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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med kulturministeriets bekendtgørelse nr. 461 af 25.
april 2013 om museer m.v., bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, vedtægterne og
årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver,
finansielle stilling og resultat.
Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for
de forhold, beretningen omhandler

København, den 11. april 2018

Ledelse

Christine Buhl Andersen
direktør
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen for Ny Carlsberg Glyptotek
Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Ny Carlsberg Glyptotek for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet udarbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse om økonomiske og
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet af 21. december 2010
§§15-20 samt bekendtgørelse om museer mv. af 25. april 2013.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i
overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse om økonomiske og administrative
forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet af 21. december 2010 §§15-20 samt
bekendtgørelse om museer mv. af 25. april 2013.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt Standarderne for Offentlig Revision, idet
revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet af 21.
december 2010 §§15-20 samt bekendtgørelse om museer mv. af 25. april 2013. Vores ansvar
ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors
ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af museet i overensstemmelse med
internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse
regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet
som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold i regnskabet
Værdien af bygninger og samlinger er ikke medtaget i balancen jf. beskrivelsen under afsnittet
anvendt regnskabspraksis.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Regnskabet indeholder budgettal for året 2017. Disse resultatbudgettal for 2017 har, som det
også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revisionen.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er
rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet af 21.
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december 2010 §§15-20 samt bekendtgørelse om museer mv. af 25. april 2013. Ledelsen har
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et
årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere museets evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre
ledelsen enten har til hensigt at likvidere museet, indstille driften eller ikke har andet realistisk
alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti
for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt Standarder for Offentlig Revision, jf.
Kulturministeriets bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af
driftstilskud fra Kulturministeriet af 21. december 2010 §§15-20 samt bekendtgørelse om museer
mv. af 25. april 2013, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige,
hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt Standarder for Offentlig Revision, jf.
Kulturministeriets bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af
driftstilskud fra Kulturministeriet af 21. december 2010 §§15-20 samt bekendtgørelse om museer
mv. af 25. april 2013, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under
revisionen. Herudover:


Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som
reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at
danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig
fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk,
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.



Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at
kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af museets interne kontrol.
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Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende,
samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har
udarbejdet, er rimelige.



Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det
opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller
forhold, der kan skabe betydelig tvivl om museets evne til at fortsætte driften. Hvis vi
konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre
opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er
tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at museet ikke længere kan fortsætte
driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den
tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder
eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og
i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistente med
årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde
væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til Kulturministeriets bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet af 21. december 2010 §§15-20
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i
Kulturministeriets bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af
driftstilskud fra Kulturministeriet af 21. december 2010 §§15-20. Vi har ikke fundet væsentlig
fejlinformation i ledelsesberetningen.
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Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler
og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn
ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.
Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter
sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk
revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for
offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de
udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af
sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige
økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet
af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske
bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 11. april 2018
Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14

Martin Sørensen
statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning 2017
For Glyptoteket har 2017 stået i forandringens tegn med et strategisk fokus på yderligere at
forstærke den positive udvikling, museet har været inde i siden 2014. Året har været præget af
organisationsforandringer i forbindelse med, at museets direktør gennem 15 år, Flemming
Friborg, pr. 1.marts blev afløst af Christine Buhl Andersen. Samtidig med, at organisationen har
været optaget af at formulere nye mål for den kommende periode, har fokus været på ikke at
tabe momentum og puls i aktivitetsniveauet året igennem. Dette må siges at være lykkedes, idet
museet med hele 410.160 gæster kom ud af året med det næsthøjeste besøgstal nogensinde, kun
overgået i 2011. Hermed placerede Glyptoteket sig som det tredje mest besøgte kunstmuseum i
Danmark næstefter Louisiana og ARoS. Det høje besøgstal er forårsaget af en kombination af et
ambitiøst udstillingsprogram, hvor ikke mindst efterårets anmelderroste særudstilling, ’Farao.
Magtens ansigt’, trak mange gæster, et øget fokus på synlighed og mange velbesøgte aktiviteter.
Samtidig betød såkaldt ”museumsvejr” henover sommeren i form af regn og kulde i kombination
med markedsføring af den nyophængte samling af ’Fransk Maleri’, at rigtig mange både danske og
udenlandske turister valgte at lægge vejen forbi Glyptoteket over sommeren.
Strategiarbejdet
Arbejdet med at formulere en ny strategi for perioden 2018-2020 har i 2017 betydet en
omfattende proces, hvor hele museets organisation, medarbejdere og bestyrelse har været
involveret. Endvidere har museet med støtte fra Ny Carlsbergfondet iværksat både en ekstern
interessentanalyse og en national publikumsanalyse for at få indblik i det image, museet har såvel
hos politiske, kulturelle og økonomiske interessenter som hos sit publikum. Formålet har været at
identificere både udfordringer og muligheder for Glyptoteket som grundlag for en formulering af
museets indsatser i den kommende tid herunder ikke mindst prioritering af ressourcerne.
Som det første store skridt i den retning var det utrolig glædeligt, at Louis-Hansen Fonden,
sammen med Augustinus Fonden på baggrund af museets strategiske mål for perioden, allerede i
efteråret 2017 gav tilsagn til, at fondene sammen vil støtte museets udstillingsprogram i perioden
med i alt 27 mio. kr. Dette muliggør en enestående langsigtet planlægningshorisont, hvor
udstillingerne kan blive et omdrejningspunkt i arbejdet med at udvikle formidling,
aktivitetsprogram mv. Museet har på denne baggrund kunnet indgå samarbejder om perioden
2018-2020 med bl.a. Tate Modern, Krüller-Müller i Holland, Biblioteque Nationale de France, The
Getty og en række andre internationale museer og partnere om et udstillingsprogram af meget
høj kvalitet.
Organisation
Der er i 2017 sket en række organisationsforandringer, som har haft til formål yderligere at ruste
museet til at nå sine strategiske mål, herunder ikke mindst med et øget fokus på formidling og
undervisning. Der er oprettet en decideret formidlingsafdeling og i dette regi også som noget nyt
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etableret en stilling som undervisningsansvarlig, som er blevet besat fra begyndelsen af 2018.
Museet har endvidere foretaget en række omstruktureringer, herunder oprettelsen af en
specialiseret økonomi- og administrationschefstilling, som er blevet besat pr. 1. januar 2018 og en
bibliotekar til professionel varetagelse af museets enestående fagbibliotek, der også er åbent for
offentligheden. Samtidig har museet fået nye medarbejdere på nøgleposter som kommunikation,
markedsføring og aktiviteter. Organisationen har generelt fokus på nye samarbejdsformer,
transparens og god intern kommunikation, godt arbejdsmiljø og fælles strategiske mål. På grund
af den store vækst, museet oplever, er der et naturligt øget pres på organisationen, som betyder
at forholdet mellem vækst og ressourcer er sat i fokus, herunder såvel effektivitet, planlægning og
gode arbejdsgange, som behovet for prioritering af hensyn til organisationens begrænsede
størrelse.
Udstillinger
Glyptotekets udstillingsprogram bød på en stærk variation henover året, der den 8. januar så at
sige begyndte med afslutningen på den særdeles roste og velbesøgte særudstilling om den
franske maler Theodore Rousseau, kurateret af inspektør Line Clausen Pedersen. Kort efter
åbnede museet i Henning Larsen bygningen en omfattende nyophængning af den permanente
franske samling ud fra konceptet ”omvendt kronologi” og med inddragelse af en række værker fra
samlingen af danske kunstnere, der har været særligt knyttet til og inspireret af den franske
kunsthistorie under deres ophold i Paris i den første halvdel af det 20. århundrede.
Den 6. april åbnede museet i Kampmann-fløjen en særudstilling med titlen ’Krig og storm.
Vragskatte fra Sicilien’, kurateret af museumsinspektør Jan Kindberg Jacobsen og
museumsinspektør Julie Lejsgaard Christensen i samarbejde med en række museer i den
internationale samarbejdskreds COBBRA. Udstillingen viste ganske enestående antikke vragskatte
og kastede lys på betydningen af samhandelen på Middelhavet og de kulturelle udvekslinger og
forbindelser, denne farefulde aktivitet i form af handelsforbindelser har betydet. Udstillingen
varede til slutningen af august og blev afløst af museets store særudstillingssatsning, ’Farao.
Magtens Ansigt’, som handlede om perioden ”Det Tredje Rige” i Ægyptens historie fra 2000-1800
før Kristus. I denne periode spillede faraonerne en helt særlig rolle, og gennem fornemme indlån
fra bl.a. The Metropolitan Museum of Art og Medelhavsmuseet i Stockholm lykkedes det at skabe
en helt fantastisk konstellation af genstande fra oldtidens Ægypten – herunder med en
genforening af to fragmenter fra hhv. Glyptoteket og Boston Museum of Fine Arts. Fragmenterne
blev ført sammen på baggrund af museumsinspektør Tine Baghs forskning. I udstillingen dannede
de sammen et gigantisk monument for den ”genkronede” krokodillegud Sobek. Udstillingen fik
generøs støtte af Augustinus Fonden, Beckett-Fonden og Dronning Margrethes og Prins Henriks
Fond, som tilsammen sikrede, at det blev muligt at låne så fantastiske genstande ind fra udlandet.
Afslutningsvis udstillede Glyptoteket samtidskunstneren HuskMitNavns meget fine tegninger af
museumsgæster på Glyptoteket udført sommer og efterår 2017 i en lille ophængning i museets
café.
Samlingen
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Glyptoteket har i 2017 arbejdet videre på konceptet for en ny præsentation af hele museets
samling af oldtidsværker og -genstande, hvilket er et omfattende projekt, der skal udmunde i en
ny permanent udstilling i Kampmanns bygning. Det forberedende arbejde til projektbeskrivelse,
budgetberegninger mv., der skal benyttes i forbindelse med fondsansøgninger til realisering af
projektet, forventes afsluttet i 2. kvartal af 2018.
I perioden april-maj 2017 afviklede museet fjernlagrene i Slagelse og Kastrup og flyttede de
opmagasinerede genstande til et nyt lager på Benzondal ved Ishøj. Der er tale om en væsentlig
opgradering i forhold til klima og sikkerhed for de opmagasinerede værker samt for arbejdsmiljø
og logistik, når der arbejdes på stedet. Endelig betyder den mindre afstand mellem museum og
lager en stor praktisk fordel. I forbindelse med flytningen blev der foretaget et omfattende
arbejde med revision af registrering, tilstandsrapportering inkl. fotodokumentation samt diverse
afstøvnings- og rengøringsopgaver.
Der er i 2017 blevet foretaget konserveringsopgaver på fire malerier og grafiske værker samt på
17 skulpturværker.
Registreringen af museets værker og genstande og opdateringer af disse foregår digitalt gennem
Regin. Når Kulturstyrelsens nye registreringssystem SARA er indkørt og gennemprøvet af museet,
vil Glyptoteket beslutte, hvordan den videre registrering skal foregå.
Glyptoteket har udlånt værker fra alle områder af samlingen til andre museer i Danmark og
udlandet i 2017. Der blev udlånt til ni museer i Danmark, herunder ARoS, Skagens Museum og
Statens Museum for Kunst og 20 museer internationalt, herunder National Gallery of Art i
Washington, National Portrait Gallery i London, Musée d´Orsay i Paris og The National Museum of
Western Art i Tokyo. I alt er der i 2017 udlånt 21 antikke værker og 33 moderne værker til samlet
35 forskellige udstillingssteder. Der er i forbindelse med udlånene foretaget i alt 28 kurerrejser af
varierende længde.
Museet kunne i december 2017, med støtte fra Ny Carlsbergfondet, på Lauritz.coms auktion sikre
sig det fine ’Modelstudie’, (olie på lærred, Inv. MIN 3689) udført i 1833 af enten Adam Müller eller
Martinus Rørbye. Der er tale om et vigtigt supplement til Glyptotekets guldaldersamling, idet
museet i forvejen ejer fire værker med samme motiv udført ved samme lejlighed på Eckersbergs
skole: ét af akademiprofessoren C.W. Eckersberg og tre andre arbejder af Eckersbergs tidligere
elever udført af hhv. Constantin Hansen, Christen Købke og Wilhelm Marstrand.
Ny Carlsbergfondet donerede i december 2017 HuskMitNavns serie af 32 tegninger skabt på
Glyptoteket i sommeren og efteråret 2017, som er lavet på baggrund af kunstnerens studier af
publikum på museet, og som foreløbigt er permanent udstillet i caféen.
Publikationer:
Glyptoteket har formelt set afsluttet sit store katalogprojekt (den såkaldte ”grå serie”) med
udgivelsen af det sidste bind med titlen Etruria II. Collection of Antiquities (Christiansen og
Petersen, Kbh. NCG 2017), som udkom i foråret 2017.
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I forbindelse med særudstillingen ’Farao. Magtens Ansigt’, udgav museet et særkatalog på dansk
og engelsk redigeret af inspektør Tine Bagh med bidrag fra en række førende eksperter.
I forbindelse med udstillingen af HuskMitNavns tegninger fra Glyptoteket udgav museet med
støtte fra Politiken-Fonden i december 2017 en publikation med alle tegningerne med titlen
’Visitors’.
Forskning:
Glyptoteket afsluttede i 2017 forskningsprojektet ’Transition and Transformation’, et projekt om
polykromi på antik skulptur, der blev påbegyndt i 2015 finansieret af Carlsbergfondet. Projektet
har genereret et antal videnskabelige artikler publiceret i internationale tidsskrifter (J. Stubbe
Østergaard, C. Brøns, A, Rodler og S. Hedegaard). Samtidig afsluttedes en ét-årig særbevilling fra
Carlsbergfondet til færdiggørelse af videnskabelige artikler og en monografi om polykromiprojektets første fase (’Tracking Colour’ 2006-14) ved J. Stubbe Østergaard. I 2017 sikredes en 3årig postdoc bevilling til en videreudvikling af dette forskningsfelt, som påbegyndes til april 2018
(C. Brøns). Projektet ’Det Digitale Glyptotek’, et tre-årigt postdoc projekt finansieret af Ny
Carlsbergfondet (N. Holdgaard), fortsætter med at analysere anvendelsen af digitale medier på
Glyptoteket, og der er indleveret en PhD afhandling om Degas’ metode til bedømmelse på
Københavns Universitet (L. Clausen Pedersen). Glyptotekets øvrige ansatte har produceret et
større antal skriftlige arbejder i forbindelse med udstillinger og i form af kunst- og arkæologividenskabelige artikler, bogkapitler, boganmeldelser, katalogtekster og redigerede værker. Line
Clausen Pedersen og Glyptoteket modtog i 2017 en bevilling vedr. et forskningsbaseret
samarbejde med The Getty i Los Angeles om teknisk analyse af to malerier fra museets samling af
hhv. Van Gogh og Degas, som finder sted henover 5 uger primo 2018.
Undervisning
I 2017 er Glyptotekets undervisningstilbud blevet en selvstændig del af formidlingsafdelingen, og
en egentlig undervisningsafdeling er blevet oprettet. Oprettelsen af en undervisningsafdeling
indebærer også en nytænkning af organisering og tilknytning af de undervisere, som skal varetage
skoleforløbene samt en opkvalificering af disses læringsmæssige og pædagogiske kompetencer.
Derudover vil også bookingfunktionen blive revideret. Det er målet, at en færdig plan for
undervisningsafdelingens og bookingens organisering skal være klar inden sommerferien 2018.
Med etableringen af en professionel undervisningsafdeling er det ambitionen, at Glyptoteket skal
kunne udbyde tidssvarende og pædagogisk kvalificeret undervisning præget af professionalisme,
høj faglighed og metodebevidsthed, så museet i fremtiden bliver en tidssvarende læringsarena
med kompetente undervisere og relevante undervisningstilbud, som understøtter skolernes
læreplaner og fagmål.
Nye formidlingstiltag i særudstillingen
I særudstillingen ’Farao. Magtens Ansigt’ blev der inkluderet flere formidlingstiltag, som tilføjede
væsentligt nyt i forhold til Glyptotekets sædvanlige formidlingspraksis.
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Lyttestationer: Som et helt særligt formidlingsgreb, og i overensstemmelse med Glyptotekets
fremtidige satsning på brug af lyd som formidlingsgreb og stemningsskabende element, blev der i
udstillingen etableret et antal digitale lyttestationer, hvor udstillingens gæster kunne høre uddrag
af hieroglyftekster omsat til det oldægyptiske talesprog samt arabisk, dansk og engelsk. Hensigten
med dette var at levendegøre hieroglyfferne, som har spillet en så afgørende rolle for den
oldægyptiske kultur og for nutidens indsigt i denne, samt at give publikum en fornemmelse af
sprogenes ligheder og forskelle.
Børnespor: Med målgruppen ”børnefamilier, børn 5-12 år” for øje blev der til særudstillingen
udviklet et særligt børnespor bestående af: 1) selve udstillingsarkitekturen, hvor børnene har
mulighed for at komme i fysisk øjenhøjde med udstillingens genstande vha. trapper og særlige
”børnevues”; 2) et opgavehæfte, som guider børnene igennem udstillingen, og som indeholder
otte steds- og genstandsspecifikke opgaver. Opgaverne, som alle er af praktisk-æstetisk karakter,
havde til hensigt at vække børnenes lyst til at tegne, læse og gå på videre opdagelse derhjemme
efter besøget i udstillingen og lagde således op til mere leg og læring hjemme.
Spredt i hæftet var desuden tre myter, som de store børn selv kunne læse, og som de mindre
enten kunne få læst op i udstillingen eller høre som historie derhjemme.
Børnesporet/børnehæftet blev også brugt med en særlig vinkel i ferierne i løbet af
udstillingsperioden. Derudover blev der til Kulturnat 2017 og i efterårsferien afholdt
børneværksted, hvor børn kunne farvelægge deres egen faraokrone.
Touch screen: i udstillingens sidste sektion, et rekonstrueret gravkammer, var tilføjet en touch
screen, som tilbyder den besøgende flere indgange til forståelse af gravkammeret og dets
vægdekoration samt uddybende information om eksempelvis individuelle scener fra
gravkammerets vægge.
Film med kroning af krokodilleguden Sobek: I udstillingens første sektion vises en film, produceret
til udstillingen, hvor to fragmenter af samme skulptur – krokodilleguden Sobek – genforenes efter
at have været endt på hhv. Glyptoteket og Boston Museum of Fine Arts. I filmen interviewes
udstillingens kurator, Tine Bagh, som har gjort opdagelsen om de to fragmenters sammenhæng,
om genforeningen af fragmenterne og betydningen deraf. Udstillingens gæster indvies med
filmen ikke bare i en ægyptologisk faglig nyopdagelse, men får også et kig bag kulissen til selve
den fysiske genforening af fragmenterne og til kuratorens helt personlige passion og glæde over
dette.

Omvisninger og andre aktiviteter
Der har i 2017 været afholdt offentlige omvisninger for børn og voksne i såvel de permanente
samlinger som i særudstillingerne. Hertil kom et antal særomvisninger i forbindelse med KBH
Læser og Golden Days.
Statistik for omvisninger og andre aktiviteter 2017 total:
Børneomvisninger:
Antal omvisninger: 41
Personer på omvisning i alt: 482
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Gennemsnit pr. omvisning: 11,76
Omvisninger i Ægyptisk Samling:
Antal omvisninger: 16
Personer på omvisning i alt: 188
Gennemsnit pr. omvisning: 11,75
Omvisninger i Antikke Samling:
Antal omvisninger: 22
Personer på omvisning i alt: 191
Gennemsnit pr. omvisning: 8,68
Omvisninger i Moderne Samling:
Antal omvisninger: 30
Personer på omvisning i alt: 339
Gennemsnit pr. omvisning: 11,3
Omvisninger om Glyptoteket:
Antal omvisninger: 4
Personer på omvisning i alt: 38
Gennemsnit pr. omvisning: 9,5
Omvisninger på engelsk:
Antal omvisninger: 3
Personer på omvisning i alt: 10
Gennemsnit pr. omvisning: 3,33
Omvisninger i særudstillingen ’Krig og Storm. Vragskatte fra Sicilien’:
Antal omvisninger: 22
Personer på omvisning i alt: 191
Gennemsnit pr. omvisning: 8,67
Omvisninger i særudstillingen ’Théodore Rousseau – Ustyrlig natur’:
Antal omvisninger: 6
Personer på omvisning i alt: 120
Gennemsnit pr. omvisning: 20,00
Omvisninger i særudstillingen ’Farao. Magtens ansigt’:
Antal omvisninger: 10
Personer på omvisning i alt: 145
Gennemsnit pr. omvisning: 14,50
Omvisninger ifm. KBH Læser:
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Antal omvisninger: 1
Personer på omvisning i alt: 48
Gennemsnit pr. omvisning: 48
Omvisninger ifm. Golden Days:
Antal omvisninger: 7
Personer på omvisning i alt: 48
Gennemsnit pr. omvisning: 6,86

Kommunikation og presse
Det har igennem de seneste år været et strategisk fokus, at Glyptoteket skal markere sig i
medierne. I 2017 har museet været omtalt 1191 gange i de danske trykte medier. Det fortsætter
den opadgående kurve på antallet af omtaler fra de foregående år. Særligt nyheden om
tiltrædelsen af Christine Buhl Andersen som ny direktør på Glyptoteket trak både mange og store
omtaler i medierne med fokus på museets fremtid. Derudover har særudstillingen ’Farao.
Magtens ansigt’ også været genstand for en række store omtaler og positive anmeldelser, der har
fremhævet museets faglighed og internationale format.
Glyptoteket implementerede i juni 2017 en ny hjemmeside. Hjemmesiden er stadig under
udvikling, men i perioden juni-december 2017 har den haft 243.000 besøgende. Det er lidt lavere
end antallet af besøgende i samme periode året før (2016: 287.000), det er dog forventeligt med
et mindre fald i antallet af besøgende i en overgangsperiode. I samme periode er bounce-raten
(det antal af brugere, der forlader siden så hurtigt igen, at det antages, at de ikke kunne finde det,
de søgte) faldet med knap 10% og de enkelte besøgende bruger generelt længere tid på siden end
tidligere. Dette er en positiv udvikling i forhold til den gamle side. Derudover var der ved årets
udgang 17.539 modtagere af det månedlige digitale nyhedsbrev. Det er en forøgelse på knap
2000 i forhold til det foregående år.
I de seneste år har Glyptoteket opbygget to stærke platforme på henholdsvis Instagram og
Facebook. Særligt i andet halvår af 2017 har der været et øget fokus på i højere grad at udnytte
potentialet på disse platforme til at synliggøre udstillinger og aktiviteter i huset. Det har bl.a.
betydet en forøgelse i antallet af opslag, der produceres til Facebook, hvor vi er gået fra et
gennemsnit på fem opslag pr. måned i første halvdel af året til et gennemsnit på 13 opslag pr.
måned i andet halvår. Samtidig fortsætter den positive udvikling i antallet af følgere på både
Facebook og Instagram. Førstnævnte havde ved årets udgang knap 25.000 følgere og sidstnævnte
knap 20.000 følgere.
Besøgsstatistik og entré
Glyptoteket har som nævnt haft et rigtig flot år med 410.160 besøgende – en stigning på 34.856
personer tilsvarende 9,3% fra 2016. Samtidig har museet haft det højeste antal betalende gæster
nogensinde. Procentuelt er der dog flere af museets gæster, der figurerer som gratister.
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Dette skyldes til dels, at både danske og udenlandske gæster er blevet opmærksomme på, at
gratisdagen er flyttet til tirsdag, men også at museet har haft en stor vækst i årskortholdere, som
jo ikke reelt er gratister men som pt. tælles under denne kategori. Museet vil derfor i 2018 sætte
fokus på gratisterne for bedre at kortlægge, hvordan denne gruppe er sammensat. Det er i den
forbindelse blevet besluttet at lægge billetsystemet om, sådan at gæsterne kun skal løse én
samlet billet til museet, der dækker alt inklusive særudstillingerne, men som til gengæld koster
lidt mere.
Herudover er der, efter et år med stor vækst i antallet af årskortholdere, i 2017 sket et fald på
10,2%. Dette kunne tyde på et behov for en årskortkampagne.
Aktiviteter
Hvad angår museets unikke aktivitetskoncept Slow, så har museet hele seks gange i 2017 slået
dørene op til en række nye populære aftener under temaerne ’Propaganda’, ’Mænd’, ’Dybet’,
’Passion’, ’Originaler’ og ’Attitude’. Temaerne har været bundet op på særudstillinger, husets
samlinger og Golden Days festivalens fejring af Københavns 850 års Jubilæum i august, hvor Carl
Jacobsen indgik som central figur.
Tilslutningen og interessen om begivenheden er stadigt stigende, og feedback fra publikum og
interessenter er positiv. Deltagerne til Slow er gennemgående en blanding af yngre og ældre,
årskortholdere og almindeligt besøgende.
I efteråret 2017 har der været fokus på at:
-

Styrke koblingen mellem udstilling, samling og aktuelle samfundsdagsordner
Etablere samarbejde med ny forpagter ift. middag – herunder fokus på et økonomisk
bæredygtigt set up
Skabe et mere overskueligt program med flere gentagelser, så det bliver mere fleksibelt
for deltagerne at planlægge deres aften
Minimere tryksager og trykomkostninger
Markedsføre ressourceeffektivt via. sociale medier, netværk og presse

Udover Slow, så har Glyptoteket i 2017, i samarbejde med Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet,
afholdt fem såkaldte Videnskab|Lidenskab arrangementer, hvor forskere og kunstnere er mødtes
i samtale under temaerne, ’Ruin’ (med professor Rubina Raja og professor Bjørn Nørgaard), ’Intet’
(med professor Jeffrey S. Hangst og billedkunstner Tal R), ’Lys’ (med forsker Jens Hjorth og
billedkunstner Erik A. Frandsen), ’Grænseløshed’ (med Karin Frey og billedkunstner Lilibeth
Cuenca Rasmussen), ’Totalnatur’ (med forsker Jens-Christian Svenning og billedkunstner Tue
Greenfort). Flertallet af arrangementerne har været udsolgt. Fokus har i efteråret været på at
nedbringe gennemsnitsalderen ved bl.a. at samarbejde med Studenterhuset i København samt at
invitere et begrænset antal gymnasieklasser til at deltage gratis.
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Øvrige aktiviteter
Glyptoteket har udover formaterne Slow og Videnskab|Lidenskab afholdt offentlige
udstillingsåbninger for ’Krig og storm – vragskatte fra Sicilien’ samt ’Farao. Magtens ansigt’, hvor
publikum såvel som branchen var inviteret. Udstillingsåbningerne har været en stor succes med
over 500 deltagende.
’Farao. Magtens ansigt’ blev skudt godt i gang på Kulturnatten med over 7.000 besøgende.
Desuden kunne børn i efterårsferien blive klogere på oldtidens Ægypten og lave deres egen
faraokrone i børneværkstedet.
I forbindelse med HuskMitNavns projektsamarbejde med Glyptoteket og udgivelsen af bogen
’Visitors’, der skildrer Glyptotekets gæster, blev originaltegningerne udstillet i Café Glyptoteket.
Der blev i den forbindelse afholdt en offentlig bogreception med over 400 deltagende og ikke
mindst stor interesse og foromtale i pressen.
I anledning af 100-året for Rodins død samarbejdede Grand Teater, Danseteateret Asterions Hus
og Glyptoteket om synliggørelse af hinandens Rodin-tiltag. Danseteateret gav en forsmag på
deres forestilling i Glyptotekets Festsal. De samlede besøgstal for weekenden var over 5.000 og
har inspireret til fortsat at arbejde med nogle simple, men synlighedsskabende eventformater.
Samarbejde med Carlsberggruppen
I anledning af Carlsbergs 170 års jubilæum har Carlsbergfamilien på tværs af fonde, museer og
virksomheden gjort en aktiv indsats for at knytte sig tættere og styrke samarbejdet. Der er på
Carlsbergs initiativ blevet gennemført en kampagne i Københavns Lufthavn med fokus på at
fortælle Carlsbergs historie og bruge arven aktivt: It all comes from beer. Kampagnen har skabt
synlighed om Glyptoteket, men har også været en tung post på markedsføringsbudgettet.
Desuden har Carlsbergfamilien deltaget i Golden Days’ Københavnerfejring, hvor Carl Jacobsen
var udvalgt som en af ti betydningsfulde personligheder, der har sat deres præg på byen.
Carlsbergfamilien har i 2017 skruet markant op for brugen af Glyptoteket til forskellige
begivenheder. Glyptoteket har i den forbindelse udviklet opdaterede retningslinjer for denne type
samarbejde.
Arrangementer, omsætning, antal og lidt om indhold
Glyptotekets arrangementsafdeling har i 2017 oplevet en stor efterspørgsel på forskellige
kommercielle arrangementer. Der har været en stigning i omsætning på 339 t.kr. tilsvarende
24,3% siden 2016.
For at sikre en professionel håndtering af dette er der blevet arbejdet med at udvikle
standardiserede priser, tilbudsskabeloner, kontrakter, forplejningstilbud og en underside
målrettet virksomheder på glyptoteket.dk.
I 2017 har arrangementsafdelingen fået 161 forespørgsler, hvoraf 22 er realiseret. Dette kunne
tyde på et behov for mere gennemsigtighed om prisniveau, retningslinjer og muligheder inden en
egentlig tilbudsproces.
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Café
Café Glyptoteket har i september 2017 fået nye forpagtere. Efter en årrække med et forholdsvis
generisk produkt er ønsket med I’m A Kombo at løfte kvalitetsniveauet og kreativiteten. Fokus har
i første omgang været at sikre en god daglig drift og finjustere menukort og koncept. Her er det i
2017 blevet tydeligt, at en nyindretning af caféområdet er nødvendigt for at udnytte
salgspotentialet optimalt og skabe den bedst mulige caféoplevelse for gæsterne. Den samlede
forpagtningsindtægt fra Café Glyptoteket er på tværs af forpagtere steget med 100 t.kr.
tilsvarende 24,7% siden 2016, bl.a. på grund af Glyptotekets høje besøgstal.
Butik
Glyptotekets museumsshop er i udvikling fra ren boghandel til gavebutik med et bredere udvalg af
varer. I 2017 har butikken øget sin omsætning med 448 t.kr. tilsvarende 20,4% med samme
indkøbsbudget som i 2016 og på trods af, at webshoppen har været lukket fra juni til udgangen af
året.
Dette kan dels tilskrives det øgede antal gæster, dels det øgede antal designvarer, nyindretningen
af butikken og måden at udstille produkterne på. Der har været fokus på at sælge ud af lageret og
gennemføre et pristjek og en justering i forhold til at sikre en fornuftig avance. Butikken har i
samarbejde med Hay designet en særlig produktserie til Glyptoteket og arbejder fortsat med at
udvikle produkter og indkøbe produkter, som afspejler husets særudstillinger og identitet.
Bygningsprojekter i 2017
I 2017 er en række væsentlige reparationer og forbedringer af indvendige og udvendige forhold
blevet gennemført med støtte fra Ny Carlsbergfondet. Taget over museets bibliotek er blevet
repareret og forbedret. Glas er blevet erstattet med kobber, og selve tagkonstruktionen er blevet
ændret, således at de indvendige tagrender nu er installeret udvendigt på bygningen. De
indvendige skjulte nedløbsrør er derfor nu erstattet af udvendige og dermed synlige rør. Det
betyder, at en eventuel sprængning på rørene let kan registreres. Derudover er det tidligere
ovenlys inde på biblioteket blevet erstattet af kunstigt LED-lys for at bibeholde illusionen om
dagslys på biblioteket. Der er blevet anlagt ny kloak, væggene i kontorgården er blevet repareret
og pudset, og armeringsjernene er blevet behandlet.
I 2017 er der installeret udvendigt lys på bygningen og på pyramiden, hvilket både har en æstetisk
og en sikkerhedsmæssig funktion. Hertil er lyset på kuplen blevet udskiftet, og alt lys er skiftet til
LED-belysning. Derudover har vi fået installeret kameraer hele vejen rundt om museet. På denne
måde er sikkerheden blevet væsentligt forbedret.
Økonomi
Årsregnskabet for 2017 udviser et underskud på 494 t.kr. mod et budgetteret overskud på 3 t.kr.
Underskuddet sammensætter sig af en række budgetafgivelser, såvel positive som negative. De
væsentligste beskrives i flere detaljer nedenfor.
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Den højere aktivitet på museet i forhold til budgettet afspejles i de samlede indtægter, der er
2.468 t.kr. højere end budgetteret. Det er især entréindtægten, der afviger positivt i forhold til
budgettet, med en realiseret indtægt på 14.360 t.kr. mod budgetteret 12.000 t.kr. Derimod er
museumsbutikkens resultat 1.591 t.kr. lavere end budgetteret, men dette skyldes primært en
urealistisk budgettering. Museumsbutikken har væsentlig højere omsætning end sidste år.
Renteindtægter m.v. var budgetteret til et overskud på 175 t.kr. men blev realiseret med et
underskud på 245 t.kr. Underskuddet er forårsaget af et urealiseret kurstab vedrørende
beholdning af US-dollars.
De samlede udgifter er 6.511 t.kr. højere end budgetteret. En væsentlig årsag hertil er
særudstillinger, der er afhængige af fondstilskud. Fordi det i 2017 lykkedes at få flere fondstilskud
end budgetteret, er såvel udgifter som indtægter også væsentlig højere end budgetteret.
Særudstillingerne er realiseret med 3.931 t.kr. højere udgifter end budgetteret, og
fondstilskuddene er 2.273 t.kr. højere end budgetteret. I budgettet var der indregnet sponsorater
for 1.500 t.kr., hvor der er realiseret 50 t.kr.
Personaleudgifter er 931 t.kr. lavere end budgetteret. Dette skyldes tilbageholdenhed i
ansættelser og fald i feriepengeforpligtelsen.
Tidligere modtagne særbevillinger fra Ny Carlsbergfondet til tagprojekt, klimaforundersøgelse og
sikringsprojekt blev i 2016 delvist periodiseret til 2017, og har derfor medført udgifter og
tilsvarende indtægter, der ikke var budgetteret. Periodiseringen har ingen effekt på resultatet for
året. Derudover har driftsudgifterne været højere end budgetteret, særligt pga. sikringsprojektet,
flytning af lager og nye skabe i garderoben.
Det realiserede underskud medfører, at den disponible egenkapital reduceres fra 4.082 t.kr. til
3.588 t.kr.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for Ny Carlsberg Glyptotek er aflagt i overensstemmelse med kulturministeriets
bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v., bekendtgørelse nr. 1701 af 21.
december 2010, vedtægterne og årsregnskabsloven, bortset fra nedenstående om indregning af
bygninger og samlinger.
Generelt om indregning eller måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen
indregnes ligeledes alle omkostninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
tilkomme museet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
fragå museet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Resultatopgørelse
Der foretages periodisering af alle væsentlige omkostninger og indtægter.
Særudstillinger finansieres helt eller delvist med fondstilskud. Såfremt fondsfinansieringen ikke
dækker alle udgifter i forbindelse med særudstillingen, estimeres underskuddet/egenfinansiering
og udgiftsføres i det regnskabsår, udstillingen åbner.
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Inventar m.v. udgiftsføres i anskaffelsesåret.
I balancen er ikke indregnet værdien af bygninger og samlinger. Seneste ejendomsvurdering
udgør 209 mio. kr. I henhold til tingbogsattest tilfalder grunden Københavns kommune, hvis Ny
Carlsberg Glyptotek skulle blive nedlagt. Værdien af samlinger er ikke vurderet.
Varelager
Varelager på omsættelige varegrupper værdiansættes til købspris. I tilfælde hvor
nettorealisationsværdien er lavere end købsprisen nedskrives til denne lavere værdi.
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Værdipapirer
Værdipapirer måles til markedsværdien pr. 31.12.
Grundkapital
Realiserede og urealiserede kursreguleringer på værdipapirer tilhørende grundkapitalen føres
direkte på grundkapitalen. Renteindtægter føres på resultatopgørelsen.
Disponibel egenkapital
Renteindtægter fra likvider tilhørende den disponible egenkapital indtægtsføres i
resultatopgørelsen.
Moms
Ny Carlsberg Glyptotek er delvist momsregistreret og har dermed ret til delvist momsfradrag.
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RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2017
Budget
t.Kr.

Note

2016
t.Kr.

ikke revideret

1
2
3

4
5

6

Entre
Udlejning/arrangementer
Caféforpagtning
Museumsbutik
Renteindtægter m.v.
Øvrige indtægter

14.359.852
1.733.216
506.526
659.237
-244.899
6.679.410

12.000
1.500
400
2.250
175
4.900

14.447
1.395
406
160
133
5.730

Indtægter

23.693.342

21.225

22.271

Personaleudgifter
Bygningsvedligehold
Museumsinventar
Øvrige driftsudgifter
Bibliotek og billedarkiv
Konservering
Udstillinger, formidling og arrangementer
Administration

38.338.845
7.533.996
756.226
12.491.046
52.212
147.964
10.037.008
1.275.793

39.270
8.000
300
8.370
100
250
6.680
1.152

37.355
9.929
396
9.011
163
259
9.468
1.442

Udgifter

70.633.090

64.122

68.023

Driftsunderskud

46.939.748

42.897

45.752

Ny Carlsbergfondet
Carlsbergfondet
SLKS
SLKS, visningsvederlag
Periodiseret tilskud

10.354.375
614.737
27.128.448
0
8.348.455

16.000
0
26.900
0
0

23.959
861
27.445
0
-4.688

Tilskud

46.446.015

42.900

47.577

-493.733

3

1.825

Årets resultat
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BALANCE 31.12.2017
2016
t.Kr.

Note
AKTIVER
Obligationer og investeringsforeningsbeviser
Bankindestående, Grundfond

5.349.933
2.727.998

6.005
2.004

7

Aktiver tilhørende grundkapital

8.077.931

8.009

8

Varelager
Debitorer
Tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter, Aktiver
Likvide beholdninger

578.365
337.958
1.941.694
131.824
12.487.159

1.059
541
3.979
302
20.890

Aktiver tilhørende den disponible kapital

15.477.000

26.771

Aktiver i alt

23.554.931

34.780

8.077.931
3.588.448

8.009
4.082

11.666.379

12.091

4.659.716
3.286.916
3.941.920

5.523
12.845
4.321

Kortfristet gæld

11.888.552

22.689

Passiver i alt

23.554.931

34.780

PASSIVER
7
9

Grundkapital
Disponibel egenkapital
Egenkapital i alt

10

11

Kreditorer og anden gæld
Periodeafgrænsningsposter, Passiver
Beregnet feriepengeforpligtelse

Eventualforpligtelser
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NOTER TIL REGNSKABET
Budget
t.Kr.

2016
t.Kr.

2.640.875
1.900.410

4.050
1.800

2.193
1.881

740.465
81.228
659.237

2.250
0
2.250

312
152
160

112.267
-70.369
-286.797

175
0
0

139
-88
82

-244.899

175

133

1.599.726
114.281
4.322.778
450.478
192.147

1.000
100
3.500
100
200

1.216
51
3.756
516
191

6.679.410

4.900

5.730

139.262
-87.050

200
-100

235
-72

52.212

100

163

Note
1

Museumsbutik
Omsætning
Vareforbrug
Bruttoavance
Diverse omkostninger

2

Renteindtægter m.v.
Renter af grundkapital
Renter af disponibel kapital
Kursgevinst/tab valuta

3

Øvrige indtægter
Momsrefusion
Udlån af værker
Udstillingssponsorater
Omvisninger og aktiviteter
Andet

4

Bibliotek og billedarkiv
Bibliotek og fotografier
Salg af fotografier
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NOTER TIL REGNSKABET
Budget
t.Kr.

2016
t.Kr.

837.208
6.331.006
157.867
883.415
1.638.593
188.919

1.000
2.400
0
480
1.800
1.000

244
5.869
262
513
1.941
639

10.037.008

6.680

9.468

Note
5

Udstillinger, formidling og arrangementer
Samlingens forvaltning
Særudstillinger
Forskning
Arrangementer og aktiviteter
Formidling
Udviklingsprojekter

6

Periodiseret tilskud
Lys og wifi-projekt, forbrugt tilskud
Varmeprojekt forbrugt tidligere tilskud
Flemming Friborg projekt tilskud
Flemming Friborg projekt forbrugt
Polykromibevilling forbrugt i 2017
Intersentanalyse tilskud
Intersentanalyse forbrug
Tagprojekt, modtaget tilskud
Tagprojekt, forbrugt tilskud
Klimaundersøgelse, modtaget tilskud
Klimaundersøgelse, forbrugt tilskud

7

-603
-296
0
0
-1.486
0
0
10.822
-4.976
3.037
-1.810

-8.348.455

4.688

8.008.536
77.597
-8.202

7.759
222
28

8.077.931

8.009

0
19.991
110.500
1.414.323
396.880

250
25
101
1.215
2.388

1.941.694

3.979

Grundkapital
Saldo 01.01
Kursregulering på værdipapirer
Negative renter grundfond konto

8

-382.411
-1.835.696
287.556
-81.488
-303.349
254.375
-190.625
0
-5.494.332
0
-602.485

Tilgodehavender
Hensat forpagtning Café 2. halvår
Renter
Lønrefusioner
Momsrefusion
Andre tilgodehavender
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NOTER TIL REGNSKABET
Budget
t.Kr.

Note
9

Disponibel egenkapital
Disponibel egenkapital 01.01.1990
Akkumuleret resultat fra 1990
Overført legater til grundkapital
Årets resultat

10

3.468.247
613.934
0
-493.733

3.468
-1.183
-28
1.825

3.588.448

4.082

1.948.000
74.127
206.068
63.750
19.000
0
0
351.107
624.864

3.177
378

3.286.916

12.845

Periodeafgrænsningsposter
Støtte udstillinger næste års udstilliger
Polykromibevilling rest
Flemmings Friborg restbevilling
Publikumsanalyse
Skoleprojekt, åben skole
Hensat sikringsarbejde
Hensat Lysprojekt
Hensat tagprojekt
Hensat Klima forundersøgelse

11

2016
t.Kr.

1.836
382
5.845
1.227

Eventualforpligtelser
Glyptoteket er forpligtet i form af tilsagn om tillæg til 3 aktuelle personer og 2 fremtidig
potentiel som supplement til pension udbetalt fra pensionsselskab.
I henhold til tekstanmærkning på finansloven er der skabt hjemmel til, at staten sammen
med den/de offentlige myndigheder, der yder tilskud til driften, garanterer for opfyldelsen af de pensionsforpligtelser, som Glyptoteket har påtaget sig over for tjenestemandslignende ansatte.

