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Museet

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har d.d. aflagt årsregnskab for 2019 for den selvejende institution ROMU.
Årsregnskabet er aflagt 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 vor opfattelse et
retvisende billede af museets aktiver og passiver, den finansielle stilling og resultat.
ROMU omfatter, foruden den statsanerkendte del, momsregistreret virksomhed med udgravningsog opmålingsvirksomhed, butikker, café, forlag, købmandsgård samt kursusvirksomhed.

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Den nye ferielov betyder grundlæggende, at
det hidtidige feriesystem, der medførte en tidsmæssig forskydning mellem ferieoptjening og afholdelse erstattes af et feriesystem, hvor optjening og afholdelse sker med en højere grad af
tidsmæssig sammenhæng. Ved overgangen til den nye ferielov kan feriepengeforpligtelsen ikke
længere opgøres efter den summariske metode, men skal i stedet opgøres på baggrund af en konkret
beregning med udgangspunkt i medarbejdernes restferiedage og lønomkostning.
ROMU havde i 2019 en omsætning på kr. 46.215.642.
Årets drift resulterede i et underskud på kr. 1.510.421 før anvendelse af disponerede midler på
henholdsvis kr. 1.100.000 vedrørende udstillingsvirksomhed på RAGNAROCK og kr. 400.000
knyttet til omstrukturering.
Resultatet efter anvendelse af disponerede midler blev et underskud på kr. 10.421, som fragår den
frie egenkapital, der således udgør kr. 2.427.325 ved årets udgang.
Der har i året været beskæftiget 56,7 årsværk.
Roskilde, den 30. april 2020

Tomas Breddam
Bestyrelsesformand

Carsten Rasmussen
Næstformand

John Schmidt Andersen
Næstformand

Karsten Lorentzen

Mogens Hallager Pedersen Flemming Damgaard Larsen

Tina Tving Stauning

Peter Lauritzen

Carl-Christian Hansen

Anne Katrine Bille

Carsten Fode

Rasmus Rosenørn

Morten Thomsen Højsgaard
Museumsdirektør
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Der er mellem Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner indgået samdriftsaftale om at drive
ROMU.

Ledelsesberetning
For museumsorganisationen ROMU blev 2019 et omskifteligt år med både stærke resultater og
underliggende udfordringer.
Først og fremmest bød 2019 på en historisk rekord for antallet af gæster, der gik ind og ud ad
dørene. 188.596 mennesker besøgte i årets løb et af de ti besøgssteder, som ROMU har ansvaret for
i Roskilde, Frederikssund og Lejre Kommuner. Så højt har antallet aldrig været før i organisationen,
hvis historie kan føres tilbage til grundlæggelsen af Roskilde Museumsforening den 12. november
1929.

Tillokkende var også den nye udstilling om Gasolin’, ”Så kom med mig”, der åbnede i efteråret på
RAGNAROCK – museet for pop, rock og ungdomskultur. Særudstillingen med Danmarks måske
største rockband gennem tiderne forandrede halvdelen af museets udstillingsareal og viste nye veje
til, hvordan populærmusikkens historie kan formidles som kulturarv. Samtidig formåede de mange
ekstra aktiviteter med presse, events, markedsføring og kommercielle initiativer, der koblede sig til
udstillingen, at sætte museet på den nationale dagsorden for kultur og oplevelser.
Med RAGNAROCK som det store trækplaster særligt i efteråret steg den samlede kommercielle
omsætning fra entréer, butikker, caféer og forlag for ROMU fra 2018 til 2019 med 33 procent til i
alt kr. 7.186.058 kr.
Også i Lejre var der markante resultater i 2019. Lejre Museums pop up-udstilling med væsentlige
arkæologiske fund, som frivillige detektorførere har gjort i området, blev en succes. I kombination
med historiske vandringer, velbesøgte foredrag og aktiviteter på Gl. Kongsgaard førte det til vækst i
besøgstallet på 55 procent til 10.440 for hele år 2019.
Tadre Mølle fik i efteråret 2019 en flot sølvmedalje i konkurrencen om at blive Danmarks
smukkeste vandmølle, et initiativ, som organisationen Historiske Huse stod bag. Vandmøllen
oplevede hen over hele året en stigende interesse, som kulminerede med det i forvejen populære
julemarked, der aldrig har haft så stor bevågenhed med omkring 3.500 gæster på én dag.
Arkæologer fra ROMU stod i 2019 bag flere bemærkelsesværdige fund. På Lille Grønnegade i
Roskilde gjordes der store øjne, da en kælder fra middelalderen, som kunne have tilhørt Dronning
Margrete I, blev afdækket. Fundet blev af Slots- og Kulturstyrelsen klassificeret som et af de ti
væsentligste i Danmark i 2019.
Som en del af projektet ”Viking Dynasties”, som medarbejdere fra ROMU indgår i samarbejde med
Nationalmuseet og Krogagerfonden om, fandt arkæologer i 2019 også åbningen i det store
palisadeanlæg, der i sen jernalder og vikingetid omkransede magtens centrum i Gl. Lejre.
Efter flere års forberedelser kunne Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord indvies den 28.
september 2019. Broen forbinder ikke bare to dele af Frederikssund Kommune, den bygger også
bro i en bredere forstand mellem hele fjorden og landskabet, mellem naturen og kulturen, mellem
fortiden og nutiden, ja mellem mennesker. Alle disse koblinger og fortolkninger bragte ROMU i
spil med udstillingen ”Forbundet” på Frederikssund Museum, Færgegården fra efteråret 2019.

4

Penneo dokumentnøgle: EJW04-H25EE-P4ZDS-NVNI7-CA3CS-A753P

Netop den historie på nu over 90 år blev i november 2019 markeret ved en højtidelig og meget
velbesøgt jubilæumsdag på Roskilde Museum, hvor bygningerne efter otte års renovering i høj
klasse fremstod indbydende og attraktive.

En stor del af museets vigtige virke handler om ting, der ikke nødvendigvis har offentlighedens
store bevågenhed, men som sikrer kulturarven for eftertiden. ROMU har i 2019 således fortsat sin
gennemgang af de omfattende samlinger, konserveret genstande, holdt tilsyn med fredede
fortidsminder, bistået kommunernes forvaltninger i byggesager og bidraget til udgivelse af en
mængde forskningsarbejder, herunder tobindsværket ”Houses for the Living”, som samler
arkæologisk viden fra yngre stenalder og tidlig bronzealder.

For ROMU har de senere år betydet flere skift på ledende poster. I sommeren 2019 blev museets
hidtidige bestyrelsesformand Joy Mogensen udpeget som kultur- og kirkeminister, og i stedet trådte
Roskildes nye borgmester Tomas Breddam ind som øverste ansvarlige for ROMU i bestyrelsen.
Museumsorganisationen nåede i 2019 endvidere at have tre forskellige direktører, først Henrik Bo
Nielsen, der blev kulturdirektør i DR, så Iben Bækkelund Jagd, der var konstitueret, og siden fra 1.
juni 2019 ph.d. Morten Thomsen Højsgaard, der kom med ledelseserfaring fra bl.a. Kristeligt
Dagblad og DR Kultur.
Siden 2017, hvor museets omsætning toppede med 67,7 millioner kroner, er den samlede aktivitet
af forskellige grunde faldet til i 2019 at være 46,2 millioner kroner. Dette fald, som ikke opvejes af
den stigende kommercielle aktivitet, skyldes primært nedgang i antallet af eksterne projekter med
fonds-finansiering, en dalende mængde af bygherrefinansieret arkæologisk aktivitet samt nogle
besparelser fra tilskudsgivere.
På denne baggrund gennemførte ROMU i slutningen af 2019 en omstrukturering, som gjorde
ledelsesgruppen mindre og samlede arbejdet på museet i færre afdelinger. Samtidig tiltrådte
bestyrelsen en arbejdsplan, som udstikker en retning for museet med øget fokus på brugerne, flere
tiltag til ekstern finansiering samt styrket samarbejde med øvrige institutioner inden for viden og
uddannelse, kultur og historie samt oplevelser.
Samlet set endte et omskifteligt år for ROMU med et resultat efter anvendelse af disponerede
midler til RAGNAROCK og til omstrukturering med et beskedent underskud på kr. 10.421.
Roskilde, den 30. april 2020

Morten Thomsen Højsgaard
Museumsdirektør
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Flere frivillige museumsforeninger, havelaug, bådelaug, håndværkerlaug, slagterlaug og andre
grupper med tillidshverv støtter fornemt op om ROMU i alle tre kommuner. De frivillige udgør en
meget vigtig årsag til, at museumsorganisationen kan hænge sammen, nyde opbakning og række ud
til så mange forskellige mennesker med vidt forskellige behov og interesser i kulturhistorien lige fra
oldtidens samfund til nutidens kriser og kreativitet.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til bestyrelsen i ROMU
REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for ROMU for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2019, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er
udarbejdet efter 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 standarderne for offentlig revision, 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 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 og standarderne for offentlig revision, jf.
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når
sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver 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 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

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 de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt
indgåede aftaler og sædvanlig praksis

•

•
•
•

•

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.
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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 og standarderne for offentlig revision, jf.
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:

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.

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 i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
Roskilde den 30. april 2020
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70
Per Lund
Statsautoriseret revisor
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ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Årsregnskab for 2019
Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for ROMU er aflagt i overensstemmelse med Museumsbekendtgørelsen og museets
vedtægter.
Årsregnskabet er aflagt efter samme praksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling:
I resultatopgørelsen indregnes indtægter og omkostninger i takt med, at de indtjenes/afholdes.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
museet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Anskaffelser udgiftsføres.

Resultatopgørelsen
Tilskud
Modtagne tilskud indtægtsføres i det regnskabsår tilskuddet er bevilliget til.
Specifikke tilskud indregnes i resultatopgørelsen, når betingelserne for indregning er opfyldt
Der er foretaget periodisering, således at øvrige indtægter og udgifter, der vedrører regnskabsåret,
indgår i resultatopgørelsen uanset betalingstidspunktet.
Finansielle poster
Finansielle indtægter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
De finansielle omkostninger indregnes på betalingstidspunktet.
Balancen
Varebeholdninger
Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der
nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdi.
Igangværende arbejder aktiveres for ikke-faktureret rekvireret undersøgelsesvirksomhed.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger og anskaffelser
vedrørende efterfølgende regnskabsår
Egenkapital
Museets egenkapital er udtryk for aktiverne fratrukket gældsforpligtelser.
Henlæggelsesbeløb vedrører tidligere og indeværende års formålsbestemte henlæggelser.
Henlæggelser indtægtsføres i takt med, at formålene opfyldes.
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Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
museet, og forpligtigelsernes værdi kan måles pålideligt.

Hensatte forpligtigelser omfatter forpligtigelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt
for afvikling. Forpligtigelserne måles til dagsværdi.
Gældsforpligtigelser
Gældsforpligtigelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Der hensættes modtagne tilskud, hvor museet ikke ved aktiviteter har realiseret forudsætningerne
for det modtagne tilskud.
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Note OMKOSTNINGER
12 Personale
13 Lokaler
Samlingerne
14 Undersøgelsesvirksomhed
Konservering
15 Udstillingsvirksomhed
16 Anden oplysningsvirksomhed
17 Administration
18 Ikke-tilskudsberettigede lokaleudgifter
Renter
19 Kommerciel virksomhed
20 Hensættelser

Underskud, før overskudsdisponering
Anvendt RAGNAROCK, udstilllingsvirksomhed
Anvendt omstrukturering ROMU
Underskud efter anvendelse af disponerede midler
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21.581.557
3.446.276
1.002.013
9.611.211
267.606
3.846.072
2.071.191
793.555
2.921.408
12.687
2.118.095
54.391
47.726.063

20.235.079
3.656.039
1.039.000
4.706.794
300.000
4.502.000
2.354.871
923.300
2.813.100
10.000
1.326.600
0
41.866.783

1.510.421
-1.100.000
-400.000
10.421

350.000

2018 tkr.
16.719
0
2.647
0
5.788
968
20.094
2.725
1.362
2.675
1.762
54.740

20.903
3.011
1.106
15.981
302
2.108
1.947
831
3.195
11
2.029
1.085
52.509
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Note
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Resultatopgørelse 1. januar til 31. december 2019
INDTÆGTER
2019 Realiseret 2019 Budget
Tilskud fra kommuner
17.049.581 17.043.118
Tilskud fra Regioner
10.000
0
Ikke-offentlige tilskud
2.443.226
3.213.700
Tilskud fra EU og Nordisk Ministerråd
100.000
100.000
Driftstilskud fra staten
5.742.736
5.672.223
Projekttilskud fra staten
609.078
607.427
Betaling for undersøgelser kapitel 8 Museumslov
10.863.848
5.830.000
Entréindtægter mv
3.279.182
3.944.521
Øvrige indtægter
1.291.195
971.000
Butikker, Caféer og forlag
3.906.876
2.815.000
Hensættelser
919.919
1.319.794
46.215.642 41.516.783

2019

21 Materielle anlægsaktiver

2018

178.750

178.750

22 Varebeholdninger
Igangværende arbejder
23 Tilgodehavender
24 Likvide konti

1.026.303
1.686.195
4.414.819
3.340.553

1.110.379
2.115.308
4.100.701
3.456.697

Omsætningsaktiver

10.467.869

10.783.085

AKTIVER

10.646.619

10.961.835

Egenkapital primo
Årets resultat
Henlagt af årets resultat
Forbrugt disponeret tidligere år

3.937.746
-10.421
0
-1.500.000

1.705.126
131.634
2.100.986
0

2.427.325

3.937.746

26 Hensatte forpligtigelser

125.000

325.000

27 Langfristede gældsforpligtigelser

963.720

278.750

6.331.126
799.449
7.130.575

5.000.362
1.419.976
6.420.338

8.219.294

7.024.089

10.646.619

10.961.835

25 EGENKAPITAL

28 Anden gæld
29 Modtagne tilskud
Gældsforpligtigelser
FREMMEDKAPITAL
PASSIVER

0
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BALANCE den 31. december

Noter til årsregnskab 2019
Tilskud Roskilde kommune
Tilskud Frederikssund kommune
Tilskud Lejre kommune
1 Tilskud fra kommuner
Proffesionshøjskole Absalon
2 Tilskud fra Regioner

10.000
10.000

0
0

2.405.169
0
38.057
2.443.226

3.013.700
200.000
0
3.213.700

100.000
100.000

100.000
100.000

5.742.736
5.742.736

5.672.223
5.672.223

306.000
203.078
100.000
609.078

306.000
201.427
100.000
607.427

10.863.848
10.863.848

5.830.000
5.830.000

Årskort
Billetsalg
Formidlingsindtægter
Øvrig salg
8 Entréindtægter mv

129.855
2.639.060
497.027
13.240
3.279.182

100.000
3.319.521
515.000
10.000
3.944.521

Personale
Lokaler
Samlinger
Undersøgelser
Udstillinger
Anden oplysningsvirksomhed
Administration
Ikke-tilskudsberettigede lokaleudgifter
9 Øvrige indtægter

246.408
207.673
2.400
329.955
100.720
262.518
25.729
115.792
1.291.195

280.000
180.000
1.000
130.000
100.000
40.000
40.000
200.000
971.000

1.696.657
250.192
1.958.626
1.401

1.310.000
420.000
1.085.000
0

Tilskud til ROMU
Tilskud Roskilde Museum
Tilskud, Lejre Museum
3 Ikke-offentlige tilskud
Tilskud fra Nordisk Kulturfond
4 Tilskud fra EU og Nordisk Ministerråd
Statstilskud efter museumsloven
5 Driftstilskud fra staten
Statstilskud, særlige midler
Økonomiministeriets fleksjobordning
Skov- og Naturstyrelsen
6 Projekttilskud fra staten
Arkæologiske undersøgelser
7 Betaling for undersøgelser kapitel 8 Museumslov

Butikker
Forpagtning Caféer
Kommercielle aktiviteter
Forlag
13
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2019 Realiseret 2019 Budget
12.256.908 12.228.671
3.057.968
3.066.242
1.734.705
1.748.205
17.049.581 17.043.118

3.906.876

2.815.000

200.000
108.232
178.578
433.109
919.919

325.000
150.000
475.000
369.794
1.319.794

Lønninger
Bidrag afledt af ansættelser og forsikring
Kørsel, diæter, telefongodtgørelse og rejser
Personaleudgifter
Kurser og efteruddannelse
Rekruttering personale
12 Personale

20.277.301
573.463
76.316
230.131
246.700
177.647
21.581.557

18.740.079
718.000
120.000
172.000
235.000
250.000
20.235.079

Rengøring, vask og renovation
Vedligehold og tilsyn: Bygninger og arealer
Forbrugsafgifter og varme
Sikring, tyveri og brand
Værkstedet
Falckabonnement
Forsikring lejede ejendomme
13 Lokaler

860.071
708.543
1.250.321
487.744
13.718
19.029
106.850
3.446.276

776.600
670.300
1.546.679
488.460
45.000
20.000
109.000
3.656.039

PhD-projekt
Projektansatte, antikvarisk afd.
Rekvirerede indersøgelser, løn
Arkæologi, anskaffelse
Arkæologi, drift
Egne undersøgelser, materialer mv
Videnskabeligt tidsskrift
Rekvirerede undersøgelser, materialer
14 Undersøgelsesvirksomhed

433.109
574.780
4.965.661
73.335
83.354
95.905
85.990
3.299.075
9.611.211

419.794
796.000
0
141.000
75.000
325.000
50.000
2.900.000
4.706.794

Museumsværter
Arrangementer
Markedsføring
Roskilde Museum, udstillinger
RAGNAROCK, udstillinger
Lejre Museum
Frederikssund Museum, udstillinger
Spotudstillinger
15 Udstillingsvirksomhed

1.204.428
67.333
885.332
21.281
1.461.684
195.527
9.971
516
3.846.072

1.122.000
175.000
1.000.000
385.000
1.505.000
200.000
65.000
50.000
4.502.000

35.267
43.540
60.128

35.000
90.000
50.000

Hensat Roskilde Museum
Hensat Frederikssund Museum
Hensat ROMU
Hensat ROMU, PhD
11 Hensættelser

RUCMus
Bimus
Årbog og årsberetning
14
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10 Butikker, Caféer og forlag

314.626
100.232
438.846
71.341
124.588
51.718
435.349
315.431
80.125
2.071.191

450.000
108.000
404.750
30.000
190.000
80.000
455.000
368.421
93.700
2.354.871

34.844
19.341
169.363
183.883
25.188
18.285
87.755
6.085
74.787
72.889
43.748
57.389
793.555

70.000
50.000
96.000
180.300
15.000
73.000
95.000
44.000
75.000
105.000
60.000
60.000
923.300

Husleje magasiner
Vedligeholdelsesbidrag Sankt Ols Gade Karré
Husleje RAGNAROCK
Husleje Lejre Museum
18 Ikke-tilskudsberettigede lokaleudgifter

718.728
196.671
1.958.265
47.743
2.921.408

666.100
200.000
1.900.000
47.000
2.813.100

Udgifter i fm salg Lützhøft's købmandsgård
Udgifter i fm salg butikker Roskilde
Udgifter betalingskort
Udgifter i fm salg butik Lejre
Udgifter i fm salg butik Frederikssund
Udgifter i fm salg butik RAGNAROCK
Udgifter kommercielle aktiviteter RAGNAROCK
Materialer og software butikker
19 Kommerciel virksomhed

159.337
176.891
47.680
114.847
8.758
528.169
992.928
89.484
2.118.095

142.500
125.000
18.000
75.000
25.000
300.000
565.000
76.100
1.326.600

Kontorartikler
Repræsentation og gaver
Kontorinventar
EDB: Maskinel og programmel
Bestyrelsesmøder
Fotokopiering
Telefon og netadgang
Porto og fragt
Revision
Gebyrer og lønkørsel
Kontingenter og abonnementer
Administration, IT og tele
17 Administration

Hensat markedsføring RAGNAROCK
Hensat forlag
20 Hensættelser

52.990
1.401
54.391

Sejlfartøj: Arne og Jørgen
Sejlfartøj: Sommerflid
21 Materielle anlægsaktiver

48.750
130.000
178.750
15
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Studenterformidling
Medhælp
Skoletjeneste
Møder og kulturhistorisk information
Samarbejdsprojekter
Plakater og foldere
Arrangementer
Markedsføring RAGNAROCK
Maritim aktivitet
16 Anden oplysningsvirksomhed

175.523
850.779
1.026.303

Andre tilgodehavender
23 Tilgodehavender

4.414.819
4.414.819

Kassebeholdninger
Bankkonti
24 Likvide konti

16.536
3.324.017
3.340.553

Egenkapital
Disponeret RAGNAROCK
Disponeret udstillings og formidlingsvirksomhed
Disponeret forlagsvirksomhed
Årets resultat
25 Egenkapital

1.836.760
400.000
200.000
986
10.421
2.448.167

Hensat Roskilde Museum
26 Hensatte forpligtigelser

125.000
125.000

Skibsbevaringsfonden
Feriepengeforpligtigelse
27 Langfristede gældsforpligtigelser

278.750
684.970
963.720

Private kreditorer
Gavekort
Skyldige omkostninger
Mellemregning
Skyldig Feriekonto og Feriefrihed
Feriepengeforpligtigelse
Skyldige pensioner og ATP
Skattekonto
Skyldig arkæologi og konservering
28 Anden gæld

2.466.631
115.166
65.000
2.393
359.192
1.827.351
53.490
321.054
1.120.849
6.331.126

Hensat ROMU
Hensat Frederikssund Museum
Hensat Lejre Museum
Hensat markedsføring RAGNAROCK
29 Modtagne tilskud

684.690
41.768
20.000
52.990
799.449

Direkte udgifter, til de enkelte undersøgelser
Direkte udg., ikke knyttet til den enkelte undersøgels
Indirekte udgifter (Arkæologisk beredskab)
30 I alt

16

8.264.736
2.557.461
9.664.577
20.486.775
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Varebeholdning Lützhøft's købmandsgård
Varebeholdning museumsbutikker
22 Varebeholdninger
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