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LEDELSESPÅTEGNING 
 
 
Bestyrelsen og ledelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2020 for Den selvejende institution Museum 
Mors. 
 
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 
december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministe-
riet. 
 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et 
retvisende billede af museets aktiver og passiver, den finansielle stillig og resultat. 
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, 
beretningen omhandler. 
 
 
Nykøbing Mors, den 27. maj 2021 
 
Museum Mors 
 
 
 

Anders Have Espersen 
Museumsleder 
 
 
 
I bestyrelsen:  
 
 
 

Bente Lyndrup 
Bestyrelsesformand 
 

   Poul Erik Olsen 
Næstformand 
 

 
 
 
 

Henning Haaning 
Udpeget af Museets Venner 

   Caspar Ryttergaard 
Udpeget af Museets Venner 

 
 
 
 

Jette Jepsen 
Udpeget af Morsø 
Kommunalbestyrelse 

   Tore Müller 
Udpeget af Morsø 
Kommunalbestyrelse 

 
 
 
 

Leo Kristensen 
Udpeget af Historisk Forening 
 

   Jan Audun Rasmussen 
Medarbejdervalgt 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 
 
 
Til ledelsen i Museum Mors 
 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Museum Mors for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2020, der 
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.  
Årsregnskabet er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og 
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 
 
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 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om 
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.  
 
Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark og god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr. 1701 
af 21. december 2010. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i 
revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af 
museet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i 
henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt 
og egnet som grundlag for vores konklusion. 
 
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Museet har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og 
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet indarbejdet budgettal for 
regnskabsåret som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Disse budgettal har ikke været underlagt 
revision. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. Ledelsen har endvidere ansvaret 
for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere museets evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde 
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til 
hensigt at likvidere museet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 
 
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med 
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en 
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, 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. 
 
Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne 
kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i 
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 
 
 
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark og standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse 
nr. 1701 af 21. december 2010, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis 
under revisionen. Herudover: 

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

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke 
en konklusion om effektiviteten af museets interne kontrol. 

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

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

• 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 ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
 
Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 
 
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt 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 bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for 
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet 
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 
december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra 
Kulturministeriet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 
 
 
 
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 aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i 
den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, 
produktivitet og effektivitet. 
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk 
revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig 
revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte 
emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt 
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af 
sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske 
hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, 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. 
 
 
Nykøbing Mors, den 27. maj 2021 
 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
CVR-nr. 20 22 26 70 
 
 
Ole Østergård 
Statsautoriseret revisor 
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LEDELSESBERETNING 
 
 
Hovedaktiviteter 
Museet skal gennemgå indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit 
ansvarsområde, samt virke for sikring af Danmarks kulturarv og belyse tilstande og forandringer inden 
for kultur- og naturhistorien. 
 
Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen, 
samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på 
museets samlinger. 
 
I forhold til årets faglige aktiviteter, udstillinger og projekter mv. henvises til museets årsberetning, 
som kan rekvireres på Museum Mors. 
 
Usikkerhed ved indregning eller måling 
Ledelsen er ikke bekendt med forhold, som giver anledning til usikkerhed ved indregning og måling af 
regnskabsposter i årsrapporten. 
 
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 
Årets resultat blev på 224 tkr., hvor der var forventet et resultat på 0 tkr.  
 
De samlede indtægter blev 7.222 tkr. mod budgetteret 6.298 tkr. og realiseret 7.528 tkr. i 2019. De 
samlede udgifter blev 6.998 tkr. mod budgetteret 6.298 tkr. og realiseret 7.526 tkr. i 2019.  
 
Som følge af Covid-19-pandamien har det ikke været muligt at gennemføre årets aktiviteter i den 
udstrækning dette var budgetteret. Der er i denne forbindelse foretaget omkostningstilpasninger, hvilket 
sammen med er modtaget refusion af rabat på kultur- og/eller idrætsaktiviteter i forbindelse med Covid-19 
har medvirket til det regnskabsmæssige overskud. 
 
De samlede aktiver udgør 15.516 tkr. mod 14.996 tkr. ultimo 2019. Museets egenkapital udgør ved 
udgangen af 2020 13.678 tkr., hvoraf 13.450 tkr. vedrører bunden egenkapital, svarende til værdien af 
museets ejendomme. 
 
Usædvanlige forhold 
Årets aktiviteter har som beskrevet ovenfor været påvirket af Covid-19-pandamien. 
 
Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning 
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke 
museets finansielle stilling, men Covid-19-pandemien forventes også at få indflydelse på museets drift i 
2021. 
 
Den forventede udvikling 
For 2021 forventes et aktivitetsniveau på et noget lavere niveau end indeværende år. De samlede 
indtægter er foreløbig budgetteret til 5.767 tkr. med et forventet resultat på 1 tkr. Budgettet er dog 
forbundet med betydelig usikkerhed på grund af Covid-19-pandemien. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 
 
  

Note 
Regnskab 

2020 
Regnskab 

2019 
Budget 

2020 
     

    Ikke revideret 

INDTÆGTER     

     

Driftstilskud fra staten ................................................  1 1.414.689 1.416.636 1.414.689 

Tilskud fra Kommune ..................................................  2 3.528.000 3.452.000 3.528.000 

Ikke offentlige tilskud .................................................   3 141.768 667.987 600.000 

Projekter ................................................................  4 741.602 764.775 0 

Entréindtægter .........................................................  5 808.935 723.508 700.000 

Øvrige indtægter .......................................................  6 587.053 503.412 55.000 

     

Indtægter i alt  .........................................................   7.222.047 7.528.318 6.297.689 

     

OMKOSTNINGER     

     

Personaleomkostninger ................................................  7 -5.144.726 -5.607.128 -5.052.361 

Lokaler, ejendomme og friarealer ...................................  8 -415.988 -500.682 -500.000 

Samlinger ................................................................  9 -248.250 -94.281 -238.000 

Udstillinger, projekter og aktiviteter ................................  10 -835.793 -928.389 -50.000 

Anden oplysningsvirksomhed .........................................  11 -99.080 -163.271 -130.000 

Administration ..........................................................  12 -254.671 -232.608 -327.000 

     

Omkostninger i alt  ....................................................   -6.998.508 -7.526.359 -6.297.361 

 
ÅRETS RESULTAT ......................................................   223.539 1.959 328 

     

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING     

     

Overført resultat .......................................................   223.539 1.959  

Overført fra den bundne egenkapital ...............................   0 0  

     

I ALT .....................................................................   223.539 1.959  
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BALANCE 31. DECEMBER 
 
 
AKTIVER Note 2020 2019 
  kr. kr. 
 
Faste ejendomme ......................................................  13 13.450.000 13.450.000 
Inventar ..................................................................   10.000 10.000 
    
ANLÆGSAKITVER ......................................................   13.460.000 13.460.000 
    
Tilgodehavende fra salg ...............................................   6.905 15.405 
Refusioner og tilskud ..................................................   806.258 650.702 
Tilgodehavender .......................................................   813.163 666.107 
    
Indestående i pengeinstitut ...........................................   1.241.579 869.490 
Kassebeholdning ........................................................   1.304 121 
Likvide beholdninger .................................................   1.242.883 869.611 
    
OMSÆTNINGSAKTIVER ................................................   2.056.046 1.535.718 
    
AKTIVER .................................................................   15.516.046 14.995.718 
 
 
PASSIVER    
    
    
    
Bunden egenkapital ....................................................   13.450.000 13.450.000 
Fri egenkapital ..........................................................    227.588 4.049 
    
EGENKAPITAL I ALT ...................................................  14 13.677.588 13.454.049 
    
Hensættelser til fremtidige projekter...............................   392.140 392.140 
    
HENSÆTTELSER ........................................................   392.140 392.140 
    
Indefrosne feriepenge .................................................   474.083 0 
Langfristede gældsforpligtelser .....................................   474.083 0 
    
Leverandørgæld ........................................................    264.585 29.125 
Medarbejderforpligtelser ..............................................   173.278 644.378 
Periodeafgrænsningsposter ...........................................   534.372 476.026 
Kortfristede gældsforpligtelser .....................................   972.235 1.149.529 
    
-GÆLDSFORPLIGTELSER ..............................................   1.446.318 1.149.529 
    
PASSIVER ................................................................   15.516.046 14.995.718 
    
    
 
Årets projekter 

 
15 
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NOTER RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR – 31. DECEMBER 
 
 
 2020 2019 Note 
 kr. kr.  
    
Driftstilskud Staten   1 
Driftstilskud .............................................................  1.414.689 1.416.636  
    
 1.414.689 1.416.636  
 
 
Tilskud fra Kommune   2 
Driftstilskud Morsø Kommune .........................................  3.528.000 3.452.000  
    
 3.528.000 3.452.000  
 
 
Ikke offentlige tilskud   3 
Støttekreds – Museets Venner ........................................  41.768 55.987  
Museumsfonden, Mors .................................................  100.000 612.000  
    
 141.768 667.987  
 
 
Projekter   4 
Projektindtægter .......................................................  741.602 764.775  
    
 741.602 764.775  
 
 
Entréindtægter   5 
Entréindtægter .........................................................  543.455 712.258  
Refusion af rabat på kultur- og/eller idrætsaktiviteter i 
forbindelse med Covid-19 .............................................  

 
264.240 

 
0 

 

Naturskolen .............................................................  1.240 11.250  
    
 808.935 723.508  
 
 
Øvrige indtægter   6 
Løntilskud (jobtræning) ...............................................  119.425 194.175  
Løntilskud (flexjob) ....................................................  257.185 222.111  
Løntilskud (personlig assistance) .....................................  29.568 34.747  
Lønrefusion sygedag- og barselsdagpenge ..........................  180.875 52.379  
    
 587.053 503.412  
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NOTER 
 
 
 2020 2019 Note 
 kr. kr.  
    
Personale   7 
Lønninger ................................................................  4.761.044 5.058.943  
Regulering af feriepengeforpligtelse, funktionærer ..............  75.413 -32.994  
Efteruddannelse ........................................................  27.629 44.164  
Pensionsordninger og forsikringer mv. ..............................  760.244 798.202  
Bidrag til ATP, flexjob mv. ............................................  109.068 161.060  
Personaleudgifter ......................................................  14.432 20.708  
Kørsel mv. ...............................................................  11.634 40.991  
Overført til projekter ..................................................  -614.738 -483.946  
    
 5.144.726 5.607.128  
 
Der er ikke udbetalt vederlag til museets bestyrelse. 
 
 
Lokaler, ejendomme og friarealer   8 
Reparation og vedligeholdelse af egne bygninger og udendørs-
arealer ...................................................................  

 
41.264 

 
119.886 

 

Andel drift, Moler Museet og Dalgaard ..............................  4.000 4.000  
Reparation af maskiner og inventar .................................  5.925 0  
Renholdelse og renovation ............................................  11.831 13.444  
Alarm, reparation ......................................................  50.219 30.586  
Elforbrug .................................................................  64.095 91.623  
Varme ....................................................................  134.823 148.825  
Vand- og renovationsafgifter .........................................  45.573 45.204  
Bygningsforsikringer mv. ..............................................  58.258 47.114  
    
 415.988 500.682  
    

 
Samlingens forvaltning mv.   9 
Forsikringer mv. ........................................................  27.500 22.980  
Konservering ............................................................  220.750 71.301  
    
 
 
 

248.250 94.281  

    
Udstillinger, projekter og aktiviteter   10 
Materialer til udstilling mv. ...........................................  57.819 163.615  
Projekter og projektlønninger ........................................  690.438 764.774  
Aktiviteter Dueholm ...................................................  87.536 0  
    
 835.793 928.389  
 
 

Anden oplysningsvirksomhed   11 
Materiale, brochurer, foldere mv. ...................................  7.136 22.379  
Annoncer, leje mv......................................................  91.944 140.892  
    
 99.080 163.271  
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NOTER 
 
 
 2020 2019 Note 
 kr. kr.  
    
    
Administration   12 
Telefon inkl. alarmlinier ..............................................  10.697 27.775  
Porto og gebyr ..........................................................  65 760  
Kontorartikler ...........................................................  16.051 19.138  
Småanskaffelser ........................................................  16.467 22.395  
Reparation af maskiner ................................................  1.569 1.894  
Gaver og anden repræsentation .....................................  3.799 4.656  
Revision, samlings-, forvaltningsrevision ............................  53.434 39.125  
Kontingenter mv. .......................................................  80.795 101.231  
Afgifter mv. .............................................................  14.903 16.453  
Diverse ...................................................................  56.891 -819  
    
 254.671 232.608  
    
    
Faste Ejendomme   13 
Dueholm Kloster (museum, fredede bygninger) ...................  1.270.000 1.270.000  
Dueholm Mejeri (museum, fredet bygning).........................  1.050.000 1.050.000  
Haanings Hus (museum og kantine) ..................................  830.000 830.000  
Dansk Støberimuseum (museum) ....................................  5.100.000 5.100.000  
Dalgaard (magasinbygning og museum) .............................  5.200.000 5.200.000  
    
 13.450.000 13.450.000  
    
    
Egenkapital   14 
    
Bunden egenkapital    
Bunden egenkapital, der svarer til ejendommenes 
regnskabsmæssige værdi, har udviklet sig således: 

   

    
Saldo 1. januar .........................................................  13.450.000 13.450.000  
Ændring i årets løb, jf. resultatdisponering ........................  0 0  
Saldo 31. december ...................................................  13.450.000 13.450.000  
    
Fri egenkapital    
Saldo 1. januar .........................................................  4.049 2.090  
Ændring i årets løb, jf. resultatdisponering ........................  223.539 1.959  
Saldo 31. december ...................................................  227.588 4.049  
    
Egenkapital i alt .......................................................  13.677.588 13.454.049 
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NOTER 
 
 
 2020 2019 Note 
 kr. kr.  
    
Årets projekter   15 
Sandemose    
Projekttilskud ...........................................................  0 22.076  
Materialer og tryk ......................................................  0 -12.706  
Eksterne lønninger .....................................................  0 -9.370  
    
Resultat .................................................................  0 0  
    
Bolden ruller    
Projekttilskud ...........................................................  15.000 0  
Materialer ...............................................................  -8.022 0  
Egne lønninger ..........................................................  -6.978 0  
    
Resultat .................................................................  0 0  
    
Sundhedsudstilling    
Projekttilskud ...........................................................  88.809 285.111  
Materialer ...............................................................  -25.038 -285.111  
Egne lønninger ..........................................................  -63.771 0  
    
Resultat .................................................................  0 0  
    
Diatomeer og eocæne klimaændringer    
Projekttilskud ...........................................................  0 113.849  
Materialer ...............................................................  0 -8.849  
Egne lønninger ..........................................................  0 -105.000  
    
Resultat .................................................................  0 0  
    
Specify    
Projekttilskud ...........................................................  50.000 0  
Egne lønninger ..........................................................  -50.000 0  
    
Resultat .................................................................  0 0  
    
De moderne fisks oprindelse    
Projekttilskud ...........................................................  471.705 434.045  
Materialer ...............................................................  -1.727 -50.099  
Lønninger ................................................................  -469.978 -383.946  
    
Resultat .................................................................  0 0  
    
Munkehaven    
Projekttilskud ...........................................................  87.536 0  
Materialer ...............................................................  -56.547 0  
Egne lønninger ..........................................................  -30.989 0  
    
Resultat .................................................................  0 0  
    
Vores Nordjylland    
Projekttilskud ...........................................................  28.550 0  
Materialer ...............................................................  -28.550 0  
    
Resultat .................................................................  0 0  
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
 
 
Årsregnskabet for Den selvejende institution Museum Mors for 2020 er aflagt under iagttagelse af 
retningslinjerne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. 
 
Regnskabet indeholder sammenligningstal for 2019 og budgettal for 2020.  
 
Årsregnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. 
 
Opstillingsform 
Resultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser museets aktivitet i det forløbne regnskabsår. 
 
De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser 
i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede kontingenter og modtagne tilskud i henhold 
til budget har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter. 
 
 
RESULTATOPGØRELSEN 
 
I resultatopgørelsen medtages årets indtægter, herunder offentlige og private tilskud, kontante gaver mv., 
ligesom årets løbende omkostninger udgiftsføres. 
 
Modtagne tilskud indtægtsføres i det regnskabsår tilskuddet er bevilliget. 
  
Tilskud til konkrete omkostninger indregnes i resultatopgørelsen som indtægt i takt med omkostningerne 
afholdes. 
 
Der er foretaget periodisering, således at øvrige indtægter og udgifter, der vedrører regnskabsåret, indgår i 
resultatopgørelsen uanset betalingstidspunktet.  
 
 
BALANCEN 
 
Grunde og bygninger 
Fast ejendom måles til senest kendte offentlige ejendomsvurdering. Der afskrives ikke på bygninger.  
 
Regulering heraf føres direkte over egenkapitalen på en særlig reserve benævnt "Bunden egenkapital". 
 
Driftsmateriel 
Driftsmateriel er værdiansat til skønnet restværdi. Der foretages ikke afskrivninger på restværdien. 
 
Køb af mindre driftsmateriel samt driftsmateriel hvortil der modtages tilskud udgiftsføres i 
anskaffelsesåret. 
 
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 nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af 
forventede tab. 
 
Egenkapital 
Museets egenkapital er udtryk for aktiverne fratrukket gældsforpligtelser. 
 
Museets egenkapital er opdelt på en fri- og en bunden egenkapital. Den bundne egenkapital svarer til 
værdien af aktivmassen: ”Faste ejendomme”. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
 
 
Periodeafgrænsningsposter, passiver 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne betalinger vedrørende 
indtægter i de efterfølgende år.  
 
Hensættelser 
Hensatte forpligtelser omfatter modtagne beløb, der er forbeholdt specifikke formål, men 
afholdelsestidspunkt endnu ikke er fastlagt. 
 
Gældsforpligtelser 
Gæld i øvrigt måles til nominel værdi. 
 
Skat 
Museet er ikke skattepligtigt af dets aktiviteter. 
 
 
 
 
 


