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Oplysninger om Museet
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
Museumsvej 2b
7500 Holstebro
Telefon:
Hjemmeside:
E-mail:

9611 5000
www.kulmus.dk
info@kulmus.dk

CVR-nr.:
Etableret:
Hjemstedskommune:
Regnskabsår:

3474 4866
1. januar 2012
Holstebro Kommune
1. januar - 31. december

Bestyrelse pr. 1. april 2020
Michael Metz Mørch, formand og udpeget af Holstebro Byråd
Holger Hedegaard, næstformand og udpeget af Holstebro Byråd
Jytte Dideriksen, udpeget af Holstebro Byråd
Kenneth Tønning, udpeget af Holstebro Byråd
Anne Sandfeld, udpeget af Museumsråd for Holstebro Museum
Helle Mehl, udpeget af Museumsråd for Frilandsmuseet Hjerl Hede
Monika Stabel, udpeget af Museumsråd for Strandingsmuseum St. George
Mette Klingenberg, udpeget af museets faste personale.
Revisor

Krøyer Pedersen
Statsautoriserede Revisorer I/S
Hostrupsvej 4
7500 Holstebro

Pengeinstitutter

Spar Nord
7830 Vinderup
Danske Bank
1062 København
Salling Bank
7830 Vinderup
Vestjysk Bank
7500 Holstebro
Ringkjøbing Landbobank
6950 Ringkøbing
Nordea
7500 Holstebro
Jyske Bank
7500 Holstebro
Side 3 af 19

Penneo dokumentnøgle: 2XF1D-HNK4Q-7YHFS-CQEY7-MDGG2-EX52C

Museet
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 1. januar – 31. december 2019 for Den selvejende
institution De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune.
Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21.
december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra
Kulturministeriet.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et
retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af
resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019.
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke
vurderingen af museets finansielle stilling, bortset fra usikkerhed vedrørende Covid-19, som er omtalt i
ledelsens årsberetning, hvortil der henvises.
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Museets årsregnskab godkendes.

Holstebro, den 21. august 2020

Ingeborg Svennevig
Museumsdirektør

I bestyrelsen:

Michael Metz Mørch
Bestyrelsesformand

Holger Hedegaard
Næstformand

Jytte Dideriksen

Kenneth Tønning

Anne Sandfeld

Helle Mehl

Monika Stabel

_______________________________
Mette Klingenberg
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til ledelsen i De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune og Kulturministeriet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet udarbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 2
og 6.

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 standarder om offentlig revision, idet revisionen udføres på
grundlag af bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 2 og
6. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit
”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af institutionen 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.
Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift
Vi gør opmærksom på, at der er usikkerhed, der kan rejse tvivl om institutionens fortsatte drift. Vi henviser
til ledelsens årsberetning, hvor det fremgår, at institutionen som følge af Coronavirussen (COVID-19)
forventer et betydeligt underskud for 2020 og deraf likviditetsmæssige udfordringer. Ledelsen har foretaget
flere tilpasninger af institutionens personale og omkostninger ligesom det forventes, at institutionen vil blive
delvist kompenseret via statens hjælpepakker. Ledelsen forventer således at kunne opretholde det
nødvendige likviditetsberedskab, hvorfor institutionens årsregnskab er aflagt med fortsat drift for øje.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af dette forhold.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune har i overensstemmelse med Kulturministeriets
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 2 og 6 som sammenligningstal i resultatopgørelsen
for regnskabsåret 2019 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2019. Vi skal fremhæve,
at disse sammenligningstal (resultatbudgettet), ikke har været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 2 og 6.
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 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 institutionens 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 institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21.
december 2010, kapitel 2 og 6.
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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 standarderne for offentlig revision, 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.

•

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 institutionens 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 institutionens
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 institutionen 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.
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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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige
vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
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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
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 2 og 6.

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 med 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 i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Holstebro, den 21. august 2020
KRØYER PEDERSEN
Statsautoriserede Revisorer I/S
CVR-nr. 89 22 49 18

Henrik Holm
statsautoriseret revisor
mne21392
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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 nr.
1701 af 21. december 2010, kapitel 2 og 6. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i
ledelsesberetningen.
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Ledelsens årsberetning

Styrelse
Museets bestyrelse, 2019:
Michael Metz Mørch, formand og udpeget af Holstebro Byråd.
Holger Hedegaard, næstformand og udpeget af Holstebro Byråd.
Kenneth Tønning, udpeget af Holstebro Byråd.
Jytte Dideriksen, udpeget af Holstebro Byråd
Monika Stabel, udpeget af Museumsråd for Strandingsmuseum St. George.
Anne Sandfeld, udpeget af Museumsråd for Holstebro Museum.
Helle Mehl, udpeget af Museumsråd for Frilandsmuseet Hjerl Hede.
Mette Klingenberg, udpeget af medarbejderne ved De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune.
Endelig tre åbne museer i koncernen
I 2019 kunne vi endelig åbne Holstebro Museum, som har været lukket siden 2017 for ombygning og
indretning af nye udstillinger. Den 12. oktober 2019 var De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
igen tre vidunderlige museer i Vestjylland.
Egenindtjening
Museets driftsøkonomi er sammensat af offentlige driftstilskud fra hhv. kommune og stat samt egen
indtjening. Det er museets ambition, at egen indtjeningen skal øges år for år.
EGEN INDTJENING
Entré
Butikker
Rundvisninger mv
Diverse arrangementer
I alt

2016
4.630.286
910.056
142.207
-45.261
5.637.288

2017
6.299.450
903.632
166.182
55.296
7.424.560

2018
5.965.736
834.937
154.704
-123.727
6.831.650

2019
5.577.700
973.735
184.928
-22.866
6.713.497

Det er ikke tilfredsstillende, at museets egen indtjening er faldet fra 2017 til 2018 og nu igen frem til 2019.
Museet har fortsat som målsætning at kunne øge andelen af egen indtjening. Gæster, der kommer på
museet og deltager som betalende i museets arrangementer, giver en dobbelt effekt: Museet får flere
midler at lave museum for og flere mennesker hører vores danmarkshistorie.
I 2019 har museet helt ekstraordinært drevet café på Strandingsmuseum St. George, da det ikke var muligt
at finde en ny forpagter, efter at den forhenværende forpagter gik konkurs i februar 2019. Museet har
desværre haft et underskud på denne opgave.
Nyt Holstebro Museum
Den 12. oktober 2019 slog vi dørene op for Det eventyrlige Loft og Jernmænd på Holstebro Museum. Begge
udstillinger er bogført i projektregnskaber, og vil først indgå i museets regnskab i 2021-årsrapporten. Men
museet har her opnået ekstern finansiering til to roste udstillinger, som i alt har kostet ca. 15 mio. kr.
Moms
Museets udredning vedrørende refusion af energiafgifter blev afsluttet med en afgørelse fra SKAT i august
måned. Den samlede refusion for de forgangne tre år er følgelig bogført i 2019 regnskabet.
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Formål
Museet er statsanerkendt og drives med driftsstøtte fra Holstebro Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen,
Kulturministeriet. Museets virke foregår iht. Museumsloven og den af Holstebro Kommune og Slots- og
Kulturstyrelsen godkendte vedtægt. De Kulturhistoriske Museer i Holstebro kommune er en
forskningsbaseret formidlingsvirksomhed, og som sådan prioriteres museets midler.
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Afskrivninger
I henhold til bktg. om regnskab for modtagere af driftstilskud fra staten skal den nominelle værdi
af årets afskrivninger fremgå af regnskabet. I 2019 har museet afskrevet i henhold til den
beskrevne regnskabspraksis, som følger:
Driftsbygninger: 13.128 kr.
Inventar og udstyr: 98.456 kr.
Resultat
Det samlede resultat for De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune udgør for året et delvist
forventet underskud på kr. 2.273.967.

På mødet den 16. maj 2019 vedtog bestyrelsen endvidere at anvende 1 mio. kr. af egenkapitalen på de nye
udstillinger i Holstebro.
Den uventede del af årets resultat fremkommer som resultat af den nye Ferielov. Museet har pga.
placeringen af museets højsæsoner: sommer og jul en del medarbejdere, som ved kalenderåret stadig har
meget uafholdt ferie. For at gøre klar til den nye, rullende afregning af feriepenge, så er museets
feriepengeforpligtelse steget med godt 50% i forhold til tidligere års opgørelsesmetode.
Museets egenkapital er efter denne årsrapport på et niveau, hvor der ikke længere er råderum til at tage
chancer. Det vurderes, at museets formue er tilstrækkelig til at opfylde de konkrete bevillingers bundne
betingelser i hvert enkelt igangsat projekt.
Museets forventninger til 2020
Siden 13. marts 2020 har De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune været lukkede. En
kæmpesatsning på særudstilling i Holstebro vil blive udsat til 2021. Revision af de faste udstillinger på
Strandingsmuseum St. George er gennemført, og i efteråret 2020 modtager museet den længe ventede
model af HMS St. George fra Orlogsmuseets Modelbyggerlaug. Hjerl Hede planlægger på nuværende
tidspunkt en sæson, som tilpasses risikoen for smitte med Corona. Vi kan forvente at skulle imødegå en
stærkt reduceret højsæson i 2020.
På nuværende tidspunkt forudser bestyrelsen et tab på mellem 2,7 og 4,1 mio. kr. Der er foretaget
besparelser i forbruget på 1,3 mio. kr., der er afskediget medarbejdere, og der søges om kompensation for
faste udgifter i Regeringens Hjælpepakke hertil. Dertil kommer, at museet imødeser at måtte ansøge om
kompensation i henhold til Kulturministeriets ordning for særligt nødlidende kulturinstitutioner, hvorved en
konkurs kan undgås. Det vurderes at være helt uundgåeligt, at 2020 vil resultere i endnu et træk på
museets egenkapital.
Bestyrelsen er bevidste om, at dette vil betyde, at egenkapitalen igen skal opbygges i årene, der følger.

Ingeborg Svennevig, den 19.5.20
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Bestyrelsen besluttede i forbindelse med budgettet for 2019 at afslutte renoveringsprojektet af Stubmøllen
på Hjerl Hede for egne midler. Bestyrelsen har vedtaget at trække 500.000 på egenkapitalen til formålet.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommunes
vedtægter og under iagttagelse af retningslinjerne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Generelt om indregning eller måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes
alle omkostninger, herunder afskrivninger og eventuelle nedskrivninger.
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.

I resultatopgørelsen medtages årets indtægter, herunder offentlige og private tilskud, kontante gaver mv.,
ligesom årets løbende omkostninger udgiftsføres. Specifikke offentlige og private tilskud indtægtsføres i takt
med gennemførelsen af tilskudsaktiviteten.
Der er foretaget periodisering, således at øvrige indtægter og omkostninger, der vedrører regnskabsåret, indgår
i resultatopgørelsen uanset betalingstidspunktet.
Indtægter og udgifter er grupperet efter skemakravene i Kulturministeriets regnskabsbestemmelser.
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Inventar og udstyr værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag for akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger
foretages lineært over 5 – 10 år.
Maskiner værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger
foretages lineært over 5 år.
Opbygning af udstilling på Strandingsmuseet er optaget til den afholdte nettoudgift.
Driftsmidler i øvrigt aktiveres ikke, men omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Varelager
Varelageret måles i regnskabet til indkøbspriser. I tilfælde hvor nettorealisationsværdien er lavere end
kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Samlinger og museumsprojekter
Samlinger og museumsprojekter er ikke indregnet i årsregnskabet med værdi.
Anskaffelser i forbindelse med projekter, som afvikles som en del af museets aktiviteter, udgiftsføres
sammen med øvrige omkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med eventuel nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
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Resultatopgørelsen

DKM Årsregnskab 2019
Igangværende projekter måles til forskellen mellem afholdte omkostninger og modtagne bevillinger på
balancedagen.
Egenkapital
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommunes egenkapital er udtryk for aktiverne fratrukket
gældsforpligtelser.
Henlæggelsesbeløb vedrører tidligere og indeværende års formålsbestemte henlæggelser til konkrete
projekter. Henlæggelser indtægtsføres i takt med, at formålene opfyldes.
Gældsforpligtelser
Kortfristet gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
Modtagne projekttilskud, for hvilke tilskudsaktiviteten endnu ikke er udført, er optaget til nominel restværdi.
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Skat
Museet er ikke skattepligtig af dets aktiviteter.
Moms
Museet er delvis momsregistreret og har dermed ret til delvis momsfradrag.
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Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2019 i kr.

32
38
50
54
58
60
62
82
90
91
91
92

INDTÆGTER
Samlingens forvaltning m.v
Undersøgelser og erhvervelser
Udstillinger og levendegørelse
Anden formidlingsvirksomhed
Administration
Entreindtægter og rundvisninger m.v.
Betalte undersøgelser iht kapitel 8
Indtægter fra butik og cafe
Tilskud fra Kommuner
Tilskud fra Regioner
Tilskud fra Stat
Ikke offentlige tilskud

1

2
3
4
6
5

I alt:

22
28
32
38
44
50
54
58
62
70
72
82

OMKOSTNINGER
Personale
Lokaler, ejendomme og friarealer
Samlingens forvaltning m.v.
Undersøgelser og erhvervelser
Konservering
Udstillinger og levendegørelse
Anden formidlingsvirksomhed
Administration
Betalte undersøgelser iht kapitel 8
Lokaleudgifter
Andre renter
Udgifter fra butik og cafe
I alt
ÅRETS RESULTAT

1

3

Regnskab 2019

Budget 2019 Regnskab 2018

0
-572.306
-738.320
-329.632
-647.172
-5.577.700
-4.152.680
-3.060.252
-7.624.700
0
-5.638.859
-797.184

0
0
0
0
-100.000
-6.250.000
-700.000
-2.476.000
-7.364.000
0
-5.186.000
-560.000

0
-951.476
-608.095
-272.828
-278.546
-5.965.736
-3.757.800
-2.575.936
-7.382.000
-120.000
-6.254.650
-1.155.677

-29.138.805

-22.636.000

-29.322.744

15.324.737
1.514.121
1.094.872
756.845
2.014.217
986.103
1.749.064
1.181.360
4.038.360
636.525
20.051
2.096.517

14.233.000
2.291.000
843.000
760.000
1.400.000
299.000
1.235.000
972.000
0
190.000
0
1.042.000

14.545.878
1.456.165
393.654
2.057.790
804.598
1.681.928
1.448.187
1.291.199
3.504.187
668.645
6.177
1.740.999

31.412.772

23.265.000

29.599.407

2.273.967

629.000

276.663
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Balance i kr.
Note

31.12.2019

01.01.2019

Driftsbygninger på lejet grund
Inventar og udstyr
Materielle anlægsaktiver

Lager beholdninger
Tilgodehavender
Igangværende projekter
MR Hjerl Fonden
MR Hjerl Hedes Byggefond
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver

7

8

Aktiver i alt

3.267
618.387
621.654

16.394
283.740
300.134

1.105.096
3.916.260
865.898
61.954
0
4.069.953
10.019.161

1.029.029
4.594.735
0
54.643
15.000
10.128.982
15.822.389

10.640.815

16.122.523

76.154
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AKTIVER

PASSIVER
Overskudsaldo 1.1.2019
Årets resultat
Ansvarlig lånekapital
Egenkapital

-2.273.967
4.800.000
2.602.187

352.817
-276.663
4.800.000
4.876.154

Skyldige feriepenge
Forudbetalinger
Igangværende projekter
Anden gæld
Kortfristet gæld

2.545.379
4.641.083
81.000
771.167
8.038.629

1.700.976
7.535.560
223.084
1.786.749
11.246.369

10.640.815

16.122.523

Passiver i alt

9
10
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Noter
1

Undersøgelser og erhvervelser, udgifter
2019
Nyere tid
Terrestrisk arkæologi
Fortidsmindetilsyn
Luftfotoarkæologi
Marinarkæologi

26.011
111.709
49.891
493.277
75.957
756.845

2018
408.060
610.639
164.773
603.777
270.541
2.057.790

Nyere tid
Terrestrisk arkæologi
Fortidsmindetilsyn
Luftfotoarkæologi

2

-22.924
-221.056
-328.326
-572.306

2018
-5.360
-85.137
-257.202
-603.777
-951.476

2019
-79.385
-1.744.271
-3.754.044
-5.577.700

2018
0
-1.876.045
-4.089.691
-5.965.736

2019

2018

0
-530.945
-220.454
-1.308.915
-777.227
-3.764
-18.880
-200.067
-3.060.252

0
0
-157.137
-1.389.788
-800.461
-28.550
0
-200.000
-2.575.936

Entréindtægter og rundvisninger m.v.
Holstebro Museum
Strandingsmuseum St. George
Frilandsmuseet Hjerl Hede

3

2019
0

Café, butikker og forpagtning, indtægter
Cafe, HOL
Cafe, STM
Butik, HOL
Butik, FHH
Butik, STM
Planker savværk, FHH
Bødkervarer, FHH
Skyttegården, forpagtning
I alt indtægter
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Undersøgelser og erhvervelser, indtægter
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Café, butikker og forpagtning, udgifter

4

2.760
0
0
106.014
1.030.373
443.323
79.456
0
79.073
1.740.999

2019
-7.624.700
-7.624.700

2018
-7.382.000
-7.382.000

2019
-51.000
-1.500
-360.000
0
-60.000
-21.000
-32.423
0
-25.000
-170.000
-96.761
-5.000

2018

Tilskud fra Kommuner
Holstebro

5

2018

Ikke offentlige tilskud
Foreningen Hjerl Hedes Venner
Børsten
Hjerl Hedes Byggefond
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Holstebro Museumsforening
Støtteforening for Strandingsmuseet
15. Juni Fonden
Vinderup Egnshistoriske Forening
Nordea Fonden
SparNord Fonden
Commision v/Sensmat
Bente Klercke
Kultur for Jylland

-10.000

Kulturstyrelsen tilbageført
Donation, brandbil
Danske folkeoplysnings samråd
Bagerlaug
Skibsr. Carsten Brebøls Almennyt. Fond
Færchfonden
S.C.Van Fond, legat
Øvrige foreninger m.fl.
Sponsorgaver i ht. Ligningslovens §8

150.000
0
0
0
0
-50.000
0
-500
-64.000
-797.184

-100.000
-35.000
-360.000
-61.000
-100.000
-50.000
-145.177
0
-50.000
-70.000
0
0
0
-84.400
0
0
0
0
-50.000
0
0
-50.100
-1.155.677
Side 15 af 19

Penneo dokumentnøgle: 2XF1D-HNK4Q-7YHFS-CQEY7-MDGG2-EX52C

Cafe, HOL
Cafe, STM
Cafe, FHH
Butik, HOL
Butik, FHH
Butik, STM
Planker savværk, FHH
Bødkervarer, FHH
Skyttegården, forpagtning
I alt udgifter

2019
789
652.069
30.000
68.331
848.983
429.869
6.235
3.080
57.161
2.096.517

DKM Årsregnskab 2019
Statstilskud
Ordinært tilskud
Projekttilskud
Momspuljen

7

-5.541.787
0
-97.072
-5.638.859

-5.588.450
-447.573
-218.627
-6.254.650

2019
0
325.267
104.443
0
750.636
0
0
367.889
274.336
0
405.868
7.208
1.680.613
3.916.260

2018
545.177
221.285
0
186.781
2.463.523
-94.491
0
624.837
242.185
0
96.960
163.587
94.891
4.594.735

Likvide beholdninger
Kassebeholdning
Spar Nord
Danske Bank
Vestjysk Bank
Ringkjøbing Landbobank
Nordea
Jyske Bank
Salling Bank

9

2018

Tilgodehavende
Tilgodehavende tilskud
Lønrefusion
A-skat
Periodeafgrænsningsposter, til gode
Debitorer
Hensat til tab på debitor
Øvrige tilgodehavender
Igangværende arbejder, landarkæologi
Igangværende arbejder, marinarkæologi
Borgprojekt
MR Skyttegården
Holstebro Museumsforening
Moms

8

2019

2019
55.124
322.420
0
1.792.776
1.808.017
3.641
29.943
58.032
4.069.953

2018
50.330
1.887.803
108.309
53.187
6.985.395
4.941
489.413
549.604
10.128.982

Forudbetalinger
Strandingsmuseets Venner
Luftfotoarkæologi
Nye udstillinger Holstebro Museum
Nye udstillinger Strandingsmuseet
Husistandsættelse

2019
-150
0
-1.297.319
-3.185.566
-158.048
-4.641.083

2018
0
-296.231
-2.682.901
-4.340.387
-216.041
-7.535.560
Side 16 af 19

Penneo dokumentnøgle: 2XF1D-HNK4Q-7YHFS-CQEY7-MDGG2-EX52C

6

DKM Årsregnskab 2019

Anden gæld
Kreditorer
ATP
Skyldige omkostninger inkl. forudbet.
Gl. brandbil
Mellemvær. personale, personalefor. mv.
Pensioner medarbejdere

11

2019

2018

-679.378
-37.772
-1.567
-17.630
-30.293
-4.527
-771.167

-1.553.066
-38.671
-110.507
-16.630
-25.417
-42.458
-1.786.749

2019
76.154
-2.273.967
-2.197.813

2018
352.817
-276.663
76.154

Overskudssaldo
Primo
Årets resultat
Ultimo

Side 17 af 19

Penneo dokumentnøgle: 2XF1D-HNK4Q-7YHFS-CQEY7-MDGG2-EX52C

10

DKM Årsregnskab 2019

Eventualforpligtelser m.v.
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune har indgået lejemål på Mads Bjerres Vej 10.
Lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel.
Frilandsmuseet Hjerl Hede har indgået lejemål på Visitorcentret. Lejemålet kan opsiges med 6 måneders
varsel.
Frilandsmuseet Hjerl Hede har optaget et langfristet rente- og afdragsfrit lån på kr. 4.800.000, som indgår
som en del af egenkapitalen, idet lånet kun forfalder til betaling i tilfælde af, at museet ophører.
For Frilandsmuseet Hjerl Hede er der følgende leasingforpligtelser:
Kommuneleasing, leasingaftale G-4806 A41628
Kopimaskine:
47.458,00 kr.
Kvartalsvis – 2.975,75 kr.
45 måneder – sept. 2019- maj 2023
14 kvartaler
3.000,00 kr.
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Nyværdi ekskl. moms
Ydelse ekskl. moms
Løbetid
Restløbetid pr. 31.12.2019
Restværdi ekskl. moms

For Strandingsmuseum St. George er der følgende leasingforpligtelser:
Kommuneleasing, leasingaftale G-4806 A35054
Kopimaskine:
Nyværdi ekskl. moms
24.243,00 kr.
Udbetaling
0,00 kr.
Ydelse ekskl. moms
Kvartalsvis 1.526,81 kr.
Løbetid
45 måneder – okt. 2017- juni 2021
Restløbetid pr. 31.12.2019
6 kvartaler
Restværdi ekskl. moms
1.500,00 kr.
For Holstebro Museum er der følgende leasingforpligtelser:
Kommuneleasing, leasingaftale G-4806 A35056
Kopimaskine:
Nyværdi ekskl. moms
24.243,00 kr.
Udbetaling
0,00 kr.
Ydelse ekskl. moms
Kvartalsvis 1.526,81 kr.
Løbetid
45 måneder – okt. 2017- juni 2021
Restløbetid pr. 31.12.2019
6 kvartaler
Restværdi ekskl. moms
1.500,00 kr.

Side 18 af 19

DKM Årsregnskab 2019

Regnskabsmæssig note om bygherrefinansierede arkæologiske undersøgelser, 2019
Kt.
Art
Direkte udgifter, til den enkelte undersøgelse
22.
Personale
62.
Betal. for undersøg. iht. museumsloven

Udgift i kr.
2.561.034 De udfaktur. timer+igangvær.
1.477.327 Udfakt.+igangvær. ("ekst. udg.")
4.038.360

Direkte udgifter, som ikke er knyttet til en enkelt undersøgelse
62.
Betal. for undersøg. iht. museumsloven
103.208
Samlede direkte udgifter arkæologien
4.141.568

heraf arkæologi
Ikke-faglige formål
28.
58.
70.

Lokaler, ejendomme, friarealer
Administration
Husleje, prioritet mv.

72.

Andre renter
I alt indirekte udgifter

Samlet note vedr. arkæologien ved DKM 2019
Den direkte udgift ved arkæologien
Den indirekte udgift ved arkæologien

62.
62.

Samlede udgifter ved arkæologien
Samlede indtægter ved arkæologien

15.324.737 Iflg. regnskab
13.030.067 Iflg. timeopgørelse for DKM
3.617.209
2.294.669
1.514.121
534.188

4.342.978

Differencen mellem personale ialt
og delen til faglige formål
Iflg. regnskab
Iflg. regnskab
Her er ingen udgifter henførbare
til arkæologien
Her er ingen udgifter henførbare
til arkæologien
Sum ikke-faglige formål, lokaler,
ejendomme, friarealer og admin.

4.141.568
743.019 17,11% af museets ansatte er
arkæologer (se timefordeling),
andelen af indirekte udg.
sættes derfor til 17,11%
4.884.587 Sum af direkte og indirekte udg.
3.540.563 Udfaktureret+igangværende
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Udregning af indirekte udgifter i 2019
22.
Personale i alt
Faglige formål
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