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1. Beretning 
 

1.1. Præsentation af institutionen  
 

Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus er en statsin-
stitution under Kulturministeriet og har til opgave at bidrage til udførelsen af 
særligt krævende projekter, herunder give muligheder til nye talenter indenfor 
billedkunst, design, kunsthåndværk og konservering. Institutionen skal tilbyde 
arbejdsophold til ansøgere inden for disse områder og udvikle faciliteter, faglighed 
og samarbejdsrelationer, der har betydning for denne opgave.  
 

Opgaverne er beskrevet i Akt 121 7/12 1983 samt vedtægter af marts 2005. Det 
forventes, at der i april måned 2007 indgås en ny resultatkontrakt med Kulturmi-
nisteriet gældende for årene 2007 til 2010. 
 
Institutionen har som vision, at alle aktører indenfor billedkunst, kunsthåndværk, 
design og konservering skal kende Statens Værksteder for Kunst og Håndværk 
som en institution, der gennem samarbejde, høj faglighed og faciliteter af høj kva-
litet, kan yde et afgørende bidrag til udviklingen af særligt krævende projekter og 
hvor der gives tilbud for nye talenters professionelle udvikling.  
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1.2. Årets økonomiske resultater 
 
Tabel 1. Virksomhedens økonomiske nøgletal   
Omkostningsbaseret resultat   
1000 kr.   

Regnskab 2006 

Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger)  33 
Ordinære driftsomkostninger  7.140 

Heraf personaleomkostninger  2.543 
Andre driftsposter, netto  0 
Finansielle poster, netto  -1 
Ekstraordinære poster, netto  0 
Årets resultat (ekskl. bevillinger)   -7.106 

Udgiftsbaseret resultat 
1000 kr. 

Driftsbevilling Anlægsbevilling 

Indtægter (regnskab) 33 0 
Udgifter (regnskab) 7.043 0 
Årets udgiftsbaserede resultat, brutto -7.010   
Nettoudgiftsbevilling, inkl. TB 6.700   
Indtægtsbevilling, inkl. TB   0 
Udgiftsbevilling, inkl. TB   0 
Årets resultat (inkl. bevillinger) -310 0 

Til videreførelse 93 0 
      

Balance   
1000 kr.   

Status pr. 

31.12.2006 

Anlægsaktiver i alt  1.622 
Heraf immaterielle anlægsaktiver  106 
Heraf materielle anlægsaktiver  1.516 

Omsætningsaktiver i alt  487 
Aktiver i alt   2.109 
Egenkapital  631 
Hensatte forpligtigelser  0 
Langfristet gæld i alt  0 
Kortfristet gæld i alt  1.477 
Passiver i alt   2.109 

 

Årets omkostningsbaserede regnskabsresultat er opgjort til ca. 7,1 mio. kr. ekskl. bevil-

ling. Det udgiftsbaserede regnskabsresultat er opgjort til ca. 7 mio. kr. ekskl. bevilling. 

Årets udgiftsbaserede resultat inkl. bevilling er et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. 

 

I tabel 3.4 er der redegjort for omregningen mellem det omkostningsbaserede og udgifts-

baserede resultat. 

 

I den tilpassede åbningsbalance for 2007 er der indarbejdet en primokorrektion, der bety-

der, at værdien af de immaterielle aktiver er højere i åbningsbalancen end i regnskabet 

for 2006. 

 

Regnskabsresultatet vurderes som tilfredsstillende. 
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1.3. Årets faglige resultater  
 

Med hensyn til faglige resultater har Værkstedsrådet noteret sig, at Statens 
Værksteder for Kunst og Håndværk ift. den samlede målopfyldelse jf. nedenståen-
de målopfyldelsesskema har opnået en opfyldelsesprocent på 79,2, hvilket må 
siges at være tilfredsstillende. Et væsentligt krav, nemlig gennemførelsen af en 
brugerundersøgelse er opfyldt, men grundet forsinkelsen af gennemførelsen ift. 
den oprindelige plan takseres dette resultatkrav til en 75 % opfyldelse. Resultatet 
af denne brugerundersøgelse indgår i grundlaget for udformningen af Resultat-
kontrakt 2007 – 2010. 
 
Statens Værksteder for Kunst og Håndværk fik i første kvartal ny ledelse idet den 
tidligere direktør gik af på pension og ny direktør tiltrådte pr. 1. marts. 
 
I oktober 2006 blev Statens Værksteders ny hjemmeside launchet. Hjemmesiden 
er institutionens kommunikationskanal til omverden og tjener samtidig det formål 
at servicere mulige ansøgere og andre med interesse for Statens Værksteder med 
praktisk vejledning om faciliteter, ansøgningsforhold m.m. Hjemmesidens adresse 
er www.svkh.dk 
 
Der er september – december 2006 gennemført ovenfornævnte omverdens- og bru-
gerundersøgelse som institutionen har rekvireret hos en ekstern konsulentvirk-
somhed. Analysens hovedresultater vil indgå i det strategiarbejde som Værksteds-
råd og ledelse har iværksat ved indgangen til det nye år. 
 
For at sikre, at alle potentielle brugere har kendskab til Statens Værksteder er 
der februar 2007 iværksat en kommunikationsplan der skal sikre en styrket in-
formationsindsats og dialog med brugerne.  
 
Antallet af brugere i 2006 (både procedure ophold på baggrund af udvalgsbehand-
ling og administrativt tildelte ophold) fordeler sig med følgende nøgletal: 
Samtlige ophold på Statens Værksteder i 2006: 163 
Heraf: Billedkunst: 84, Kunsthåndværk: 43, Design: 29 og Konservering: 7 
 
I de seneste fem år har tallene set således ud: 
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Tabel 2: Samlet antal ansøgere de seneste fem år1 

2001-2006 

Årstal Imødekommede 

procedureophold 

Ansøgninger afslået Imødekommede 

Adm. ophold 

2001 54 18 15 

2002 103 42 50 

2003 119 20 56 

2004 111 31 54 

2005 94 35 69 

2006 87 14 22 

I alt 568 160 266 

Tallene for hhv. 2001 og 2006 er i denne tabel ikke dækkende for hele det pågældende år. Opgørelsesmetoden er i 2006 ændret med 

tilbagevirkende kraft. Aktivitetstallene for 2001-2005 er således justeret i forhold til de, der fremgår af årsrapporterne 2003-2005. 

 

Som man kan se, ligger antallet af ophold i snit for de hele år 2002-2005 på mel-
lem 153- 175 ophold.  
 
De opnåede faglige resultater vurderes alt i alt som tilfredsstillende, idet der for-
uden arbejdet med resultatkontraktens målsætninger også har været god belæg-
ning på både værksteder og gæsteboliger. 
 
Der var i 2006 opstillet 6 resultatkrav for Statens Værksteder. Af dem er 4 opfyldt 
med 100 % i 2006. Resultatet vurderes som tilfredsstillende. Der henvises til mål-
rapporteringsskemaet i kapitel 2 for yderligere information. 
 
1.4. Forventninger til det kommende år  
 

På baggrund af den gennemførte brugerundersøgelse og omverdensanalyse er der 
ved indledningen af 2007 igangsat et strategiarbejde, der sigter mod at skabe en 
god udvikling for institutionen.  
 
Det forventes at udviklingsarbejdet vil omfatte en revidering af institutionens 
faciliteter og værkstedstilbud, mhp. at sikre at facilitetstilbuddene er tidssvarende 
og modsvarer de behov der  er i institutionens målgrupper. I tilknytning til revide-
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ringen af faciliteter planlægges der også en proces der skal sikre den faglige udvik-
ling af institutionens personale. 
 
Det er ledelsens forventning at der i den kommende kontraktperiode vil ske en 
mærkbar udvikling i Statens Værksteders samarbejdsrelationer med både private 
og med offentlige aktører i kulturlivet og at dette styrkede samarbejde vil blive til 
gavn for brugerne af institutionen. 
 
Kontakten mellem institutionen og de potentielle ansøgere forventes styrket gen-
nem en ekstra kommunikationsindsats og gennem en revidering af de ansøgnings-
procedurer der gælder for tildeling af arbejdsophold på Statens Værksteder. 
 
 

1.5. Oversigt over hovedkonti  
 

Årsrapporten aflægges for: 
 
§ 21.21.33. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gl. Dok Pakhus 
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2. Målrapportering 
 

2.1. Skematisk opstilling af resultatmål samt kobling af økonomi og resultater  
Nedenstående tabel viser status for opfyldelse af målene fra værkstedernes  
resultatkontrakt, 2005-06: 
 
Tabel 3: Oversigt over målopfyldelse   

Indsatsområde/   Målopfyldelse 
hovedformål Resultatkrav Resultat % 

Styrket informationsindsats     

Mål Resultatkrav Resultat % 
Dimittender fra de 
kunstneriske uddan-
nelser tilbydes struk-
tureret information 
om Statens Værkste-
der for Kunst og 
Håndværk 

Opfyldt, hver enkelt 
dimittend modtager 
personlig information 
om huset 

100 

Styrket informations-
indsats 

Stormøde for relevan-
te gallerier, museer og 
kunsthaller 

Ikke opfyldt 0 

Sikring af maskinpark og inventar     

Mål Resultatkrav  Resultat % 

Maskinparken efter-
ses med henblik på 
fremtidig sikring 

Maskinparken er efter-
set 

100 

Sikring af maskinpark og 
inventar 

Registrering af inven-
tar foretages  

Alt inventar og hånd-
værktøj er gennemgået 
og registreret 

100 

Styrket dialog med brugere og interessenter     

Mål Resultatkrav Resultat % 

Der afholdes min. 2 
dialogmøder med 
værkstedsråd og 
områdeudvalg 

Møder afholdt med 
tilfredsstillende delta-
gelse 

100 

Styrket dialog med 
brugere og interessenter 

Brugerundersøgelse 
gennemføres i samar-
bejde med departe-
mentet 

Brugerundersøgelsen er 
gennemført 

75 

Målskemaet dækker hele kontraktperioden, 2005-06. 
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2.2. Vurdering og analyse af særligt udvalgte mål 
 

2.2.1 Styrket informationsindsats 

 

Mål og baggrund 

Værkstederne skal ifølge et af indsatsområderne i resultatkontrakten sørge for at 
styrke informationsindsatsen. Den overordnede målsætning er, at alle potentielle 
brugere har kendskab til Statens Værksteders tilbud. 
 
Resultater 

I 2006 er der sket et væsentligt fremskridt for institutionens informationsindsats i 
og med at den ny hjemmeside der bl.a. indeholder al relevant informations om 
ansøgningsprocedurer, muligheder for anvendelse af faciliteter, udstyr og rådgiv-
ning etc. nu er frit tilgængelig. Hjemmesiden har i de første måneder efter ibrug-
tagning ca. 1000 unikke brugere om måneden. Et af resultatkravene under oven-
nævnte indsatsområde – at afholde Stormøde for relevante gallerier, museer og 
kunsthaller – blev ikke opfyldt i 2006.  
 
Økonomi 

Opbygningen og implementeringen af hjemmesiden er grundlæggende blevet mu-
ligt gennem besparelser på institutionens driftsbudget. En stor arbejdsindsats - 
bl.a. til tilrettelægning og dataindsamling, men ikke mindst til at generere ind-
hold til hjemmesiden er taget ud af de ledelsesmæssige og administrative ressour-
cer. De samlede eksterne udgifter beløber sig til 150.000 kroner. 
 
Analyse 

I 2006 har institutionens ny ledelse prioriteret at udvikle en hjemmeside for Sta-
tens Værksteder, hvilket er muliggjort gennem besparelser inden for bevillings-
rammen. Afholdelse af stormøde for relevante gallerier, museer og kunsthaller 
indgår fortsat i planerne for den overordnede kommunikationsindsats, men aktivi-
teten har afventet konklusioner og anbefalinger i bruger- og interessentanalysen 
som blev færdiggjort mod årsskiftet 2006/2007.  
 
Vurdering 

Alle kommunikationsaktiviter lægges ind i den kommunikationsplan der 
udarbejdes i 1. kvartal 2007, herunder også det manglende stormøde med bl.a. 
gallerier og udstillingssteder. 
 

 

2.2.2. Gennemførelse af brugerundersøgelse 

 

Mål og baggrund 

Et andet væsentligt mål for Statens Værksteder har været at gennemføre en bru-
gerundersøgelse, der både involverer tidligere og nuværende brugere af institutio-
nen, samt potentielle brugere og andre interessenter og netværksaktører med 
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forbindelse til SVKH. Undersøgelsen, der er gennemført pba. af indsamlingen af 
både kvantitative og kvalitative data, har som mål skulle bringe institutionen 
tættere på brugere og potentielle brugere og disses behov. Den har således skulle 
danne grundlag for en vurdering af hvor godt institutionen udfører sin mission. 
Samtidig har det været målsætningen at analyser og konklusioner i undersøgelsen 
skulle blive et godt udgangspunkt for institutionsledelsen til at foretage de foran-
dringer der skal til for at virkeliggøre Statens Værksteders vision.  
 
Resultater 

I efteråret 2006 gennemførte institutionen i samarbejde med et eksternt konsu-
lentfirma, den nævnte brugerundersøgelse. Gennemførelsen skete således senere 
end den oprindelige tidsplan tilsagde det, men blev dog gennemført indenfor kon-
traktperioden.  
 
Økonomi 

Brugerundersøgelsen blev muliggjort vha. en tillægsbevilling. De samlede 
eksterne udgifter beløber sig til 160.000 kroner, hvorfor der vil være muligheder 
for at foretage en opfølgende måling indefor tillægsbevillingens rammer, af visse 
områder. Undersøgelsesperioden strakte sig over 3-4 mdr. i hvor institutionen 
afsatte en væsentlig del af ledelsesmæssige og administrative ressourcer. 
 

Analyse 

Udskydelsen af undersøgelsens gennemførelse må tilskrives det forhold at 
institutionen gennemgik et lederskifte i det sidste år af kontraktperioden og at det 
dermed var mest hensigtsmæssigt at lade den ny direktør stå for gennemførelsen.  
Tilrettelæggelsen af brugerundersøgelsen i sommeren 2006 skete dermed på et 
grundlag hvor ledelsen i samarbejde med konsukentvirksomheden havde gode 
muligheder for at designe en undersøgelse der både var tilbageskuende og 
samtidig kunne pege fremad mod nye strategiske målsætninger.   
 
Vurdering 

Afrapporteringen af undersøgelsen indeholder en lang række præcise analyser af 
de enkelte brugergrupper og konstruktive anbefalinger til hvilke tiltag der også i 
fremtiden vil forbedre institutionens muligheder for at udføre sin mission. Som 
redskab til at tilpasse Statens Værksteders faciliteter og ledelsesindsats har 
brugerundersøgelsen stor værdi. 
  
2.3. Klare mål  
Klare mål for 2007 formuleres i forbindelse med den kommende resultatkontrakt 
for perioden 2007-2010 og vil blive formidlet via institutionens hjemmeside.
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3. Regnskab 
 

3.1. Anvendt regnskabspraksis 
Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som 
Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber. Årsrapporten for 2006 
er opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabsprincipper. Der henvises til årsrap-
porten 2005 for samlet beskrivelse af regnskabspraksis. 
 
3.2. Resultatopgørelse 
Resultatopgørelsen nedenfor viser resultatet for 2006 og budgettet for 2007. 
 
Tabel 4: Resultatopgørelse    
1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget 

note: 2006 2005 2007 

  Ordinære driftsindtægter    
  Salg af varer og tjenesteydelser 32 0 0 
  Tilskud til egen drift 0 0 0 
  Øvrige driftsindtægter 1 16 0 
  Gebyrer 0 0 0 
  Ordinære driftsindtægter i alt 33 16 0 
      
  Ordinære driftsomkostninger    
  Forbrugsomkostninger    
  Husleje 1.343 1.338 1.400 
  Andre forbrugsomkostninger 2.427 2.118 2.200 
  Forbrugsomkostninger i alt 3.770 3.456 3.600 
1 Personaleomkostninger    
  Lønninger 2.295 2.890 2.300 
  Pension 287 261 240 
  Lønrefusion 39 21 40 
  Andre personaleomkostninger 0 0 0 
  Personaleomkostninger i alt 2.543 3.130 2.500 
      
  Andre ordinære driftsomkostninger 418 374 300 
2  Af- og nedskrivninger 408 342 300 
  Ændring i lagre 0 0 0 
  Ordinære driftsomkostninger i alt 7.140 7.301 6.700 
      
  Resultat af ordinær drift -7.106 -7.285 -6.700 
      
  Andre driftsposter    
  Andre driftsindtægter 0 0 0 
  Andre driftsomkostninger 0 0 0 
  Resultat før finansielle poster -7.106 -7.285 -6.700 
      
  Finansielle poster    
  Finansielle indtægter 1 1 0 
  Finansielle omkostninger 0 0 0 
  Resultat før ekstraordinære poster -7.106 -7.284 -6.700 
      



 -12- 

  Ekstraordinære poster    
  Ekstraordinære indtægter 0 0 0 
  Ekstraordinære omkostninger 0 0 0 
  Årets resultat -7.106 -7.284 -6.700 

 

Statens Værksteder omkostningsbaserede regnskabsresultat 2006 er opgjort til ca. 
7,1 mio. kr. 
 
I 2005 havde Statens Værksteder for Kunst og Håndværk ekstraordinært hø-
je personaleomkostninger som følge af dobbelte lønudgifter under langtidssygdom. 
I 2006 er personaleomkostningerne igen på et normalt leje. 
 
Det er konstateret, at der for 2006, ved en fejl, kun er sket neutralisering af af-
skrivninger med donation for en måned i 2006. Dette vil blive berigtiget i 2007 
 
3.3. Balance 
 
Tabel 5: Balance, 1000 kr.       
Aktiver Primo Ultimo Passiver Primo Ultimo 

note: 2006 2006 
no-

te   2006 2006 

  Anlægsaktiver:   5 Egenkapital i alt, note 4 993 631 
3 Immaterielle anlægsaktiver     Hensættelser 0 0 

  

Færdiggjorte udviklingsprojekter 

0 106   

Langfristede gældsposter: 

  

  

Erhvervede koncessioner, paten-
ter m.v. 

0 0   

Prioritetsgæld 

0 0 

  

Udviklingsprojekter under 
opførelse 

0 0   

Anden langfristet gæld 

0 0 

  
Immaterielle anlægsaktiver i 
alt 0 106   

Statsgæld 

0 0 
4 Materielle anlægsaktiver     Langfristet gæld i alt 0 0 
  Grunde, arealer og bygninger 0 0   Kortfristede gældsposter:   

  

Infrastruktur 

0 0   

Leverandører af varer og 
tjenesteydelser 

439 804 
  Produktionsanlæg og maskiner 1.690 1.369   Anden kortfristet gæld 57 35 
  Transportmateriel 36 27   Skyldige feriepenge 328 141 

  

Inventar og IT-udstyr 

185 119   

Igangværende arbejder for 
fremmed regning 

0 0 

  

Igangværende arbejder for egen 
regning 

0 0   

Periodeafgrænsningsposter 

505 498 

  
Materielle anlægsaktiver i alt 

1.911 1.516   
Kortfristet gæld i alt 

1.328 1.477 
  Finansielle anlægsaktiver 0 0   Gæld i alt 1.328 1.477 
  Anlægsaktiver i alt 1.911 1.622      

  Omsætningsaktiver:        
  Varebeholdning 0 0      
  Tilgodehavender 394 471      
  Værdipapirer 0 0      
  Likvide beholdninger 16 16      
  Omsætningsaktiver i alt 410 487      
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  Aktiver i alt 2.321 2.109   Passiver i alt 2.321 2.109 

 
Med udgangen af 2006 har Statens værksteder aktiver og passiver svarende til ca. 
2,1 mio. kr. 
 
3.4. Omregningstabel 
Tabel 6: Omregningstabel 1000 kr. 

Årets omkostningsbaserede resultat -7.105,8 

- Afskrivninger 407,8 

- Nedskrivninger 0,0 
- Ændringer i hensættelser 0,0 
+ Afskaffelser -125,2 
+/- Lagerregulering 0,0 
+ Igangværende arbejder/udviklingsprojekter under opførelse 0,0 
+/- Regulering af personaleomkostninger (skyldige feriepenge og 
skyldigt overarbejde) 

-186,9 

+/- Periodiseringer 0,0 
- Tab på debitor 0,0 
+/- Korrektion for forskellen mellem salgspris og tab/gevinst ved 
salg af aktiver 

0,0 

Årets nettoudgifter -7.010,0 

 
Årets omkostningsbaserede resultat er opgjort til ca. 7,1 mio. kr. ekskl. bevilling. 
 
Forskellen mellem det omkostningsbaserede og det udgiftsbaserede regnskabsresultat 

består af følgende beløb, der kun medgår i omkostningsregnskabet: 

• afskrivninger på ca. 0,4 mio. kr. 

• regulering af skyldige feriepenge og skyldigt overarbejde på ca. 0,2 mio. kr. 

 

Anskaffelser på ca. 0,1 mio. kr. indgår alene i udgiftsregnskabet. 
 
3.5. Bevillingsregnskab 
 
Tabel 7: Bevillingsregnskab (Det udgiftsbaserede driftsregnskab)  

Regnskab Budget Regnskab Budget Løbende priser, 
[vælg prisniveau] 2005 2006 2006 

Difference 

2007 
Udgifter 6.536 6.700 7.043 -343 6700 
Indtægter 16 0 33 -33 0 
Resultat, brutto -6.520 -6.700 -7.010 310 -6700 
Bevilling, netto 6.500 6.700 6.700 0 6700 
Resultat, netto -20 0 -310 310 0 

Budgettet for 2007 er opstillet omkostningsbaseret og kan ikke umiddelbart sammenlig-
nes med budget og regnskab for årene 2005 og 2006. 
 
Det er Statens Værksteders vurdering, at regnskabsresultatet er tilfredsstillende. 
 
3.6. Bevillingsafregning og akkumuleret resultat 
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Tabel 8: Bevillingsafregning for 
2006     

Løbende priser, 1000 kr. Bevilling Regnskab 
Årets 

overskud 

Disposition, 
oversk. der 
bortfalder 

Akkumuleret 
oversk. til 

videreførelse 

Driftsbevilling/Statsvirksomhedsbevilling    

Lønsum 2.700 2.730 -30 0 93 
Øvrig drift 4.000 4.280 -280 0 0 
I alt 6.700 7.010 -310 0 93 

 

Statens Værksteder har i 2006 anvendt 0,3 mio. kr. af videreførslen til investerin-
ger på 0,4 mio. kr. Statens Værksteders videreførselsbeløb udgør således ca. 0,1 
mio. kr. Beløbet bortfalder med bevillingsafregningen for 2007. 
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4. Påtegning 
 
Årsrapporten omfatter:  
Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Statens Værksteder for 
Kunst og Håndværk, CVR 11 887 260 er ansvarlig for: § 21.21.33. Statens 
Værksteder for Kunst og Håndværk i Gl. Dok Pakhus, herunder de regnskabs-
mæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillings-
kontrollen for 2006. 
 
Påtegning: 
Det tilkendegives hermed: 

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige 
fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrap-
porteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 

2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med 
indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 

3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæs-
sig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet 
af årsrapporten 

 
København den 30. marts, 2007 
 

København den     april, 2007 
 

 
 
 
 
Frederik Hardvendel 
Direktør 

 
 
 
 
Karoline Prien Kjeldsen 
Departementschef 
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5. Bilag 
Note 1: Personaleomkostninger     
årsværk/antal 

  

Regnskab 

2003 

Regnskab 

2004 

Regnskab 

2005 

Regnskab 

2006 

Budget 2007 

Antal årsværk 6,0 7,0 6,0 6,0 6,0 
Tilgang af medarbejdere 0,0 1,0 0,0 2,0 0,0 
Afgang af medarbejdere 0,0 0,0 1,0 2,0 0,0 

 

Antal årsværk var i 2004 på 7 som følge af, at institutionen det pågældende år havde en 

ekstra administrativ medarbejder tilknyttet.   

 
Note 2: Af- og nedskrivninger  
1000 kr.   

Neutralisering af donation -7 

Transportmateriel 9 

Produktionsanlæg og maskiner 321 

IT 52 

Inventar 33 

I alt 408 

 

Det er konstateret, at der for 2006, ved en fejl, kun er sket neutralisering af afskrivninger 

med donation for en måned i 2006. Dette vil blive berigtiget i 2007 

 
Note 3: Immaterielle anlægsaktiver   
1000 kr. 

  

Færdiggjorte 
udviklings-
projekter 

Erhvervede 
koncessioner, 
patenter, 

licenser mv. 

I alt 

Kostpris pr. 31.12.2005 (før 
afskr.) 0 0 0 
Primokorrektioner og flyt-
ning ml. bogføringskredse 0 0 0 
Kostpris pr. 1.1.2006 (før 
afskr.) 0 0 0 
Tilgang 106 0 106 
Afgang 0 0 0 
Kostpris pr. 31.12.2006 (før 
afskr.) 106 0 106 
Akk. afskrivninger 0 0 0 
Akk. nedskrivninger 0 0 0 
Akk. af- og nedskrivninger 
31.12.2006 0 0 0 

Regnskabsmæssig værdi pr. 
31.12.2006 106 0 106 
Årets afskrivninger 0 0 0 
Årets nedskrivninger 0 0 0 
Årets af- og nedskrivninger 0 0 0 
Afskrivningsperiode/år 5 - 8 år -   

 
  Udviklings-
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projekter 
under 

opførelse 

Primosaldo pr. 1.1 2006 0 
Tilgang 0 
Nedskrivninger 0 
Overført til færdiggjorte udvik-
lingsprojekter 0 
Kostpris pr. 31.12.2006 0 

 
Note 4: Materielle anlægsaktiver      
[vælg mio. el. tusinder] G

ru
n
de, arealer og 
bygn

in
ger 

In
frastru

k
tu
r 

P
rodu

k
tion

san
læ
g og 

m
ask

in
er 

T
ran

sportm
ateriel 

In
ven

tar og IT
-

u
dstyr 

I alt 

Kostpris pr. 31.12.2005 (før 
afskr.) 0 0 5.339 90 1.449 6.878 
Primokorrektioner og flytning 
ml. bogføringskredse 0 0 0 0 0 0 
Kostpris pr. 1.1.2006 (før afskr.) 0 0 5.339 90 1.449 6.878 
Tilgang 0 0 0 0 19 19 
Afgang 0 0 0 0 0 0 
Kostpris pr. 31.12.2006 (før 
afskr.) 0 0 5.339 90 1.468 6.897 
Akk. afskrivninger 0 0 -3.970 -63 -1.349 -5.382 
Akk. nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 
Akk. af- og nedskrivninger 
31.12.2006 0 0 -3.970 -63 -1.349 -5.382 

Regnskabsmæssig værdi pr. 
31.12.2006 0 0 1.369 27 119 1.516 
Årets afskrivninger 0 0 -321 -9 -85 -415 
Årets nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 
Årets af- og nedskrivninger 0 0 -321 -9 -85 -415 
Afskrivningsperiode/år - - 10 år 8 år 5 år   

 
  

  

I gang-
værende 

arbejder for 
egen reg-
ning 

Primosaldo pr. 1.1. 2006 0,0 
Tilgang 0,0 
Nedskrivninger 0,0 
Overført til færdige materielle 
anlægsaktiver 0,0 
Kostpris pr. 31.12.2006 0,0 

 
Note 5: Egenkapital 2006  
1000 kr.   
    



 -18- 

Primobeholdning 01.01.2006:   
Startkapital 993 
Primoregulering/flytning mel-
lem bogføringskredse 0 
Bevægelser i året:   
Likviditetstildeling 6.744 
Mellemregning med andre 
statsinstitutioner 0 
Afstemningsdifferencer 0 
Overført resultat:   
Årets resultat -7.106 
Egenkapital pr. 31.12.2006 631 

 

 

  


