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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2020 for Energimuseet.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

omhandler.
Bjerringbro, den 05.05.2021
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen for Energimuseet
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Energimuseet for regnskabsåret 01.01. - 31.12 .2020, der omfatter resultatopgørelse,
balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bilag 1 til
Bekendtgørelse om museer m.v.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31.12.2020 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01. - 31.12.2020 i overens-

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 god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet af
21.12.2010. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors
ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af virksomheden 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
Der er ikke foretaget revision af de i resultatopgørelsen anførte budgetter for 2020, og vi kan derfor ikke udtale os
herom.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og de ovenfor nævnte bekendtgørelser. 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 virksomhedens 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 virksomheden, 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 god offentlig revisions-
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
skik, 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 god offentlig revisionsskik, 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
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 virksomhedens interne kontrol.

•

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

•

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift
er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med
begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om virksomhedens 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 virksomheden ikke længere kan fortsætte
driften.

•

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at
der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som
vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse
overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen
eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven og de ovenfor nævnte bekendtgørelser.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet
og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven og de ovenfor nævnte bekendtgørelser. Vi har
ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

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, og at der er taget skyldige
økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar
at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision
efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved 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.
Kolding, den 05.05.2021

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556

Per Schøtt
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 28663
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Ledelsesberetning
Mission
Energimuseet er Danmarks eneste statsanerkendte energimuseum. Vi forsker i og formidler viden om danskernes energiforbrug gennem tiderne og via vores udstillinger og formidling viser vi, hvordan Danmark
gennemfører en omstilling af energisektoren og samfundet, der kan føre til CO2 neutralitet i en ikke alt for
fjern fremtid.
Energimuseet er ikke politisk, men alligevel vedvarende debatskabende, fordi vi tror på, at den hurtigst mulige omstilling er den bedste for kloden og menneskene. Vores formidling er positiv og skarp på vores ker-

Energimuseet tilbyder oplevelser og formidling for:
●
●
●
●
●
●
●
●

Folkeskoler – primært 4-9 klassetrin
Ungdomsuddannelser
Efterskoler og Højskoler
Videregående uddannelser
Virksomheder – særligt inden for energisektoren
Virksomheder, der trænger til inspiration om den grønne omstilling
Familier med børn
Energiinteresserede mennesker

Organisationen frem imod 2024
Strategiplanen for 2020-2024 tager udgangspunkt i, at museet har det antal kerneansatte, der er nødvendige
for at kunne håndtere mellem 45.000 – 75.000 besøgende på årlig basis. Der er naturligvis brug for flere
hænder og stemmer, når antallet af besøgende stiger. Der er også brug for flere hænder til opbygning af nye
attraktioner og mere udstyr kræver mere vedligehold.
Det øgede behov for bemanding og behovet for specialydelser omkring markedsføring, it, udvikling af nye
attraktioner og drift, skal primært løses ved at ansætte folk på konsulentbasis eller timebasis. Der er således
ikke planer om at føje nye funktioner til museet, men i stedet satse på mere synlighed og mere attraktionsværdi. I 2020 har museet taget afsked med en enkelt medarbejder, idet fokus er flyttet yderligere væk fra
cafeservice og private arrangementer.

Penneo dokumentnøgle: XTF06-0LQ6D-QJ2GQ-DBHEC-ZYLJT-HCZD0

neområder og blød og imødekommende på alle andre områder.

Energimuseet

7

Ledelsesberetning
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets regnskab viser et overskud på 1.329 t.kr. ud af indtægter på 11.896 t.kr. Resultatet er økonomisk positivt, men er primært opnået gennem væsentlige besparelser på personale, markedsføring, udstillingsudvikling
og vedligehold. Det kan accepteres i et enkelt usikkert år, som 2020 har været, men vil udhule museets
attraktionsværdi, hvis det gentages. For yderligere henvises til museets årsberetning.

Forventninger til fremtiden
I 2020 blev der gennemført en designproces i samarbejde med arkitektfirmaet Bjarke Ingels Group, med
henblik på at designe et fremtidigt Energimuseum. Processen og produktet blev leveret til museet i juni i
stoppe det videre samarbejde med ønsket om at arbejde mere intenst med cirkulær økonomi og bæredygtighed, samt i højere grad at gøre brug af begge museets bygninger og området, hvorpå museet ligger. Der blev
i august lavet aftale med en projektgruppe bestående af LOOP Architects, Schønherr Landskabsarkitekter,
Dansk Energi Management og MOE med henblik på at ombygge og energirenovere de to bygninger, som
museet ejer. Et udviklingsarbejde blev påbegyndt med henblik på at få skabt et prospekt, der kan sælge det
nye Energimuseum til fonde og andre økonomiske bidragsydere. Dette arbejde forventes også at pågå i hele
2021.
Corona situationen med to tvangslukninger og halvpris ordning i skolernes sommerferie viste sig at have stor
indflydelse på museumsåret. I sommerperioden fik museets dobbelt så mange gæster som i en normal sommerperiode. Til gengæld blev alle private arrangementer, flertallet af erhvervsarrangementer og en del undervisningsforløb aflyst på grund af Corona restriktioner. Da museet har en meget fleksibel økonomi med
mange timelønnede og fleksible aftaler på markedsføring og aktiviteter lykkedes det at skrue ned for omkostningerne i en sådan grad, at museet formåede at skabe overskud trods restriktionerne. Til gengæld har
Corona situationen medført meget store forsinkelser på museets udviklingsprojekter, da mange møder er
blevet aflyst og udskudt og mange netværksmuligheder suspenderet på grund af aflyste netværksmøder, konferencer, årsmøder og seminarer. Museets direktør har således kun deltaget i to netværksskabende møder og
kurser i 2020, da resten blev udskudt eller flyttet online.

Styrket formidling ved indgangen til 2021
I 2020 blev der endvidere fokuseret på museets formidling med et ønske om at styrke positionen som statsanerkendt museum. Det medførte, at museet søgte Novo Nordisk Fondet for 2,6 millioner kr., til et nationalt
formidlingsprojekt i 2021 og 2022, hvilket blev bevilget. Museet søgte også Norlys Vækstpulje for ca. 0,5
million kr. til et Power to X undervisningsprojekt i samarbejde med Aalborg Universitet, Green Lab Skive
og Hydrogen Valley. Også dette projekt blev bevilget og skal gennemføres i 2021. Slutteligt blev der indgået
aftale med Viborg Kommune om et mere formelt undervisningsforløb for Kommunens mellemtrins- og udskolingselever. Museet fik færdigudviklet brætspillet ”Spillet om Klimaet” og en Mystery Hunt med titlen;
”På sporet af H. C. Ørsted”. Begge blev testet med stor succes i 2020 og vil blive kommercialiseret i 2021.
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Museets forskning og samling 2020
Energimuseet gennemførte og afsluttede i 2020 et fællesprojekt omkring ’Industriel Produktionsteknologi på
museum’ i samarbejde med Danmarks Tekniske Museum, Nationalmuseet og Industrimuseet i Frederiksværk. Projektet gik ud på at kortlægge industrielle samlinger på de danske museer med henblik på overvejelser om udvikling af en fælles-museal indsamlings- og bevaringsindsats for de tekniske og industrielle
samlinger i Danmark. Energiproduktion indgik som en del af den industrielle produktionsteknologi. Energimuseets rapportdel af projektet blev stort set gennemført under forårets corona-restriktioner og justeret i løbet
af efteråret. Arbejdet blev varetaget af museumsinspektør Jytte Thorndahl. Den endelige rapport blev indsendt i oktober 2020. Projektet var støttet økonomisk af Slots- og Kulturstyrelsen, og Energimuseets andel
var på 100.000 kr.

Museet modtog efter genoplukningen en større samling af fotos og andet materiale fra Radius omhandlende
det tidligere Sjællandske energiselskab, NESA. Det rummer fotoalbum, som dækker perioden fra 1907 til
2000. En stor del af billederne registreres og scannes, så de ligger i museets database. Dette arbejde er løbende
gennemført i efteråret 2020. Desuden har museet taget imod en større samling mobiltelefoner, iPhones og
iPads fra en skole i Vejle.
Arbejdet med samlingen gennemføres af den ansvarlige museumsinspektør, en mand i 8 timers flex-job samt
3 frivillige. De frivillige er fortsat med til at opdatere databasen med placeringer og fortsætter gennemgangen
af vores samling på museets store magasin.
Der er besvaret en lang række henvendelser omkring gamle elværker, genstande, lån af fotos m.m. i løbet af
året.
Museet har valgt at udlåne kopi af atombomben Little Boy til Nordjyllands Historiske Museum, hvor den
skal udstilles i Reagan Vest, Danskernes koldkrigsmuseum, atomkraften. Her vil den få en central placering
i udstillingen.
Forskning
Museumsinspektør Jytte Thorndahl har opstartet en indsamling af materiale og data omkring Klimabevægelser, bl.a. ved deltagelse/feltarbejde i en lokal gruppe af Bedsteforældrenes Klimaaktion i Silkeborg.
I maj 2020 fik museet sammen med en række andre danske museer og individuelle forskere fra forskellige
universiteter tilsagn om støtte til projektet ’Bylivets sorte omstilling’ fra Velux-fonden. Projektet omhandler
forbruget af fossile brændsler i byernes hverdagsliv fra 1864 til i dag. Projektet er tre-årigt og ledes af Odense
Bys Museer. Det indeholder såvel forskning som formidling af baggrunden for den globale opvarmning.
Museumsinspektør Jytte Thorndahl og formidler Bjarne Conradsen deltager fra Energimuseet.

Publikationer
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Danmarks Tekniske Museum, Nationalmuseet, Industrimuseet i Frederiksværk og Energimuseet, 2020: ”Industriel Produktionsteknologi på museer. Afrapportering af projekt om kortlægning af industrielle samlinger
med henblik på overvejelser om udvikling af en fælles-museal indsamlings-og bevaringsindsats for de tekniske og industrielle samlinger i Danmark”, 127 pp.
Foredrag, eksterne aktiviteter
Jytte Thorndahl: Radioforedrag for ’Kraniebrud’ på Radio4 om Tangeværket og Tange sø med Emil Nielsen,
april 2020.
Jytte Thorndahl: Podcast om Gudenaacentralen, april 2020 til serie af Podcasts, kaldet Åsteder, omkring
Gudenåen. Serien blev præmieret, som årets bedste samarbejde i december 2020.

Usikkerhed ved indregning og måling
Museet ejer grunde og bygninger med en regnskabsmæssig værdi på 8.126 t.kr. pr. 31.12.2020, hvoraf bygninger udgør 8.071 t.kr. Hvis planerne om et nyt museum realiseres, vil der skulle tages stilling til i hvor høj
grad de eksisterende bygninger fortsat skal anvendes – enten som selvstændige bygninger eller som en del
af det nye museum. Den fremtidige anvendelse vil afgøre, hvor vidt der regnskabsmæssigt skal ske nedskrivning af bygningernes regnskabsmæssige værdier i forbindelse med det nye museum.
Det er endnu ikke besluttet at bygge et nyt museum, og hvis det sker, er det også uklart i hvilket omfang de
eksisterende bygninger vil blive anvendt. På den baggrund kan de regnskabsmæssige konsekvenser ikke vurderes med tilstrækkelig sikkerhed endnu. Derfor er der ikke foretaget reguleringer til de regnskabsmæssige
værdier og levetider i 2020, men det vurderes, at der pr. balancedagen 31.12.2020 foreligger usikkerhed
omkring et eventuelt fremtidigt nedskrivningsbehov på bygningerne.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med
tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C samt tilpasset Kulturstyrelsens regnskabsmodel i bilag
1 til Bekendtgørelse om museer mv. og Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde museet, og

Forpligtelser indregnes i balancen, når museet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk
forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som
beskrevet for enhver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle omkostninger.

Resultatopgørelsen
Indtægter
Indtægterne omfatter driftsindtægter og alle tilskud uanset formål.
Omkostninger
Omkostningerne omfatter driftsomkostninger samt afskrivning på museets ejendomme.
Skat
Museet er som et offentligt tilgængeligt museum fritaget for skattepligt.
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Anvendt regnskabspraksis
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Bygninger værdiansættes til anskaffelsesværdi med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Grund værdiansættes til købspris inkl. handelsomkostninger.
Der foretages lineære afskrivninger, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Bygninger: 50 år.

Øvrige aktiver omkostningsføres ved anskaffelsen og indgår derfor ikke i de materielle anlægsaktiver.
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver under udførelse påbegyndes ved igangtagning.
Værdipapirer
Værdipapirer, der består af børsnoterede investeringsbeviser, er medtaget til anskaffelsessum, dog til børskursen pr. statusdagen, hvor denne er lavere.
Varebeholdning
Varebeholdningen er værdiansat til kostpris. Dog er ukurante varer nedskrevet til forventet realisationspris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes med fradrag af hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel
vurdering af tilgodehavenderne.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Henlæggelser
Henlæggelser til større bygningsarbejder omfatter de af bestyrelsen reserverede beløb til endnu ikke udførte
større bygningsarbejder.
Indestående på henlæggelseskonto samt værdipapirdepot i Nordea modsvarer årets og tidligere års henlæggelser til større bygningsarbejder inkl. renter.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Budget
Budget for 2020 blev vedtaget i november 2019.
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Note
____

konto
_____ Indtægter
_____________________

Regnskab
2020
kr.
___________

Budget
2020
kr.
___________

Regnskab
2019
kr.
___________

-

-

-

5.000

400.000

8.000

1.474.634

1.600.000

1.931.825

2.686

-

1.208

1.151.737

2.000.000

1.984.009

745.525

670.000

695.210

-

-

-

22

Personale

54

Anden formidlingsvirksomhed

60

Entré

72

Andre renter

2a

82

Kiosk og cafévirksomhed

3

90

Tilskud fra kommuner

91

Tilskud fra region

4

92

Ikke offentlige tilskud

5.838.702

6.000.000

5.850.828

5

96

Driftstilskud fra staten

2.678.146

1.895.000

1.911.243

6

97

Projekttilskud fra staten

___________-

0
___________

238.000
___________

Indtægter i alt

11.896.430
___________

12.565.000
___________

12.620.323
___________

6.398.334

7.500.000

7.203.035

590.705

975.000

594.077

29.038

50.000

27.516

1

2b

22

Personale

28

Lokaler - ejendomme, friarealer

32

Samlingens forvaltning mv.

38

Undersøgelser og erhvervelser

-

50.000

-

44

Konservering

-

10.000

-

50

Udstillinger (inkl. markedsføring)

987.502

2.200.000

1.352.966

54

Anden formidlingsvirksomhed

167.972

250.000

150.828

58

Administration

954.183

650.000

1.179.693

70

Huslejeudgifter, prioritetsrenter og -afdrag

457.181

500.000

447.598

72

Andre renter

32.028

-

8.132

82

Kiosk og cafévirksomhed

660.008
___________

1.090.000
___________

1.089.165
___________

Udgifter i alt

10.276.951
___________

13.275.000
___________

12.053.010
___________

Resultat før afskrivninger

1.619.479

(710.000)

567.313

Afskrivning bygninger

(290.000)
___________

(290.000) ___________
(290.000)
___________

Årets resultat

1.329.479
___________

(1.000.000) ___________
277.313
___________

Resultatdisponering:
Overført til kapitalkontoen
Overført til projektudvikling
Overført til større bygningsarbejder

1.329.479

(1.000.000)

277.313

-

-

-

___________-

___________-

___________-

1.329.479
___________

(1.000.000) ___________
277.313
___________
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Note
____

2020
kr.
___________

2019
kr.
___________

Hovedbygningen

7

6.311.355

6.521.355

Udstillingshal

8

1.760.000

1.840.000

55.110

55.110

Materielle anlægsaktiver under udførsel

434.063
___________

0
___________

Materielle anlægsaktiver

8.560.528
___________

8.416.465
___________

Anlægsaktiver

8.560.528
___________

8.416.465
___________

618.766
___________

622.510
___________

618.766
___________

622.510
___________

Varebeholdning

152.177

105.534

Tilgodehavender

409.475

376.299

Periodeafgrænsningsposter

79.982

410.680

Sparekassen Kronjylland (depotkonto)

89.076

79.528

Sparekassen Kronjylland (driftskonto)

6.410.493

4.204.469

Kassebeholdning

5.864
___________

8.603
___________

Omsætningsaktiver

7.765.833
___________

5.807.623
___________

Aktiver

16.326.361
___________

14.224.088
___________

Grund

Værdipapirer
Finansielle aktiver

9
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Note
____

2020
kr.
___________

2019
kr.
___________

Kapitalkonto

10

13.727.294

12.397.815

Henlæggelser til større bygningsarbejder

11

0

702.038

Henlæggelser til projektudvikling

246.152
___________

246.152
___________

Egenkapital

13.973.446
___________

13.346.005
___________

Skyldig beregnede feriepenge, indefrysning

0
___________

141.199
___________

Langfristet gældsforpligtelser

0
___________

141.199
___________

638.470

136.613

551.776

175.415

580.165

397.017

1.600

13.784

0

3.929

Kreditorer og skyldige omkostninger
Skyldig moms

12

Skyldige beregnede feriepenge inkl. indefrysning
Skyldige feriepenge
Skyldig fritvalgsordning
Skyldig sociale ydelser og pension

22.186
0

Skyldig ATP, AM-bidrag og A-skat

558.718
___________

10.126
___________

Kortfristede gældsforpligtelser

2.352.915
___________

736.884
___________

Gældsforpligtelser

2.352.915
___________

878.083
___________

Passiver

16.326.361
___________

14.224.088
___________
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Noter
2020
kr.
___________

2019
kr.
___________

1.084.984

1.468.244

389.650
___________

463.581
___________

1.474.634
___________

1.931.825
___________

2020
___________

Budget
___________

2019
___________

36.496

45.000

44.633

Regnskab
2020
kr.
___________

Budget
2020
kr.
___________

Regnskab
2019
kr.
___________

215.347

200.000

216.046

Café

936.390
___________

1.800.000
___________

1.767.963
___________

Indtægter i alt

1.151.737
___________

2.000.000
___________

1.984.009
___________

113.508

90.000

132.132

Café

546.500
___________

1.000.000
___________

957.033
___________

Udgifter i alt

660.008
___________

1.090.000
___________

1.089.165
___________

2020
kr.
___________

2019
kr.
___________

670.525

684.210

Viborg kommune, Covid-19 tilskud

75.000

0

Holstebro kommune, øvrige tilskud

0
___________

11.000
___________

745.525
___________

695.210
___________

Entré
Rundvisninger

Totalt antal besøgende
Der er gratis adgang for børn og unge under 18 år
samt alle skoleelever på statsanerkendte museer.

2. Kiosk og cafévirksomhed
2a. Indtægter
Kiosk

2b. Udgifter
Kiosk

3. Tilskud fra kommuner
Viborg Kommune, driftstilskud
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Noter
2020
kr.
___________

2019
kr.
___________

5.729.748

5.633.971

108.954
___________

216.857
___________

5.838.702
___________

5.850.828
___________

1.902.468

1.911.243

129.898

0

645.780
___________

0
___________

2.678.146
___________

1.911.243
___________

0
___________

238.000
___________

4. Ikke offentlige tilskud/indtægter
Energinet.dk
Øvrige indtægter

Tilskud efter museumslovens §13a fordelt på 4 rater, Kulturministeriet
Modtaget kompensation for faste omkostninger, Erhvervsstyrelsen
Modtaget refusion for rabat på entre, Slots- og Kulturstyrelsen

6. Projekttilskud fra staten
Tilskud

kr.
___________

7. Hovedbygning
Anskaffelsessum

10.511.355
___________

Anskaffelsessum 31.12.2020

10.511.355
___________

Afskrevet tidligere år

(3.990.000)

Årets afskrivninger

(210.000)
___________

Afskrivninger 31.12.2020

(4.200.000)
___________

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2020

6.311.355
___________
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5. Driftstilskud fra staten
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Noter
kr.
___________

8. Udstillingshal
Anskaffelsessum

4.000.000
___________

Anskaffelsessum 31.12.2020

4.000.000
___________
(2.160.000)

Årets afskrivninger

(80.000)
___________

Afskrivninger 31.12.2020

(2.240.000)
___________

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2020

1.760.000
___________
kr.
___________

9. Værdipapirer
Nordea Invest korte, anskaffelsessum, 116.182 kr.
Nordea Invest mellem, anskaffelsessum, 540.091 kr.

112.270
506.496
___________
618.766
___________

2020
kr.
___________

2019
kr.
___________

12.397.815

12.120.502

Overført af årets resultat

1.329.479
___________

277.313
___________

Kapitalkonto ultimo

13.727.294
___________

12.397.815
___________

10. Kapitalkonto
Kapitalkonto primo
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Afskrevet tidligere år
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Noter
2020
kr.
___________

2019
kr.
___________

702.038

690.929

11. Henlæggelser til større bygningsarbejder
Renteindtægter

(564)

(113)

Udbytte Nordea Invest Korte

2.268

1.933

Udbytte Nordea Invest Mellem

7.844

3.036

-

-

Depotservice
Kursregulering og kursgevinst/tab værdipapirer
Forbrugt i året

(3.744)

(707.842) ___________
0
___________
0
___________

12. Momsregistrering
Energimuseet er momsregistreret.

6.253
702.038
___________
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