af det

Medarbejdere fra Den Kgl. Stald kører fortsat til
Rigshospitalet, hvor de viser heste og vogn frem for børn fra
hospitalets børneafdeling.
Med udgangspunkt i en ny lov om heste har Stalden ved
Styrelsen for Slotte og Kulturejendommes foranstaltning
fået renoveret og indhegnet Christiansborg Ridebanen, og
på en del af ridebanen er der indrettet to folde, hvor hestene
kan gå i løsdrift.

Den Kongelige Stald-Etat har i løbet af året besøgt
Rigshospitalets børneafdeling for kræftpatienter i
forbindelse med Stald-Etatens daglige træningsture.
FOTO: IDA WEST JACOBSEN ©
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Bygningsmæssige arbejder har alene omfattet mindre
renoverings og istandsættelsesprojekter i Kancellihuset,
samt midler til møblering af Frederik VIII's Palæ.

Hovedtal for Kronprinsens årpenge
2014
Resultatopgørelse
Indtægter
Omkostninger
Finansielle poster,
netto
Årets resultat
Balance
Aktiver
Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Aktiver i alt
Passiver
Egenkapital
Kortfristede
gældsforpligtelser
Passiver i alt

19.135.889
19.091.274

2013
t.kr.
19.004
18.619

4.883
49.498

3
388

PRINS JOACHIM
Statsydelsen til Prins Joachim er fastlagt i lov om årpenge til
Prins Joachim, der senest er ændret i 2008 i forbindelse
med indgåelse af ægteskab med Prinsesse Marie. Ydelsen
benævnes i loven årpenge. Regulering af årpenge sker efter
samme principper som beskrevet for statsydelsen til
Dronningen.
Prins Joachim modtog 3.382.028 kr. i årpenge og 269.376
kr. i momsrefusion.

1.844.398
3.661.945
5.506.343

2.311
2.455
4.766

1.006.989

957

4.499.354
5.506.343

3.809
4.766

Periodens overskud på 49.498 kr. overføres til
egenkapitalen, der herefter udgør 1.006.989 kr. Beløbet vil
senere kunne anvendes til f.eks. bygningsvedligehold.
I henhold til årpengeloven ydes der refusion af udgifter til
moms vedrørende køb af varer og tjenesteydelser i
Danmark, herunder Hoffets drift og
administrationsomkostninger samt
ejendomsomkostninger. Beløbene i årsrapporten er
således opgjort eksklusive moms. Der er i 2014 modtaget
momsrefusion på ialt 1.670.871 kr.
Ansættelses og lønforhold svarer til beskrivelsen under
Civillisten. En tredjedel af de knapt 30 ansatte udfører
opgaver, der hovedsageligt kan henføres til administrative
opgaver, mens to tredjedele udfører serviceopgaver, der
primært vedrører betjening, kørsel, madlavning og
rengøring.
På itområdet har Kronprinsparrets administration sammen
med Civillisten fået udarbejdet et fælles vagtplansystem i
2014.
Vognparken. Kronprinsparrets Hof råder over køretøjer til
officiel kørsel, daglig kørsel og person og varetransport
knyttet til udførelsen af serviceopgaver.
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ÅRSREGNSKAB FOR DEN
KONGELIGE CIVILLISTE
Årsregnskabet for Den Kongelige Civilliste omfatter
statsydelse til Dronningen, Prinsgemalen og Prinsesse
Benedikte.

månedsvis forud. I henhold til gældende lovgivning tilfalder
10% af statsydelsen Prinsgemalen og 1,5% Prinsesse
Benedikte.

Der redegøres for den anvendte regnskabspraksis, årets
resultat fordelt på indtægter og omkostninger suppleret med
et antal noter samt for opdelingen af balancens aktiver og
passiver. Endelig vises påtegning og den uafhængige
revisors erklæringer.

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

PERSONALEOMKOSTNINGER
Personaleomkostninger omfatter gager og lønninger samt
pensionsbidrag og pensioner med videre, der udbetales til
Regentparrets ansatte og vikarer. Endvidere omfatter
personaleomkostninger omkostninger til kurser, uniformer,
sundhedsforsikring samt ansvars og ulykkesforsikringer.

GENERELT
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A
med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

HOFFETS DRIFTSOMKOSTNINGER
Omkostninger til Hoffet omfatter omkostninger til
Dronningens og Prinsgemalens officielle forpligtelser
herunder statsbesøg, festforestillinger, drift af biler og
hestehold samt rejser med videre. Endvidere indregnes
Dronningens tilskud til De Kongelige Ordeners Kapitel samt
omkostninger til Prinsesse Benediktes officielle
forpligtelser, bortset fra gager og lønninger, der er indregnet
under personaleomkostninger.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis
som sidste år.
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 forpligtelsen kan måles pålideligt.

HOFFETS ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER
Administrationsomkostninger omfatter Regentparrets
omkostninger til administration af Hoffet, herunder
kontorhold, forsikringer, konsulentydelser, itdrift, juridisk
bistand, revision, abonnementer med videre.

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

EJENDOMSOMKOSTNINGER
Ejendomsomkostninger omfatter omkostninger til indvendig
vedligeholdelse af de slotte og palæer, som i henhold til
civillisteloven påhviler Dronningen. Ejendomsomkostninger
omfatter endvidere omkostninger til varme, elektricitet samt
rengøring og vinduespolering udført af eksterne
leverandører.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige
risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges,
og som be eller afkræfter forhold, der eksisterede på
balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de
indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der
vedrører regnskabsåret.

RAMMEBELØB TIL REGENTPARRET
Af den modtagne statsydelse til Dronningen
og Prinsgemalen, henføres en fast andel som et
rammebeløb til Regentparret til intern fordeling. Beløbet
anvendes blandt andet til beklædning, inventar, andre
private omkostninger, rådgivning og sekretærassistance af
ikke officiel karakter samt vedligeholdelsesomkostninger og
driftsomkostninger på Marselisborg Slot, Jagtejendommen
Trend Skov og boligen på Chateau de Cayx. Endvidere
anvendes beløbet til driftsomkostninger i forbindelse med
ophold på Gråsten Slot.

RESULTATOPGØRELSEN
STATSYDELSEN
I resultatopgørelsen indregnes statsydelse, der vedrører
regnskabsåret. Statsydelsen udbetales fra staten
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FINANSIELLE POSTER
Finansielle indtægter omfatter renter af kontante
indeståender og renter af obligationer samt udbytte fra
investeringsforeningsbeviser. Finansielle omkostninger
omfatter kursregulering af værdipapirer.

BALANCEN
ANLÆGSAKTIVER
Optages til kostpris med fradrag af akkumulerede af og
nedskrivninger. Biler og maskiner afskrives hovedsageligt
lineært i forhold til forventet scrapværdi efter fem år. It
systemer afskrives lineært over otte år, mens investeringer i
itudstyr 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 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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RESULTATOPGØRELSE
RESULTATOPGØRELSE
Årsregnskab for Den Kongelige Civilliste
Resultatopgørelse
Periode 1. januar  31. december 2014
Noter

2014

2013
t.kr.

Indtægter
Statsydelsen

1

77.735.721

77.195

Andre indtægter

2

2.584.553

2.514

80.320.274

79.709

Omkostninger
Personaleomkostninger

3

48.966.688

47.244

Hoffets driftsomkostninger

4

10.149.637

9.246

Hoffets administrationsomkostninger

5

4.583.793

6.231

Ejendomsomkostninger

6

3.501.689

4.791

1.688.475

1.595

10.125.078

10.055

79.015.360

79.162

1.304.914

547

265.643

201

1.570.557

748

1.570.557

748

Afskrivninger
Rammebeløb, Regentparret
Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Årets resultat
Resultatdisponering
Overført til næste år
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BALANCE
BALANCE
Årsregnskab for Den Kongelige Civilliste
Balance
31. december 2014
Noter

2014

AKTIVER

2013
t.kr.

Anlægsaktiver
Biler og maskiner

5.252.323

5.936

IT

1.078.652

1.568

Indretning af bygninger

1.415.471

1.619

Anlægsaktiver i alt

7.746.446

9.123

Tilgodehavende moms

1.110.295

787

Andre tilgodehavender

5.062.222

460

Periodeafgrænsningsposter

1.223.907

1.615

7.396.424

2.862

16.736.706

14.436

Omsætningsaktiver

Værdipapirer
Likvide beholdninger

5.219.986

8.766

21.956.692

23.202

Omsætningsaktiver i alt

29.353.116

26.064

Aktiver i alt

37.099.562

35.187

20.425.543

18.855

Leverandør af vare og tjenesteydelser

2.454.483

2.135

Anden gæld

2.574.689

2.522

Modtaget forudbetalt statsydelse

6.520.458

6.432

Feriepengeforpligtelser

5.124.389

5.243

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

16.674.019

16.332

Passiver i alt

37.099.562

35.187

PASSIVER
Egenkapital

7

Kortfristede gældsforpligtelser
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NOTER
NOTE 1  STATSYDELSEN
2014

2013

77.735.721

77.195

Heraf til Prinsgemalen

7.773.572

7.720

Heraf til Prinsesse Benedikte

1.166.036

1.158

2014

2013

1.587.195

1.592

997.358

922

2.584.553

2.514

2014

2013

41.207.886

40.340

Pensionsbidrag og pensioner

4.384.920

4.296

Omkostninger til social sikring

833.088

757

t.kr
Statsydelsen

NOTE 2  ANDRE INDTÆGTER

Andre indtægter

t.kr

Lejeindtægter
Øvrige indtægter

NOTE 3  PERSONALEOMKOSTNINGER

Personaleomkostninger

t.kr

Lønninger

Andre personaleomkostninger

2.540.794

1.851

48.966.688

47.244

2014

2013

Driftsmidler og inventar

4.369.612

4.068

Repræsentative omkostninger

3.900.280

3.375

Tilskud til Ordenskapitlet, medaljer m.v.

1.583.104

1.533

NOTE 4  HOFFETS DRIFTSOMKOSTNINGER

Hoffets driftsomkostninger

t.kr

Diverse omkostninger
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296.641

270

10.149.637

9.246

NOTER
NOTE 5  HOFFETS ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER
2014
Hoffets administrationsomkostninger

2013
t.kr.

Kontorhold, bøger, blade m.v.

562.016

638

Telefon og porto

833.275

1.866

Forsikring og konsulentydelser

1.756.914

2.324

Kontorinventar og IT

1.431.588

1.403

4.583.793

6.231

2014

2013

1.965.028

2.421

Ekstern rengøring

484.174

516

Leje

117.767

145

Vedligeholdelse og modernisering m.m.

934.720

1.709

3.501.689

4.791

2014

2.013

18.854.986

18.107

NOTE 6  EJENDOMSOMKOSTNINGER

Ejendomsomkostninger

t.kr

Varme og el

NOTE 7  EGENKAPITAL

Egenkapital

t.kr

Egenkapital 1. januar
Resultatdisponering
Egenkapital 31. december
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1.570.557

748

20.425.543

18.855

PÅTEGNING
GODKENDELSE AF ÅRSREGNSKABET FOR DEN KONGELIGE
CIVILLISTE
Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for
regnskabsåret 1. januar 2014  31. december 2014 for Den
Kongelige Civilliste.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende
billede af aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.
december 2014 samt af resultatet af aktiviteterne for
regnskabsåret 1. januar 2014  31. december 2014.
Den del af beretningen, der omhandler Den Kongelige
Civilliste, indeholder efter vores opfattelse en retvisende
redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Amalienborg, den 12.marts 2015

Michael Ehrenreich

Søren W. Kruse

Hofmarskal

Økonomichef
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS
ERKLÆRINGER
TIL HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN OG HANS
KONGELIGE HØJHED PRINSGEMALEN

KONKLUSION
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende
billede af aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.
december 2014 samt af resultatet af aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar  31. december 2014 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Vi har revideret årsregnskabet for Den Kongelige Civilliste
for regnskabsåret 1. januar  31. december 2014, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse,
balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven.

UDTALELSE OM BERETNINGEN
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst
beretningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i
tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på
denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i den del
af beretningen, der omhandler Den Kongelige Civilliste, er i
overensstemmelse med årsregnskabet.

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.

København, den 12. marts 2015

REVISORS ANSVAR
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om
årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale
standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav
samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad
af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig
fejlinformation.

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at
opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af
revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig
fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor
intern kontrol, der er relevant for udarbejdelse af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet
hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende
efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en
konklusion om effektiviteten af intern kontrol. En revision
omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af
regnskabspraksis er passende, om ledelsens
regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede
præsentation af årsregnskabet.

Erik Holst Jørgensen

Michael Wienberg

statsaut. revisor

reg. revisor

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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ÅRSREGNSKAB FOR KRONPRINSENS
ÅRPENGE
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.

Årsregnskabet omfatter årpenge til Kronprinsen og
Kronprinsessen.
Der redegøres for den anvendte regnskabspraksis, årets
resultat fordelt på indtægter og omkostninger suppleret med
et antal noter samt for opdelingen af balancens aktiver og
passiver. Endelig vises påtegning og den uafhængige
revisors erklæringer.

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
GENERELT

HOFFETS ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER
Omfatter omkostninger til administration af Hoffet, herunder
kontorhold, forsikringer, konsulentydelser, itdrift, juridisk
bistand, revision, abonnementer med videre.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A
med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

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.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis
som sidste år.
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.

AFSKRIVNINGER
Omfatter af og nedskrivninger samt gevinst/tab ved salg af
biler og itudstyr.

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 forpligtelsen kan måles pålideligt.

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,
herunder rådgivning og sekretærassistance, der ikke er en
del af den officielle virksomhed.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til
kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet
for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige
risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges,
og som be eller afkræfter forhold, der eksisterede på
balancedagen.

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

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

RESULTATOPGØRELSEN

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.

ÅRPENGE
I resultatopgørelsen indregnes årpenge, der vedrører
regnskabsåret. Årpenge udbetales fra staten månedsvis
forud. I henhold til gældende lovgivning tilfalder 10% af
årpengene Kronprinsessen.
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TILGODEHAVENDER
Tilgodehavender indregnes til nominel værdi.
PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER
Periodeafgrænsningsposter omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efterfølgende regnskabsår.
LIKVIDE BEHOLDNINGER
Likvide beholdninger omfatter kontante kassebeholdninger
samt indeståender i pengeinstitutter.
GÆLDSFORPLIGTELSER
Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
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RESULTATOPGØRELSE
RESULTATOPGØRELSE
Årsregnskab for Kronprinsens årpenge
Resultatopgørelse
Periode 1. januar  31. december 2014
Noter

2014

2013
t.kr

Indtægter
Årpenge

1

Andre indtægter

19.134.371

19.001

1.518

3

19.135.889

19.004

Omkostninger
Personaleomkostninger

2

11.014.599

10.533

Hoffets driftsomkostninger

3

2.444.123

2.318

Hoffets administrationsomkostninger

4

382.346

441

Ejendomsomkostninger

5

1.156.619

1.120

Afskrivninger
Rammebeløb, Kronprinsparret

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Årets resultat

266.713

408

3.826.874

3.799

19.091.274

18.619

44.615

385

4.883

3

49.498

388

49.498

388

Resultatdisponering
Overført til næste år
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BALANCE
BALANCE
Årsregnskab for Kronprinsens årpenge
Balance
31. december 2014
Noter

2014

AKTIVER

2013
t.kr.

Anlægsaktiver
Anlægsaktiver

1.844.398

2.311

Omsætningsaktiver
Tilgodehavende moms

251.489

5

Andre tilgodehavender

183.798

593

Periodeafgrænsningsposter

140.181

78

575.468

676

Likvide beholdninger

3.086.477

1.779

Omsætningsaktiver i alt

3.661.945

2.455

Aktiver i alt

5.506.343

4.766

1.006.989

957

1.135.479

930

488.172

87

Modtaget forudbetalt statsydelse

1.604.987

1.583

Feriepengeforpligtelser

1.270.716

1.209

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

4.499.354

3.809

Passiver i alt

5.506.343

4.766

PASSIVER
Egenkapital

6

Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandør af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
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NOTER
NOTE 1  ÅRPENGE
2014

2013

Årpenge til Kronprinsen

19.134.371

19.001

Heraf til Kronprinsessen

1.913.437

1.900

2014

2013

Årpenge til Kronprinsen

t.kr

NOTE 2  PERSONALEOMKOSTNINGER

Personaleomkostninger

t.kr

Lønninger

9.449.885

8.945

Pensionsbidrag og pensioner

1.196.156

1.213

Omkostninger til social sikring

141.450

135

Andre personaleomkostninger

227.108

240

11.014.599

10.533

2014

2013

NOTE 3  HOFFETS DRIFTSOMKOSTNINGER

Hoffets driftsomkostninger

t.kr

Driftsmidler og inventar
Repræsentative omkostninger
Diverse omkostninger

831.261

744

1.257.665

1.206

355.197

368

2.444.123

2.318

2014

2013

168.117

118

Telefon og porto

89.857

161

Forsikring og konsulentydelser

64.291

152

NOTE 4  HOFFETS ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

Hoffets administrationsomkostninger

t.kr

Kontorhold, bøger, blade m.v.

Kontorinventar og IT
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60.081

10

382.346

441

NOTER
NOTE 5  EJENDOMSOMKOSTNINGER
2014

2013

Varme og el

743.358

816

Vedligeholdelse og modernisering m.m.

413.261

304

1.156.619

1.120

2014

2013

957.491

569

49.498

388

1.006.989

957

Ejendomsomkostninger

t.kr

NOTE 6  EGENKAPITAL

Egenkapital

t.kr

Egenkapital 1. januar
Resultatdisponering
Egenkapital 31. december
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PÅTEGNING
GODKENDELSE AF ÅRSREGNSKABET FOR KRONPRINSENS
ÅRPENGE
Vi har dags dato behandlet og godkendt årsraporten for
Kronprinsens årpenge for regnskabsåret 1. januar – 31.
december 2014.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende
billede af aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.
december 2014 samt resultatet af aktiviteterne for
regnskabsåret 1. januar 2014  31. december 2014
Den del af beretningen, der omhandler Kronprinsens
årpenge, indeholder efter vores opfattelse en retvisende
redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Amalienborg, den 12. marts 2015

Christian Schønau

Søren W. Kruse

Hofchef

Økonomichef
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS
ERKLÆRINGER
KONKLUSION
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende
billede af aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.
december 2014 samt af resultatet af aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar  31. december 2014 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.

TIL DERES KONGELIGE HØJHEDER KRONPRINSEN
OG KRONPRINSESSEN
PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Vi har revideret årsregnskabet for Kronprinsens årpenge for
regnskabsåret 1. januar  31. december 2014, der omfatter
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og
noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

UDTALELSE OM BERETNINGEN
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst
beretningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i
tillæg til den udførte revision af årsregnskabet.

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.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at
oplysningerne i den del af beretningen der omhandler
Kronprinsens årpenge, er i overensstemmelse med
årsregnskabet.
København, 12. marts 2015

REVISORS ANSVAR
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om
årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale
standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav
samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad
af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig
fejlinformation.

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at
opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af
revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig
fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor
intern kontrol, der er relevant for udarbejdelse af
et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet
hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende
efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en
konklusion om effektiviteten af intern kontrol. En revision
omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af
regnskabspraksis er passende, om ledelsens
regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede
præsentation af årsregnskabet.

Erik Holst Jørgensen

Michael Wienberg

statsaut. revisor

reg. revisor

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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