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1. Påtegning af det samlede regnskab  
 

Årsrapporten omfatter: 

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Danmarks Meteorologiske 

Institut, CVR nr. 1815 9104 og 6714 0028, er ansvarlig for: 

 

29.31 Meteorologi, herunder 

 29.31.01 Danmarks Meteorologiske Institut (Driftsbevilling) – virksomhedsbærende hovedkonto. 

 29.31.02 Tilskud til internationale organisationer (Reservationsbevilling). 

 29.31.03 ICAO-aktiviteter i Grønland (anden bevilling). 

 29.31.04 Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter (anden bevilling). 

 29.31.06 ICAO-aktiviteter i Grønland (reservationsbevilling)   

 

Årsrapporten dækker de regnskabsmæssige forklaringer for samtlige hovedkonti under 

§29.31 Meteorologi, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen 

for 2013. 

 

Påtegning 

Det tilkendegives hermed: 
1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige 

fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og 
målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 

2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse 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 hensigtsmæssig 
forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af 
årsrapporten.  

 

 

     København, den __20__ marts 2014               København, den  ______  marts 2014 

 

 

       Marianne Thyrring                                            Thomas Egebo                  

       Direktør                                                             Departementschef   
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2. Beretning 
2.1. Præsentation af virksomheden 

Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, er en styrelse i Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. 

 

Inden for instituttets fagområder - vejr, klima og hav - bidrager DMI til sikring af menneskeliv og 

materielle værdier og samfundsmæssig planlægning gennem produktion af varsler, udsigter, 

briefinger, serviceydelser og rådgivning. DMI’s aktiviteter baserer sig på en veludbygget 

infrastruktur, store datamængder og en omfattende forskningsvirksomhed. 

 

DMI’s geografiske ansvarsområde omfatter Danmark og Grønland1. 

 

DMI’s faglige dækningsområde indebærer, at DMI har medarbejdere og teknisk udstyr i såvel 

Danmark som Grønland. Langt hovedparten af DMI’s 341 årsværk i 2013 er dog tilknyttet DMI’s 

hovedkontor på Lyngbyvej i København. 

 

DMI har formuleret en mission, der sammenfatter instituttets overordnede opgaver og målsætning: 

 
DMI overvåger og forudsiger vejr, klima og hav. Brugerne er borgere, 
myndigheder og virksomheder. Formålet er at sikre liv, infrastruktur, 
materielle værdier og optimal planlægning. Aktiviteterne udføres af 
velkvalificerede og engagerede medarbejdere understøttet af den nyeste 
forskning og teknologi. 

 

DMI's mission udtrykker således instituttets ambition om, at forudsigelser og formidling af vejr, 

klima og hav skal medvirke til at sikre liv, velfærd og materielle værdier og give grundlag for en 

optimal planlægning af vejrafhængige aktiviteter. 

 

Som en konkretisering af DMI’s mission har DMI opstillet en vision for instituttets udvikling: 

 

DMI’s viden, produkter og services skal udvikles løbende, så de skaber større værdi for brugerne. 

 
DMI’s mission og vision udgør tilsammen det strategiske grundlag for instituttets virksomhed og 

danner grundlaget for instituttets arbejde med succeskriterier og målsætninger. 

 

DMI’s direktion er medio 2013 udvidet og delvist fornyet. I forlængelse af direktørskiftet er i 

efteråret 2013 påbegyndt et større strategiprojekt. Projektet skal på baggrund af en række analyser 

lede frem til en revurdering af DMI’s mission, vision og strategiske målsætninger og anvise en 

række strategier for opfyldelse heraf. Strategiprojektet forventes afsluttet medio 2014. 

 

                                                 
1 Færøerne har hjemtaget de meteorologiske opgaver. DMI har dog fortsat ansvaret for den flyvemeteorologiske 
betjening, ligesom DMI også har ansvaret for at understøtte forsvarets opgaver i forhold til Færøerne. En del af de 
hjemtagne opgaver udfører DMI fortsat, men nu på opdrag fra de færøske myndigheder og mod betaling. 
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DMI har indgået resultatkontrakt med Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement for 

2013-16. Kontrakten er rullende i den forstand, at der blev fastsat bindende mål for 2013 og 

vejledende mål for de efterfølgende 3 år svarende til finanslovens BO-periode. Kontraktens mål og 

resultatkrav er i overensstemmelse med anbefalingerne i Finansministeriets vejledning ”Effektiv 

opgavevaretagelse i staten” baseret på strukturen i DMI’s opgavehierarki, hvori DMI har beskrevet 

institutionens effekter og produktgrupper, jf. nedenstående figur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derudover indgår en række koncernfælles mål i resultatkontrakten. 

 

Årsrapporten aflægges for følgende af finanslovens hovedkonti: 

 

29.31.01 Danmarks Meteorologiske Institut (driftsbevilling) 

29.31.02 Tilskud til internationale organisationer (reservationsbevilling) 

29.31.03 ICAO-aktiviteter i Grønland (anden bevilling) 

29.31.04 Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter (anden bevilling) 

29.31.06 ICAO-aktiviteter i Grønland (reservationsbevilling) 

 

 
2.2. Årets faglige resultater 

 

2013 har været et særdeles begivenhedsrigt år for DMI og har budt på en lang række spændende 

resultater og nye udfordringer for instituttet. 

 

Desværre måtte DMI i 2013 konstatere, at resultatkontraktens mål om kvaliteten af varsler og 

udsigter ikke blev opfyldt. Varsler og udsigter er DMI’s kerneprodukter, og der ligger derfor en 

særlig opgave i 2014 i forhold til at sikre fuld målopfyldelse på disse centrale mål. Bag det på 

papiret ikke tilfredsstillende resultat ligger heldigvis også en række gode præstationer. Således 
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udviste udsigterne faktisk en mindre stigning i kvaliteten fra 2012 til 2013, ligesom DMI i 2013 

leverede en tilfredsstillende skybrudsvarsling, som resultat af flere års udviklingsarbejde. Når 

varslingsresultatet alligevel ikke lever op til målsætningen, skyldes det således særligt mindre fejl i 

forbindelse med varslingen af de farlige vejrsituationer Bodil og Allan, der begge lå på grænsen 

mellem storm og orkan. 

 

På kommunikationsområdet bød 2013 bl.a. på et re-design af DMI’s hjemmeside i forbindelse med 

en fornyelse af hjemmesidens bagvedliggende tekniske platform. Hermed blev grundlaget sikret for 

en forsat udvikling af DMI.dk. og en fastholdelse af sidens position som en af Danmarks mest 

benyttede hjemmesider. 

 

 DMI’s indtægtsdækkede virksomhed fik i 2013 en spændende opgave for EUROCONTROL, der 

står for den overordnede styring af luftfarten i Europa og dagligt har behov for viden om, hvordan 

vejret eller fx askeskyer påvirker den europæiske lufttrafik. I 2013 sendte EUROCONTROL denne 

opgave i EU-udbud. DMI og det amerikanske firma, Metron Aviation fik i den forbindelse til 

opgave  at levere input til en matematisk model, der beregner hvilke konsekvenser f.eks. tæt tåge i 

Centraleuropa har for flyvningen. Kontrakten løber i de næste 2 år. 

 

Også på forskningsområdet gav 2013 spændende resultater. Det gælder bl.a. i forhold til første 

delrapport i IPCC’s femte hovedrapport om det naturvidenskabelige grundlag for 

klimaforandringer. Rapporten blev offentliggjort i september 2013 og havde forskningsleder Jens 

Hesselbjerg Christensen fra DMI som hovedforfatter til et af rapportens kapitler. DMI har 

efterfølgende været involveret i formidling af rapportens resultater, og har bl.a. oversat 

sammenfatningen for beslutningstagere til dansk. 

 

2013 bød også på en lang række ansøgninger til nye forskningsprojekter, heriblandt til EU’s 7. 

rammeprogram, FP7, det bød på et gennembrud indenfor nowcasting og dataassimilering med 

vejrmodellen Harmonie til brug for skybrudsvarsling, ligesom 2013 blev året, hvor DMI etablerede 

et fuldt koblet modelsystem i høj opløsning for det danske og grønlandske område.  

 

På det ledelsesmæssige og administrative område var 2013 kendetegnet ved et generationsskifte på 

centrale dele af DMI’s ledelse. Således fratrådte DMI’s mangeårige direktør Lars Prahm og blev 

erstattet af Marianne Thyrring, ligesom dele af instituttets øvrige ledelse blev udskiftet. 

 

DMI’s økonomistyring har haft stor opmærksomhed i 2013 og en række økonomiske og 

styringsmæssige initiativer blev iværksat indenfor rammerne af projektet ”Sund Økonomi”. Endelig 

blev der i 2013 forberedt et større strategiprojekt, der i 2014 skal revurdere DMI’s vision, mission, 

mål og strategier og derved sætte retning for DMI’s udvikling i de kommende år. 
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2.3. Årets økonomiske resultat 

Den nedenstående gennemgang baserer sig på tabel 1, 5, 7,10 og 11 samt tabel 12 og 13 i bilag II. 

 

Resultatet for 2013 blev et samlet overskud på 8,5 mio. kr. DMI kom desuden ud med et overskud 

under lønsumsloftet på 0,5 mio. kr. Endelig realiseredes på Indtægtsdækket Virksomhed på 2,0 

mio. kr. 

 

Årets resultater skal ses i lyset af, at DMI i løbet af efteråret prognosticerede et væsentligt 

underskud på instituttets tre nøgletal. Således tegnede der sig billedet af en samlet 

bevillingsoverskridelse, en overskridelse af lønsumsforbruget under lønsumsloftet og et underskud 

på den indtægtsdækkede virksomhed. Det bemærkes, at DMI i februar 2013 gennemførte en 

besparelsesrunde, hvorved over 20 ansatte blev afskediget for at nedbringe lønsumsforbruget. 

 

Prognoseresultaterne foranledigede DMI’s direktion til at iværksatte en besparelsesplan for 

instituttet i tre dele med sigte på at foretage en genopretning af økonomien i fjerde kvartal af 2013.  

 

F.eks. iværksattes et udgiftsstop, således at indkøb blev begrænset til kun at omfatte anskaffelser 

bundet af kontraktlige forpligtelser eller på anden vis af afgørende nødvendighed for afviklingen af 

DMI’s drift. Konsekvensen af denne del af planen var en generel tilbageholdenhed i 

disponeringerne og konkret en række besparelser ved indkøb af meteorologisk udstyr, it-udstyr og 

rejser. 

 

Anden del af planen tog sigte på at nedbringe de samlede lønudgifter gennem øget ferieafholdelse. 

Planen formulerede således et måltal for nedbringelsen af instituttets feriegæld ultimo 2013, hvilket 

udmøntedes i måltal for medarbejdernes ferieafholdelse. Effekten af planen blev en markant 

nedbringelse af lønudgifterne og i konsekvens heraf, at DMI overholdt lønsumsloftet. 

Kombinationen af ferieafholdelse og forårets besparelsesrunde har medført at DMI har nedbragt 

de samlede lønudgifter i 2013 med 9,3 mio. kr. Det bemærkes, at DMI i december 2013 

gennemførte yderligere en besparelsesrunde med henblik på nedbringelse af DMIs 

lønsumsforbrug. Denne besparelsesrunde får dog først effekt fra 2014. 

  

Det tredje element i planen omhandlede specifikt den indtægtsdækkede virksomhed og bestod i et 

analysearbejde med særligt fokus på lønsomheden i projekt- og kontraktporteføljen. I erkendelse 

af, at indtægtssiden ikke kunne påvirkes afgørende på det helt korte sigt, var tiltagene i 2013 

møntet på at tilpasse udgiftssiden. Trods tiltagene blev årets resultat et samlet underskud på 2,0 

mio. kr. 

 

Hovedtallene for DMI’s økonomi fremgår af tabel 1. Det skal ved en sammenligning af tallene på 

tværs af årene tages in mente, at DMI med virkning fra 2013 har skiftet princip for fordeling af 

administrative omkostninger inden for instituttets forskellige forretningsområder, hvilket gør, at 

niveauet for indtægter og udgifter ikke er umiddelbart sammenligneligt på tværs af årene. 
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Før 2013 anvendte DMI et bruttoprincip, hvilket vil sige, at de øvrige delregnskaber ”købte" 

administrative ydelser hos almindelig virksomhed, hvor købet konteredes som en indtægt. Fra og 

med 2013 anvendes et nettoprincip, hvor der ikke købes administrative funktioner, men udgifterne 

omkonteres. 

 

DMIs samlede indtægter i 2013 var på 300,0 mio. kr. (excl. øvrige driftsindtægter: 257,4 mio. kr.), 

og de samlede udgifter udgjorde 291,5 mio. kr.  

 

Faldet på indtægtssiden kan særligt begrundes i en nedgang i den samlede bevilling på 4,5 mio. kr. 

og en mindre nedgang i indtægterne under den indtægtsdækkede virksomhed. Bevillingsandelen af 

de samlede indtægter er i 2013 øget en smule i konsekvens af nedgang i de eksterne indtægter. 

 

Udgiftssiden er i 2013 tilpasset indtægtsgrundlaget, herunder et lavere lønsumsloft. Lønudgifterne 

er nedbragt med 9,3 mio. kr., mens driftsudgifterne er nedbragt med 31,0 mio. kr. Effekten af 

ændringen principperne for opgørelsen af omkostninger udgør 13,4 mio. kr.   

 

Det samlede årsværksforbrug er nedbragt markant, og lønudgifterne lå i 2013 0,5 mio. kr. under 

lønsumsloftet.  

 

De samlede anlægsaktiver ultimo 2013 udgjorde en bogført værdi på 51,9 mio. kr.. Heraf var 35,1 

mio. kr. materielle anlægsaktiver og 16,8 mio. kr. immaterielle anlægsaktiver. Ved udgangen af 2012 

var den samlede bogførte værdi for anlægsaktiver 66,8 mio. kr. 

 

Nedgangen i anlægsmassen er primært udtryk for, at der i 2013 blev truffet beslutning om 

foreløbig udskydelse af investeringer. Der er således ikke i 2013 sket genanskaffelse af DMI’s 

største anlægsaktiv, supercomputeranlægget. Udnyttelsen af lånerammen var således også kun 43,1 

pct. i 2013. 

 

De samlede driftsførte afskrivninger i 2013 var 23,9 mio. kr., og der er registreret en anlægstilgang 

på 7,5 mio. kr. Faldet i anlægsaktiverne modsvares stort set af faldet i den langfristede gæld. 

 

På passivsiden er egenkapitalen øget med 8,5 mio. kr. i medfør af årets overskud og udgør 15,6 

mio. kr. ultimo 2013. Den langfristede gæld er faldet med 8,1 mio. kr., mens den kortfristede gæld 

er faldet med 2,3 mio. kr.  

 

DMI’s indtægtsdækkede virksomhed gav i 2013 et underskud på 2,0 mio. kr. Indtægterne udgjorde 

60,3 mio. kr., mens udgifterne var på 62,3 mio. kr. Herefter er det akkumulerede underskud under 

indtægtsdækket virksomhed på 1,7 mio. kr.  

 

Årsagen til underskuddet i 2013 skyldes lavere indtægter end budgetteret, da to større projekter 

ikke realiseredes som forudsat.  
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Under den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed blev der afholdt udgifter for 37,0 mio. kr., 

mens årets tilskud udgjorde 26,6 mio. kr., hvilket er et uændret aktivitetsniveau i forhold til 2012. 

DMI medfinansierer dette område ved finanslovsbevillingen. I 2013 var medfinansieringen af 

forskningsaktiviteterne således samlet 10,3 mio. kr. 

Budgettet for 2014 udviser et samlet overskud på 3,1 mio. kr. DMI’s finanslovsbevilling falder i 

2014 med 3,7 mio. kr. i forhold til Finanslovsbevillingen i 2013. De samlede budgetterede 

lønudgifter vil i 2014 være på samme niveau som de samlede realiserede lønudgifter for 2013. 

 
Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal, hovedkonto [29.31.01] 
mio. kr., løbende priser 2011 2012 2013 

Resultatopgørelse       
Ordinære driftsindtægter -277,0 -273,7 -257,4
- Heraf indtægtsført bevilling -160,0 -150,4 -145,9
- Heraf eksterne indtægter -116,9 -123,4 -111,5
Ordinære driftsomkostninger 305,4 306,0 279,6
- Heraf løn 181,1 180,3 171,0
- Heraf af- og nedskrivninger 21,4 22,6 24,0
- Heraf øvrige omkostninger 102,9 103,1 84,7
Resultat af ordinær drift 28,4 32,3 22,2
Resultat før finansielle poster -6,5 -1,2 -11,6
Årets resultat -3,4 3,1 -8,5

Balance     

Anlægsaktiver ekskl. finansielle anlægsaktiver 73,2 66,8 51,9

Omsætningsaktiver ekskl. likvide beholdninger 51,4 61,2 59,6

Egenkapital 12,8 7,1 15,6

Langfristet gæld 68,9 61,5 53,4

Kortfristet gæld 48,4 65,2 62,9

Lånerammen 91,6 84,5 120,5

Træk på lånerammen  68,9 66,8 51,9

Finansielle nøgletal     

Udnyttelsesgrad af lånerammen 75,2% 79,1% 43,1%

Negativ udsvingsrate 146,3% 36,4% 199,9%

Overskudsgrad 1,2% -1,1% 3,3%

Bevillingsandel 57,8% 54,9% 56,7%

Personaleoplysninger     

Antal årsværk 368,6 360,4 340,5

Årsværkspris 0,50 0,51 0,54

Lønomkostningsandel 66,6% 67,0% 71,2%

Lønsumsloft 118,9 113,6 110,9

Lønforbrug 123,6 123,8 110,4
 
       

Note 1: DMI ændrede i 2013 principper for fordeling af administrative omkostninger, herunder løn. Princippet 
anvendt før 2013 indebar, at de administrative omkostninger blev afregnet mellem forretningsområderne over 
konti for interne statslige overførselsudgifter og interne statslige overførselsindtægter. I 2013 anvendes et 
nettoprincip, således at administrative udgifter omkonteres. Dette indebærer, at de samlede indtægter og udgifter 
nedbringes i forhold til opgørelsen efter princippet anvendt før 2013. Der er således ikke fuld sammenlignelighed i 
tabellen på tværs af årene. 

Note 2: Princippet beskrevet i note 1 giver også anledning til en ændret opgørelse af lønforbruget under 

lønsumsloftet. Dette er nærmere beskrevet i forbindelse med tabel 10 i afsnit 4.6. 
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2.4. Opgaver og ressourcer 

2.4.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt   

Tabel 2 indeholder indtægtsført bevilling, indtægter og omkostninger fordelt på effekter og generel 

ledelse og administration for 2013. 

I 2013 implementerede DMI nyt økonomistyringssystem, herunder ny registreringsramme, med 

det formål at danne grundlag for i endnu højere grad at skabe sammenhæng mellem faglig og 

økonomisk rapportering. I 2014 vil DMI fortsætte udviklingen af økonomistyringssystemet.   

 

 
Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver, hovedkonto [29.31.01] 
mio. kr., løbende priser Indtægtsført 

bevilling 
Øvrige 

indtægter 
Omkostninger Årets 

resultat 
Andel af 

årets 
resultat 

Generel ledelse og administration 67,4 0,5 67,9 0,0 0 %
Sikring af menneskeliv og materielle 
værdier2 

7,7 57,1 63,7 1,1 13 %

Økonomisk og miljømæssig 
planlægning3 

0,0 56,5 50,2 6,3 74 %

Videnberedskab4 4,1 16,0 19,9 0,2 3 %
Vedligeholdelse og drift af 
meteorologiske basisaktivitet5 

66,7 24,0 89,8 0,9 10 %

I alt 145,9 154,1 291,5 8,5 100%

Note: DMIs samlede indtægtsførte bevilling er ikke øremærket til instituttets produkter/opgaver, hvorfor 

fordelingen af bevillingen er estimeret med udgangspunkt i fordelingen af omkostninger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 ”Sikring af menneskeliv og materielle værdier” omfatter varsler, udsigter og briefinger. 

 

3 ”Økonomisk og miljømæssig planlægning” omfatter generelle serviceydelser og DMI’s indtægtsdækkede virksomhed.  

 
4 ”Videnberedskab” omfatter forskningsaktiviteter, herunder den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed.  

 
5 ”Meteorologiske basisaktiviteter” omfatter målinger, modeller og databehandling. 
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2.5. Administrerede udgifter og indtægter 

DMI har det regnskabsmæssige ansvar for nedenstående udgiftsbaserede konti. 

 
Tabel 3: Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter       
Art  Bevillingstype Hovedkonto    Bevilling Regnskab 
Administrerede 
tilskud og lovbundne 
ordninger 

[Reservationbev., 
lovbunden bev., eller 
anden bevilling] 

29.31.02. Udgifter  31,3 31,4

Indtægter 0,0 0,0

Øvrige administrerede 
udgifter og indtægter  

Anden bevilling 29.31.03 Udgifter 23,1 26,7
ICAO-aktiviteter i 
Grønland Indtægter 23,1 26,4

Øvrige administrerede 
udgifter og indtægter  

Anden bevilling 29.31.04 Udgifter 0,0 0,0
Danmarks 
Meteorologiske 
Institut, indtægter 

Indtægter 8,4 6,5

Administrerede 
tilskud og lovbundne 
ordninger 

Reservationbevilling 29.31.06 Udgifter 1,4 1,0
ICAO-aktiviteter i 
Grønland Indtægter 1,4 1,3

 

 

Ad. § 29.31.02) Kontoen omfatter tilskud til følgende internationale meteorologiske organisationer: 

WMO, ECMWF, EUMETSAT og GEO. Danmark har ved tiltrædelse af internationale 

konventioner tilsluttet sig disse organisationer. 

 

Ad. § 29.31.03) Kontoen omfatter driften af meteorologiske observationsstationer i Grønland samt 

indsamling, redigering og videredistribution af meteorologiske meldinger fra stationerne. DMIs 

omkostninger i denne forbindelse dækkes ved refusion gennem ICAO. Meromkostninger i enkelte 

år vil blive inddækket i senere år. Således vil underskuddet på 0,3 mio. kr. blive inddækket i 2014. 

 

Ad. § 29.31.04) Kontoen omfatter indtægter af fiskalt præg, og DMI har reelt ikke indflydelse på 

indtægternes størrelse.   

 

Ad. § 29.31.06) Kontoen omfatter udgifterne til ICAO godkendte anlæg i 2013 samt under 

indtægter opkrævede forrentning og afskrivningsbeløb til og med 2011. Kontoen vil balancere over 

tid.     

 
2.6. Forventninger til kommende år 

DMI gennemfører i 2014 et større strategiprojekt. Projektet, der baserer sig på grundige analyser af 

DMI’s rammer, interessenter, tendenser mv., vil lede frem til en afklaring af DMI’s fremadrettede 

vision, mission, mål og strategier og derved sætte retning for DMI’s udvikling i de kommende år. 
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Strategiprojektet ledsages af to parallelle forløb, hvor DMI dels fastholder fokus på instituttets 

økonomistyring gennem projekt Sund Økonomi og dels sætter fokus på ledelse gennem et 

lederudviklingsprogram.   

 

De kommende år byder desuden på store beslutninger om investeringer i instituttets centrale 

infrastruktur. DMI er således påbegyndt forberedelse af en fornyelse af vejrradarnettet. DMI 

benytter primært radarnettet til at måle og forudsige nedbør og udskiftningen har således en nær 

tilknytning til DMI’s målsætning om til stadighed at forbedre forudsigelsen af skybrud. Også 

DMI’s supercomputeranlæg står foran en fornyelse, og der vil i 2014 blive taget stilling til, hvordan 

DMI’s stigende fremadrettede behov for regnekraft vil skulle dækkes.  

 

Endelig byder 2014 på meget væsentlige opgaver i forbindelse med offentliggørelsen af IPCC’s 

Femte Hovedrapport i fire etaper i 2013-2014. Processen afsluttes endeligt ved IPCC's plenarmøde 

i oktober 2014 i København, hvor synteserapporten skal vedtages og offentliggøres. Der vil være 

stort fokus verden over på IPCC-mødet i Danmark, idet det vil udgøre den formelle afslutning af 

den Femte Hovedrapport, der imødeses som det autoritative faktuelle grundlag for udviklingen af 

fremtidens klimapolitik – og FN forhandlingerne om en global klimaaftale i 2015.  Foruden den 

krævende opgave med en vellykket afvikling af den praktiske side af arrangementet ligger der  

betydelige kommunikations- og formidlingsopgaver i forbindelse med de nye rapporter. Dermed er 

målet, at DMI og departementet som led i Klima-, Energi- og Bygningsministeriets bredere 

klimapolitiske opgavevaretagelse medvirker til at understøtte det klimapolitiske momentum og 

medvirker til at anvise betydningen af klimavidenskaben som fundamentet for fremtidens politiske 

løsninger på klimaproblemet. 

  
 
3. Målrapportering 
 

3.1. Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt 
Nedenstående tabel resumerer opfyldelsen af resultatkontrakten for 2013. For en detaljeret 

beskrivelse af de enkelte resultatmål og den tilhørende pointberegning henvises til selve 

resultatkontrakten, der fx kan findes på dmi.dk under afsnittet om DMI. For hvert enkelt mål 

anføres resultatkravet, det faktiske opnåede resultat og den tilhørende opfyldelsesgrad. Desuden er 

det opnåede pointantal sammenholdt med pointtildelingen ved fuld opfyldelse, der igen er et 

udtryk for den indbyrdes vægtning af de forskellige mål. 
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Tabel 4: Årets resultatopfyldelse     

Indsatsområde/   Målopfyldelse     

hovedformål 
Resultatkrav 

2013 Resultat % 
Max. 
point 

Opnået 
point 

Varsler     

Mål Resultatkrav Resultat %    

1. Varsler for farligt vejr 85 78 91,8 13 0 

Udsigter     
Mål Resultatkrav Resultat %    
2. Pålidelige udsigter for sigtbarhed til 
luftfarten samt temperatur og nedbør til 
almenheden 

83 
 

81,1 
 

97,7 
 

8 
 

3 
 

Serviceydelser     
Mål Resultatkrav Resultat %    

3. Almenhedens vurdering af DMI’s service 4/4       4/4 100 8 8 

Videnopbygning     
Mål Resultatkrav Resultat %    

4. DMI’s forskning 3/3 3/3 100 4 4 

Rådgivning og information om klima      

Mål Resultatkrav Resultat %    

5. Rådgivning og information om klima 2/2 1/2 50 6 3 
Danmarks værtskab for IPCC plenarmøde 2014      
Mål Resultatkrav Resultat %    
6. Planlægning og forberedelse af IPCC 
værtskabet 1/1 1/1 100 6 6 
Betjening af minister og departement      
Mål Resultatkrav Resultat %    
7. Betjening af minister og departement 3/3 1/3 33 10        3 
Modeller      
Mål Resultatkrav Resultat %    

8. Prognosenøjagtighed DMI-HIRLAM og 
benchmark mod ECMWF-modellen 

Hirlam >= 112 
samt højere end 

ECMWF-modellen

Hirlam; 
113,5. 

ECMWF-
modelen; 

110,9  100 8      8 
DMI’s istjeneste      
Mål Resultatkrav Resultat %    
9. Opfølgning på analyse af istjeneste herunder 
implementering af ændringer 2/2 2/2 100 4 4 
Styrket økonomistyring        
Mål Resultatkrav Resultat %    
10. Styrket økonomistyring 1/2 1/2 50 15     10 
Koncernmål der vedrører Arktis og videndeling        
Mål Resultatkrav Resultat %    
11. Styrket koordinering af koncernens 
opgaver i relation til Grønland og Arktis 4/4 4/4 100 3     3 
12. Øget fokus på videndeling på 
forskningsområdet på tværs af koncernen 3/3 3/3 100 3     3 
Koncernfællesmål der vedrører akutjob, 
økonomi og energieffektivitet        
Mål Resultatkrav Resultat %    
13. Akutjobordningen 3/3 3/3 100 3     3 
14. Implementering af Finansministeriets nye 3/3 3/3 100 3     3 
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krav til økonomistyring i staten og 
prognosepræcision 
15. Risikostyring 1/1 1/1 100 3     3 
16. Energieffektivisering 2/2 2/2 100 3     3 
Total       100    67 

 
Generelt viser opgørelsen, at størstedelen af målene er opfyldte, dog ligger enkelte resultater en del 

under målet. Det samlede resultat blev 67 point ud af 100 mulige. Dette kan sammenholdes med 

resultaterne fra 2011 og 2012, der begge var på 79. DMI har således ikke været i stand til at 

fastholde tidligere års niveau. Dette er i sig selv ikke fuldt tilfredsstillende, men er også udtryk for 

at resultatkontrakten for 2013 havde et betydeligt ambitionsniveau 

 

3.2. Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger 

Målfastsættelsen for 2013 tager udgangspunkt i DMI’s opgavehierarki. Opgavehierarkiet omfatter 

fire overordnede effekter, der hver især indeholder en række produktgrupper. 

 

Sikring af menneskeliv og materielle værdier 

Denne effekt omfatter produktgrupperne Varsler, Udsigter og Briefinger, og de tilhørende resultatmål 

vedrører henholdsvis kvalitet (varsler og udsigter) og brugertilfredshed (briefinger). 

 

Kvaliteten af varslerne har som helhed ikke været tilfredsstillende i 2013, idet måltallet på 85 ikke 

blev opfyldt med et resultat på 78. Måltallet er et gennemsnit af varslingen for en række fænomener 

herunder blandt andet orkan, storm, kraftig regn og stormflodsvarsler. De fleste fænomener blev 

varslet fuldt tilfredsstillende. F.eks. var kvaliteten af varslingen af kraftig regn i sig selv 86, hvilket 

bl.a er resultat af en målrettet udviklingsindsats. Årsagen til, at DMI ikke opfyldte måltallet på 85, 

var alene varslingen af orkanerne Allan og Bodil. Begge var lige på grænsen mellem storm og 

orkan, hvilket ikke blev forudsagt helt præcist.    

 
DMI vil i 2014 arbejde med at gøre varslingen af farligt vejr mere geografisk detaljeret, således at 

varslerne vil kunne udsendes på kommuneniveau i stedet for regionsniveau og dermed blive mere 

anvendelige for brugerne. 

 

Kvaliteten af vejrudsigterne er steget en anelse fra 80,2 % i 2012 til 81,1 % i 2013, men når 

desværre ikke den fulde målopfyldelse med et resultat > 83. Målet i 2013 er derfor kun delvist 

opfyldt. Måltallet er et gennemsnit af kvaliteten for temperaturforudsigelser og 

nedbørsforudsigelser for det kommende døgn, det 3. og det 5.døgn  samt sigtbarhedsforudsigelser 

til luftfarten for det kommende døgn. Kvaliteten af vejrudsigterne for det kommende døgn er 

steget i 2013 hvilket også skyldes, at DMI’s HIRLAM prognoser, havde det bedste resultat 

nogensinde jf. mål nr. 8. Kun nedbørsforudsigelserne for det 5. døgn viste et fald. Disse prognoser 

er baseret på prognoserne fra det fælleseuropæiske regnecenter (ECMWF). Det må forventes, at 

også kvaliteten af disse prognoser stiger, når ECMWF i 2015 skifter til en ny og mere detaljeret 

vejrmodel. 
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Serviceydelser 

For produktgruppen serviceydelser, er der for 2013 ét fastlagt mål, der er opdelt i fire delmål omkring 

almenhedens vurdering af DMI’s service. DMI tester løbende offentlighedens tilfredshed med 

DMI’s services, bl.a. gennem en årlig Gallup-undersøgelse samt en brugerundersøgelse på dmi.dk. 

DMI lancerede i første halvår af 2013 en ny hjemmeside. Målet i 2013 var at mindst 90 % af de 

adspurgte i Gallup-undersøgelsen karakteriserede DMI’s service som god eller acceptabel. 

Resultatet blev 91 %. Brugerne af dmi.dk blev spurgt om de var enige i, at hjemmesiden indeholder 

det indhold som de behøver. 90 % af brugerne svarede ja til dette, hvilket ligeledes var målet. 

 

En ekstern opgørelse viser, at dmi.dk i gennemsnit var det 5. mest besøgte site i Danmark i 2013. 

DMI lå størstedelen af året som nr. 4 på listen over mest besøgte sider. Målsætningen om, at 

DMI’s hjemmeside skulle være blandt de 10 største, er således opfyldt. Endelig har DMI i 2013 

udviklet en metode til måling af brugen af DMI’s apps, der har dannet grundlag for et egentligt mål 

herfor i resultatkontrakten for 2014.  

 

Forskning og viden 

Denne gruppe omfatter mål inden for fire områder; videnopbygning, rådgivning og information om klima, 

Danmarks værtskab for IPCC plenarmøde 2014 samt minister/departementsbetjening. 

 

Synligheden af DMI’ forskning er vigtig af mange grunde. Synligheden betyder eksempelvis, at 

forskningsresultaterne kvalitetssikres og anvendes i et øget samarbejde, både nationalt og 

internationalt. Nyheder og anden information på dmi.dk er et vigtigt element i formidlingen af 

forskningen til offentligheden, på samme måde som populære og videnskabelige præsentationer. 

Også synligheden i det videnskabelige samfund er vigtig for DMI’s muligheder for at tiltrække 

eksternt finansierede projekter, herunder specielt EU-finansierede forskningsprojekter. 

 

De konkrete mål på dette område var i 2013 mindst tre præsentationer, en videnskabelig artikel og 

to nyheder som forskerne har initieret og/eller bidraget til på dmi.dk pr. forskerårsværk. Resultatet 

er opgjort til henholdsvis 3,2 præsentationer, 1,4 artikler og 2,56 nyheder. Alle tre delmål på dette 

område blev således opfyldt.  

 

Målene vedrørende rådgivning og information om klimaet samt Danmarks værtskab for IPCC 

plenarmøde 2014 stillede krav til DMI om gennemførelse af forskellige tiltag relateret til IPCC. 

Ligeledes skulle der udvikles strategier for nyttiggørelsen af den klimaforskning, der udføres på 

DMI, samt hvordan den kan understøtte ministeriets klimastrategi og klimakommunikation. 

Målene opgøres på baggrund af en vurdering af departementet, vurderede målet om rådgivning og 

information om klima som værende delvist opfyldt og målet om planlægning og forberedelse af 

IPCC-værtskabet som fuldt opfyldt. 

                                                 
6 I opgørelsen af DMI’s forskeres bidrag til kommunikationen på DMI.dk indgår både forskeres bidrag til nye nyheder 
på DMI.dk samt bidrag til faglige opdateringer af DMI.dk i forbindelse med overgang til ny hjemmeside.  
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Målet vedrørende minister/departementsbetjening blev i 2013 udmøntet i tre konkrete delmål, der 

omhandlede DMI’s ministerbetjening på strategisk vigtige områder, herunder DMI’s evne til at 

være ajour med relevant international klimaforskning og til at orientere departementet om 

relevante resultater især relateret til IPCC, samt levere input til presseberedskaber og til at skabe 

fremdrift og resultater i de tværministerielle arbejdsgrupper. Målet opgøres på baggrund af en 

kvalitativ vurdering foretaget af departementet, der generelt vurderede, at DMI havde leveret 

tilfredsstillende og med stigende niveau i 2013. Departementet vurderede dog samtidigt, at der 

indenfor to delmål var basis for fortsatte forbedringer. Målet er således alene delvist opfyldt. 

 

Meteorologiske Modeller 

Målen omfatter prognosenøjagtigheden af DMI-HIRLAM, der er den nummeriske  

meteorologiske model som DMI’s operationelle prognosesystemer baserer sig på, og benchmark 

mod ECMWF-modellen. Målet var 112, og resultatet blev 113,5 hvilket er den højeste værdi, der er 

opnået nogensinde ved en årsafslutning. Årsværdien for ECMWF blev i samme periode 110,9. 

Målet er derfor fuldt opnået. En af årsagerne til den store stigning er begrundet i en 

modelforbedring i efteråret 2012. Kvaliteten af ECMWF’s tilsvarende prognoser har i perioden 

været knap så god.    

 

DMI’s istjeneste 

Der blev i 2012 nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe om den grønlandske istjeneste. 

Arbejdsgruppen skulle på et bredt grundlag analysere sammenhængen mellem den nuværende 

opgavevaretagelse og de stigende trafikmængder i de grønlandske farvande med henblik på at 

komme med anbefalinger om eventuelle justeringer af opgavevaretagelsen og finansieringen. DMI 

har løbende bidraget væsentligt til dette arbejde. Arbejdsgruppen blev i 2. kvartal af 2013 færdig 

med arbejdet og forelagde rapporten for ministeren. Rapporten gav ikke anledning til egentlige 

beslutninger om ændringer i istjenestens arbejde, men indeholdt en opfordring til at øge 

samarbejdet med Forsvaret i Arktis. DMI indgår nu sammen med departementet i 

Forsvarsministeriets projektorganisation, der skal analysere forsvarets fremtidige opgavevaretagelse 

i Arktis. Dette mål blev dermed fuldt opfyldt. 

 

 

Hjælpefunktioner og generel ledelse 

Området omfatter en række koncernfælles og administrative mål. 

 

Det økonomiske mål indebærer, at DMI inden udgangen af 2. kvartal 2013 skal have 

implementeret en plan for styrket økonomistyring samt at DMI kvartalsvist skal evaluere skriftligt 

på fremgangen i forhold til implementeringen. Målet bliver delvist opfyldt. DMI har skriftligt 

evalueret forud for kvartalsmøderne med departementet, men delmålet omkring implementeringen 

er ikke opfyldt. DMI satte derfor i 3. kvartal et projekt i gang om sund økonomi, der fortsætter og 

supplerer økonomistyringsprojektet. Projekt Sund Økonomi er inddelt i fem spor: 

- Systemer/teknik  
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- Projektøkonomien  

- Strategisk budgetmodel  

- Organisation  

- Ledelsesinformation  

 

Koncernfælles mål 

Der var i 2013 to koncernfælles mål vedrørende hhv. Arktis og vidensdeling på forskningsområdet. 

DMI har aktivt deltaget i det koncernfælles arbejde vedr. Arktis og leveret de krævede input til 

KEBMIN’s arktiske udvalg. DMI prioriterer det arktiske arbejde meget højt og vil således også 

have fokus herpå i de kommende år. For så vidt angår vidensdeling på forskningsområdet har DMI 

aktivt indgået i arbejdet i Styregruppen for Forskningskoordination og bidraget til styrkelse af 

strategi, koordination og synlighed i forhold til forskningsaktiviteterne i KEBMIN. 

 

Desuden var der fire koncernfælles administrative mål vedrørende akutjob, implementering af 

Finansministeriets nye krav til økonomistyring i staten, risikostyring og energieffektivisering. Disse 

fire mål blev ligeledes fuldt opfyldt, idet DMI inden 1. juli havde ansat 3 medarbejdere i akutjob, 

havde overholdt kravene til økonomisk prognosepræcision, havde opstillet risikomatrice inden 

udgangen af 2. kvartal og endelig havde fastholdt energiforbruget under 2012-niveau. 
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4. Regnskab 
 
4.1. Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er fremlagt i henhold til regnskabsbekendtgørelsen. DMI udarbejder 

omkostningsbaseret regnskab for den virksomhedsbærende hovedkonto i overensstemmelse med 

Finansministeriets vejledninger. DMI’s regnskabsmæssige principper og forretningsgange er 

beskrevet i virksomhedens regnskabsinstruks. 

Som bekrevet i note 1 under tabel 1 har DMI i 2013 ændret principper for fordeling af 

administrative udgifter mellem de enkelte forretningsområder, hvilket indebærer, at der ikke er fuld 

sammenlignelighed mellem tallene for 2013 og fra før 2013 for ”Andre driftsposter”. 

Nettoeffekten af ændringerne, dvs. indvirkningen på det samlede resultat, er dog nul. 

I regnskabsafsnittet er anvendt uddata fra Statens Koncern System (SKS). Saldi og summer i 

regnskabet er afrundet til mio. kr. med en decimal. Som konsekvens er de enkelte saldi og sumtal 

retvisende, men som følge af afrundingen kan summeringer i regnskabstabellerne afvige med 0,1 

mio. kr. 

I resultatopgørelsen er udgiftsposter anført med positivt fortegn og indtægter med negativt 

fortegn. I balancen er både aktiver og passiver anført med numeriske værdier. 

 
4.2. Resultatopgørelse 

Resultatopgørelsen for DMI for 2013 udviser et overskud på 8,5 mio. kr.  

 

De ordinære driftsindtægter er faldet med 15,7 mio. kr., og de ordinære driftsudgifter er nedbragt 

med 26,4 mio. kr. Derved er resultatet af ordinær drift forbedret med 10,1 mio. kr. i forhold til 

2012. 

 

Andre driftsposter er i medfør af ændrede regnskabsprincipper nedbragt. 

 

Nedgangen i aktivmassen indebærer et fald i de finansielle omkostninger fra 4,3 mio. kr. til 3,1 mio. 

kr. 
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Tabel 5: Resultatopgørelse, hovedkonto [29.31.01]      
mio. kr., løbende priser Regnskab Regnskab Regnskab Budget 
note: 2011 2012 2013 2014 

Ordinære driftsindtægter         
Indtægtsført bevilling         
Bevilling -158,4 -150,3 -145,9 -142,2
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger -1,6 -0,1 0,0 0,0
Reserveret af indeværende års bevillinger 0,0 0,0 0,0 0,0

Indtægtsført bevilling i alt -160,0 -150,4 -145,9 -142,2
Salg af varer og tjenesteydelser -75,1 -76,6 -75,5 -77,6
Tilskud til egen drift -41,9 -46,8 -36,0 -37,5
Gebyrer 0,0 0,0 0,0 0,0

Ordinære driftsindtægter i alt -277,0 -273,7 -257,4 -257,3
Forbrugsomkostninger 0,0 0,0 0,0 0,0
Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0 0,0
Husleje 22,8 21,5 19,9 20,4

Forbrugsomkostninger i alt 22,8 21,5 19,9 20,4

Personaleomkostninger      
Lønninger 163,2 160,9 151,1 148,0
Andre personaleomkostninger 0,0 1,0 1,9 1,9
Pension 24,3 24,0 23,3 23,3
Lønrefusion -6,4 -5,7 -5,3 -5,3

Personaleomkostninger i alt 181,1 180,3 171,0 167,9
Af- og nedskrivninger 21,4 22,6 24,0 15,9
Andre ordinære driftsomkostninger 80,1 81,6 64,7 79,4

Ordinære driftsomkostninger i alt 305,4 306,0 279,6 283,6
       

Resultat af ordinær drift 28,4 32,3 22,2 26,3

       
Andre driftsposter:      
Andre driftsindtægter -51,2 -53,4 -39,8 -38,1
Andre driftsomkostninger 16,3 19,9 6,0 6,3

Resultat før finansielle poster -6,5 -1,2 -11,6 -5,5
       
Finansielle poster:      
Finansielle indtægter -0,7 -0,1 0,0 0,0
Finansielle omkostninger 3,7 4,3 3,1 2,4

Resultat før ekstraordinære poster -3,4 3,1 -8,5 -3,1
       
Ekstraordinære poster:      
Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0
Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat -3,4 3,1 -8,5 -3,1
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Tabel 6: Resultatdisponering, hovedkonto [29.31.01]     
mio. kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget 

note: 2012 2013 2014 
Disponeret til bortfald 0,0 0,0 0,0 
Disponeret til reserveret egenkapital 0,0 0,0 0,0 
Disponeret udbytte til statskassen 0,0 0,0 0,0 
Disponeret til overført overskud 3,1 -8,5 -3,1 

 

Der er disponeret med et resultat på 8,5 mio. kr. i overskud i 2013. For året 2014 budgetteres der 

med et overskud på 3,1 mio. kr.  

 

 
4.3. Balancen 

Balancen ultimo 2013 udgjorde 134,1 mio. kr., hvilket er et nettofald på 0,6 mio. kr. i forhold til 

ultimo 2012.  

På aktivsiden vedrører faldet en nedgang i materielle anlægsaktiver på 14,8 mio. kr.. Som tidligere 

beskrevet er dette som følge af udskydelsen af investeringer. 

På passivsiden er egenkapitalen steget med 8,5 mio. kr. Stigningen kan henføres til DMI’s overskud 

for 2013.  

Den samlede langfristede gæld, som udgøres af FF4 langfristet gæld, er faldet med 8,1 mio. kr. i 

overensstemmelse med faldet i anlægsaktiverne.  

Den samlede kortfristede gæld er faldet med 2,3 mio. kr., hvilket bl.a. kan henføres til fald i 

feriepengeforpligtelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

  
Tabel 7: Balancen, mio. kr., hovedkonto 
[29.31.01] 

  
    

  Aktiver Ultimo Ultimo Passiver Ultimo Ultimo   
    2012 2013     2012 2013   
  Anlægsaktiver:       Egenkapital       

1 
Immaterielle anlægsaktiver 

      
Reguleret egenkapital 
(startkapital) 

5,2 7,1
  

  
Færdiggjorte 
udviklingsprojekter 13,3 13,1   

Opskrivninger 0,0 0,0   

  
Erhvervede koncenssioner, 
patenter, licenser m.v. 0,6 0,9

  
Reserveret egenkapital 0,0 0,0

  

  
Udviklingsprojekter under 
opførelse 3,0 2,8

  
Bortfald af årets resultat 0,0 0,0

  

  
Immaterielle anlægsaktiver i 
alt 17,0 16,8   

Udbytte til staten 0,0 0,0
  

2 Materielle anlægsaktiver       Overført overskud 1,9 8,5   
  Grunde, arealer og bygninger 5,1 5,0   Egenkapital i alt 7,1 15,6   
  Infrastruktur 0,0 0,0   Hensatte forpligtelser 0,9 2,2   
  Transportmateriel 0,7 0,5           
  Produktionsanlæg og maskiner 34,5 21,8   Langfristede gældsposter       
  Inventar og IT-udstyr 9,6 6,1   FF4 Langfristet gæld 61,5 53,4   

  
Igangværende arbejder for egen 
regning 

0,0 1,7
  

      

  
  Materielle anlægsaktiver i alt 49,9 35,1   Donationer 0,0 0,0   
  Statsforskrivning 5,2 5,2   Prioritetsgæld  0,0 0,0   
  Øvrige finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0   Anden langfristet gæld 0,0 0,0   

  
Finansielle anlægsaktiver i alt 

5,2 5,2   

Langfristet gæld i alt 61,5 53,4

  
  Anlægsaktiver i alt 72,0 57,1           
  Omsætningsaktiver:               
  Varebeholdning 0,0 0,0   Kortfristede gældsposter       

  
Tilgodehavender 61,2 59,6

  

Leverandører af varer og 
tjenesteydelser 

20,7 10,0

  
  Værdipapirer 0,0 0,0   Anden kortfristet gæld 5,5 5,6   
  Likvide beholdninger       Skyldige feriepenge 27,3 24,1   
  FF5 Uforrentet konto -4,0 4,8   Reserveret bevilling 0,0 0,0   

  
FF7 Finansieringskonto 5,4 12,6

  

Igangværende arbejder for 
fremmed regning 9,8 19,4

  
  Andre likvider 0,1 0,1   Periodeafgrænsningsposter 1,9 3,9 3
  Likvide beholdninger i alt 1,4 17,5   Kortfristet gæld i alt 65,2 62,9   
  Omsætningsaktiver i alt 62,7 77,1   Gæld i alt 126,8 116,4   
  Aktiver i alt 134,7 134,1   Passiver i alt 134,7 134,1   
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4.4. Egenkapitalforklaring 

 

Årets resultat medfører, at der overføres et overskud på 8,5 mio. kr. til egenkapitalen, der herefter 

er på 15,6 mio. kr.  

 
Tabel 8: Egenkapitalforklaring, hovedkonto [29.31.01]   
mio. kr., løbende priser     

note: 2012 2013 

Egenkapital primo R-året 12,8 7,1 
Startkapital primo 5,2 5,2 
+Ændring i startkapital 0,0 0,0 
Startkapital ultimo 5,2 5,2 
Opskrivninger primo 0,0 0,0 
+Ændringer i opskrivninger 0,0 0,0 
Opskrivninger ultimo 0,0 0,0 
Reserveret egenkapital primo 0,0 0,0 
+Ændring i reserveret egenkapital 0,0 0,0 
Reserveret egenkapital ultimo 0,0 0,0 
Overført overskud primo 7,6 1,9 
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse -2,7 0,0 
+Regulering af det overførte overskud 0,0 0,0 
+Overført fra årets resultat -3,1 8,5 
- Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 
- Udbytte til staten 0,0 0,0 
Overført overskud ultimo 1,9 10,4 
Egenkapital ultimo R-året 7,1 15,6 

 

 
4.5. Opfølgning på likviditetsordningen 

DMI har overholdt lånerammen i 2013, herunder de fastsatte disponeringsregler for FF-konti. 

Trækket på lånerammen var på 51,9 mio. kr., svarende til 43,1 pct.  

Den lave udnyttelsesgrad skyldes, at endelige beslutninger om investeringer i DMI’s centrale 

infrastruktur er udskudt til 2014. Udnyttelsesgraden vil i medfør af disse beslutninger stige markant 

i 2014. 

 

Tabel 9: Udnyttelse af låneramme, hovedkonto [29.31.01]  
mio. kr., løbende priser 2013 
Træk på lånerammen7 51,9 
Låneramme pr. 31. december 2013 120,5 
Udnyttelsesgrad i procent 43,1% 

 

 

 

                                                 
7 Opgørelse af udnyttelse af lånerammen er fra 2012 ændret, og foretages nu ud fra den bogførte værdi for immaterielle og 
materielle anlægsaktiver. 
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4.6 Opfølgning på lønsumsloft 

 

mio. kr., løbende priser 2013
Lønsumsloft FL 111,4
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 110,9
Lønforbrug under lønsumsloft 110,4
Difference 0,5
Akkumuleret opsparing ultimo 2012 -2,1
Akkumuleret opsparing ultimo 2013 -1,7

Tabel 10: Opfølgning på lønsumsloft, hovedkonto [29.31.01]

 
 

DMI overskred lønsumsloftet i 2012 med det resultat, at instituttet oparbejdede en negativ 

opsparing under lønsumsloftet på 2,1 mio. kr. Der blev derfor iværksat en plan for genopretning af 

lønsumsopsparingen i 2013. Planen blev sat i værk i februar, hvorfor den vurderedes at ville have 

forholdsvis begrænset effekt på lønudgifterne i 2013 og først sikre fuldstændig genopretning af 

lønsumsopsparingen med udgangen af 2014. 

 

I løbet af 2013 blev det imidlertid klart, at den iværksatte plan ikke var tilstrækkelig til at sikre den 

langsigtede balance mellem instituttets lønforbrug og lønsumsrammerne, samt at der allerede for 

2013 måtte imødeses en overskridelse af lønsumsloftet. Der blev derfor iværksat yderligere en 

tilpasningsrunde i efteråret 2013 og en plan for nedbringelse af feriepengeforpligtelsen gennem 

øget ferieafholdelse i årets sidste kvartal. 

 

Effekten af den seneste tilpasningsrunde slår delvis igennem i 2014 og fuldt i 2015, mens den 

øgede ferieafholdelse fik fuld effekt på lønsumsforbruget 2013. Den negative lønsumsopsparing 

blev således nedbragt med 0,5 mio. kr. og ultimo 2013 udgør opsparingen -1,7 mio. kr. 

 

De ændrede principper for fordeling af administrative udgifter har også betydning i forhold til 

opgørelsen af lønudgifterne under lønsumsloftet, jf. note 2 til tabel 1. 

 

Før 2013 blev de administrative lønudgifter afholdt under lønsumsloftet. Til gengæld blev 

lønsumsloftet i tabel 10 tillagt et beløb svarende til forretningsområdet Tilskudsfinansieret 

Forskningsvirksomheds andel af de administrative lønudgifter. 

 

I 2013 blev de administrative lønudgifter vedrørende Tilskudsfinansieret Forskningsvirksomhed 

ikke opgjort under lønsumsloftet, og lønsumsloftet i tabel 10 er dermed ikke tillagt noget beløb. 

. 
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4.7. Bevillingsregnskabet 

 
Tabel 11: Bevillingsregnskab, hovedkonto [29.31.01]       

mio. kr., løbende priser Regnskab 
2012 

Budget 
2013 

Regnskab 
2013 Difference 

Budget 
2014 

Nettoudgiftsbevilling -150,3 -146,8 -145,9 0,9 -142,2 
Nettoforbrug af reservation -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Indtægter -176,8 -154,1 -154,1 0,0 -153,2 
Indtægter i alt -327,2 -300,9 -300,0 0,9 -295,4 
Udgifter 330,3 299,8 291,5 -8,3 292,3 

Årets resultat 3,1 -1,1 -8,5 -7,4 -3,1 

 

DMI’s samlede indtægter inkl. indtægtsført bevilling i 2013 var på 300,0 mio. kr. og 

omkostningerne på 291,5 mio. kr., og der er således realiseret et samlet mindreforbug på 8,5 mio. 

kr. , hvor årets oprindelige budget lød på et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. 

 

Den indtægtsførte bevilling i 2013 er 0,9 mio. kr. mindre end budgettet, hvilket skyldes centrale 

besparelser som f.eks. indkøbseffektiviseringen i staten. Øvrige indtægter er på 154,1 mio.kr., 

hvilket svarer til de budgetterede indtægter for året.  

 

DMI’s samlede udgifter er 8,3 mio. kr. mindre end budgettet for 2013.  Mindreforbruget kan 

henføres til den tidligere omtalte spareplan iværksat i efteråret 2013. Bag planens iværksættelse lå 

en prognosticering fra sensommeren 2013 på væsentlige overskridelser af både samlet bevilling og 

lønsumsloft samt et væsentligt underskud på den indtægtsdækkede virksomhed. 

 

For 2014 budgetteres med et samlet resultat på 3,1 mio. kr. 



25 

 

 
 

5.  Bilag til årsrapport 
 
Bilag I 

 
Note 1: Immaterielle anlægsaktiver       
mio. kr. 

Færdiggjorte 
udviklings-
projekter 

Erhvervede 
koncessioner, 

patenter, 
licenser mv. 

I alt 

  

Primobeholdning 35,2 3,7 38,9 

Opskrivning 0,0 0,0 0,0 

Kostpris pr. 1.1.2013 (før afskr.) 35,2 3,7 38,9 

        
Tilgang 3,7 0,7 4,4 
Afgang 0,0 0,0 0,0 

Kostpris pr. 31.12.2013 (før afskr.) 38,9 4,4 43,3 
Akk. afskrivninger 25,9 3,5 29,3 
Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 

Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2013 25,9 3,5 29,3 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2013 13,1 0,9 14,0 
Årets afskrivninger 3,9 0,4 4,3 
Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 

Årets af- og nedskrivninger 3,9 0,4 4,3 
Afskrivningsperiode/år 8 3   
        
  

Udviklings-
projekter 

under 
opførelse 

    

      
Primosaldo pr. 1.1 2013 3,0     
        
Tilgang 2,8     
Nedskrivninger 0,0     
Afgang 3,0     
Kostpris pr. 31.12.2013 2,8     
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Note 2: Materielle anlægsaktiver

Primobeholdning 8,4 0,0 102,1 2,0 18,6 131,0
Primokorrektion 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kostpris pr. 1.1.2013 (før afskr.) 8,4 0,0 102,1 2,0 18,6 131,0

Tilgang 0,0 0,0 2,1 0,0 1,0 3,1
Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kostpris pr. 31.12.2013 (før afskr.) 8,4 0,0 104,2 2,0 19,6 134,2
Akk. afskrivninger 3,4 0,0 81,9 1,5 13,5 100,2
Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5

Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2013 3,4 0,0 82,4 1,5 13,5 100,8

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2013 5,0 0,0 21,8 0,5 6,1 33,4

Årets afskrivninger 0,1 0,0 14,3 0,2 4,5 19,1
Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5
Årets af- og nedskrivninger 0,1 0,0 14,9 0,2 4,5 19,6

Afskrivningsperiode/år 50 - 5-15 5-8 3

Primosaldo pr. 1.1. 2013 0,0
Tilgang 1,7
Nedskrivninger 0,0
Afgang 0,0
Kostpris pr. 31.12.2013 1,7

I alt

I gang-
værende 

arbejder for 
egen regning

G
runde, arealer 

og bygninger

Infrastruktur

Produktionsanlæ
g og m

askiner

T
ransportm

ateriel

mio. kr. Inventar og IT
-

udstyr

 
 

DMI har i 2013 nedskrevet værdien af en strømmåler-bøje, der blev ødelagt i vinteren 2013. Den 

nedskrevne værdi udgør 0,5 mio. kr. 

 
Note 3: Hensatte forpligtelser

Resultatløn og frivillig fratrædelse 2,2

Forventet tab på tilskudsfinansierede 
forskningsprojekter 1,4
Satellitbilleder, iskortlægning 1,0
Konsulentydelse, projektledelse 0,7
Konsulentydelse, iskortlægning 0,6
Fleksjob 2013 0,3
Diverse 0,4
I alt 6,7

mio. kr.

Ultimo 2013
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Bilag II 

Tabel 12: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed 

Løbende priser, mio. kr. Ultimo 2010 Ultimo 2011
Ultimo 

2012 Ultimo 2013 
       
Service og konsulentydelser 4,2 -4,9 -0,3 1,7 

 

DMI’s indtægtsdækkede virksomhed gav i 2013 et underskud på 2,0 mio. kr. Indtægterne udgjorde 

60,3 mio. kr., mens udgifterne var på 62,3 mio. kr. I konsekvens af årets underskud har den 

akkumulerede opsparing under Indtægtsdækket virksomhed således en negativ saldo på 1,7 mio. kr. 

 

Tabel 13: Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter  

Ordning 
[mio. DKK] Årets tilskud 

Årets 
udgifter + OH Årets resultat 

EU -8,6 12,0 3,3 

SM -9,4 13,0 3,6 

ØISM -8,6 12,0 3,3 

Totalt -26,6 37,0 10,3 

 

De samlede udgifter under Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed udgjorde 37,0 mio. kr., mens 

årets tilskud udgjorde 26,6 mio. kr. Dette betyder, at DMI har medfinansieret området med netto 

10,3 mio. kr.. 


