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Oplysninger om museet
Den selvejende institution ROMU
Sankt Ols Stræde 3
4000 Roskilde
Telefon:

46 31 65 00

Hjemmeside:

www.romu.dk

E-mail:

romu@romu.dk

CVR-nr.:

15 57 02 10

Etableret

12. november 1929

Bestyrelse

Tomas Breddam
John Schmidt Andersen
Carsten Rasmussen
Karsten Lorentzen
Mogens Hallager Pedersen
Tina Tving Stauning
Flemming Damgaard Larsen
Peter Lauritzen
Keld Fuhr
Anne Katrine Bille
Carsten Fode
Rasmus Rosenørn

Direktion

Morten Thomsen Højsgaard

Revisor

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Bank

Nordea
Danske Bank
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har 1. juni 2021 aflagt årsregnskab for 2020 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 udgravnings- og
opmålingsvirksomhed, butikker, café, forlag, købmandsgård samt kursusvirksomhed. Der er mellem
Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner indgået samdriftsaftale om at drive ROMU.

Penneo dokumentnøgle: KNMLD-0MKAZ-SIBGO-ANJ78-NQOKE-YQ6QK

Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i kraft. Den nye ferielov betød 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 2020 indtægter for kr. 40.640.550 og udgifter for 40.375.775. Årets drift resulterede i et
overskud på kr. 264.775, hvoraf kr. 200.000 af bestyrelsen disponeres til kommende års udstillings- og
formidlingsvirksomhed.
Resultatet for ROMU i 2020 efter disposition af midler blev et overskud på kr. 64.775, som tilgår den
frie egenkapital, der således udgør kr. 2.692.100 ved årets udgang.
Der har i året været beskæftiget 48,1 årsværk.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som
beretningen omhandler.
Roskilde, den 1. juni 2021
Tomas Breddam
Bestyrelsesformand

Carsten Rasmussen
Næstformand

John Schmidt Andersen
Næstformand

Karsten Lorentzen

Mogens Hallager Pedersen

Flemming Damgaard Larsen

Tina Tving Stauning

Peter Lauritzen

Keld Fuhr

Anne Katrine Bille

Carsten Fode

Rasmus Rosenørn

Morten Thomsen Højsgaard
museumsdirektør
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Ledelsesberetning
Covid-19 blev for ROMU såvel som for resten af verden den store og uventede faktor, som kom til at præge
næsten hele 2020. Året, der skulle have været historisk på grund af 75-året for besættelsen og 100-året for
genforeningen, endte med at skrive sig ind i historien af en helt anden årsag i form af den usynlige fjende,
der vendte op og ned ikke bare på museernes dagligdag, men på hele verdens dagsorden.

Covid-19 medførte dog også en række nye muligheder, som ROMU greb i et forsøg på at få det bedste ud af
den udefrakommende og uundgåelige, nye situation. ROMU brugte krisen blandt andet til over for borgerne
at udvide og udvikle digitaliseringen af museumsorganisationen med ny webshop, med nyt system til at
bringe kulturhistoriske artikler, med adskillige nye og regelmæssige digitale nyhedsbreve, med livestream af
udvalgte foredrag og omvisninger, med kulturelt samarbejde om virtuel alsang, med øget aktivitet på sociale
medier.
Men også indadtil forandrede ROMU sig digitalt, så alle medarbejdere fik bærbare computere,
mobiltelefoner, flere fik ny software og alle kom på digitale mødesystemer, så det væsentlige arbejde med og
samarbejde om at bevare, åbne og udbrede kulturarv kunne fortsætte, bare på nye måder og med opdaterede
metoder. Da ROMU skulle indsamle genstande, historier og materialer til at dokumentere corona-krisen for
eftertiden kunne det således ske med enkel og effektiv digital understøttelse.
Efter alle tiders rekordår i 2019 faldt det samlede besøgstal for ROMU i 2020 med 48 procent til i alt 98.265
mennesker, der gik ind og ud ad dørene trods corona-situationen på et af besøgsstederne i Roskilde,
Frederikssund eller Lejre kommuner, mens der var mulighed for at holde fysisk åbent. 15.573 af de
besøgende var børn og unge under 18 år, som dermed fik en mulighed for at møde kulturarv i de autentiske
og udtryksfulde rammer, som besøgsstederne repræsenterer.
En væsentlig andel af det samlede besøgstal fandt sted i sommeren 2020, hvor ROMU fik tilskud til øgede
sommeraktiviteter, hvor RAGNAROCK forlængede og vitaliserede den populære udstilling om Gasolin’, og
hvor især Frederikssund Museum, Færgegården efter en kolossal indsats med øget synlighed overraskede
positivt ved for første gang i mange år at vokse med antallet af gæster i den åbne periode i sommeren.
Mens de fysiske møder med borgerne dog alt i alt blev færre for ROMU, så steg den digitale udbredelse
markant i 2020. Det samlede antal besøg på museumsorganisationens hjemmesider steg til 231.813, altså til
et næsten to en halv gange så stort et antal som de fysiske besøg i corona-året. En helt ny digital podcast,
som ROMU skabte i samarbejde med Politiken Historie om Lejres storhedstid mellem sagn og virkelighed
opnåede dertil over 85.000 lytninger. Antallet af følgere på sociale medier såsom Facebook, Instagram og
LinkedIn voksede til samlet 34.280. Den nye satsning på digitale nyhedsbreve, der samler kernebrugere og
trofaste støtter til museums-organisationen, blev belønnet med en vækst på 78 procent til 3.685.
Økonomisk set medførte ankomsten og udbredelsen af covid-19 i samfundet, at ROMU allerede i marts
måtte gennemføre en spareplan med ændringer i det ellers lagte budget for 2020 på omkring 3,5 millioner
kroner især som følge af en forventet nedgang i kommercielle aktiviteter og fald i indtægter fra publikum
samt heraf afledte effekter. Disse midler blev fundet i tæt dialog med tillidsfolk og samarbejdsudvalg, og det
lykkedes med bestyrelsens opbakning at finde det store beløb uden at skulle afskedige en eneste fast
4

Penneo dokumentnøgle: KNMLD-0MKAZ-SIBGO-ANJ78-NQOKE-YQ6QK

Den globale pandemi fik sin danske patient nul netop i Roskilde den 27. februar 2020, og derefter fulgte en
stribe af forandringer, der i udgangspunktet alle påvirkede museumsorganisationens virkeområde negativt i
form af total nedlukning for publikum i to perioder i 2020 på sammenlagt næsten fire måneder, dertil en
række måneder med flere typer af restriktioner og begrænsninger på mulighederne, udsættelser af bærende
udstillinger blandt andet om de lokale implikationer af Anden Verdenskrig, usikkerhed omkring
oplevelsesøkonomi i det hele taget samt et væld af forandrede betingelser for museumsorganisationens virke
med omstilling til hjemmearbejde og nærmest total neddrosling af arbejde med frivillige, hvoraf flere var og
er i en risikogruppe med særlige behov for beskyttelse og omsorg.

fuldtidsansat i organisationen. Flere chefer gik ned i løn eller påtog sig ekstra opgaver i en periode, en hel
afdeling og stabspersonale gik på arbejdsfordeling/nedsat tid i en periode, der blev sat stop for
projektansættelser, udskudt flere nyansættelser, sagt nej til al efteruddannelse, opbremset rejseaktivitet,
større udstillings- og formidlingsarbejder blev udskudt, og dertil blev henved 20 andre udgiftskrævende
tiltag, der ellers skulle have fundet sted, enten aflyst eller omlagt.
At denne indsats med besparelser var bydende nødvendig vidner årsregnskabet for ROMU for 2020 om. Der
var budgetteret oprindeligt med kommercielle og publikumsrelaterede indtægter for kr. 7,1 millioner, det
reelle tal blev på 4,0 millioner kroner, altså 3,1 millioner kroner under budget.

At ROMU i dele af 2020 var lukket betød langt fra, at museumsorganisationen var slukket. Bag facaden blev
der sat væsentlige undersøgelser, udviklingsarbejder og tiltag til samarbejder i gang, som har potentiale til at
påvirke ROMU positivt i de kommende år.
ROMU indgik i årets begyndelse en samarbejdsaftale om udvikling af undervisning med formidlingsfonden
for kulturarv Roskilde Domkirke. Sammen med Nationalpark Skjoldungernes Land indledte ROMU også fra
årets start med støtte fra Lejre Kommune et større projekt, der skal modne arbejdet med formidling af den
unikke kulturarv i Gl. Lejre.
I 2020 opnåede ROMU endeligt tilsagn om finansiering fra fonde og videns-institutioner til en samlet værdi
af over 3 millioner kroner til et forskningsprojekt om bronzealderens begyndelse. Projektet, der indebærer et
tæt samarbejde med bl.a. Aarhus Universitet, huses i det daglige på Frederikssund Museum, Færgegården og
samler fund og indsigter fra de senere års meget store arkæologiske udgravninger omkring Roskilde Fjord.
ROMU indgik i 2020 også en samarbejdsaftale med den nye tværkommunale turistorganisation DMO
Fjordlandet, som har til opgave at markedsføre og tiltrække besøgende til Roskilde, Frederikssund og Lejre
kommuner. Den nye organisation har fået hjemsted på en etage i et administrationsafsnit på Roskilde
Museum. Adskillige medarbejdere på ROMU rykkede tættere sammen i bygningerne på Sankt Ols Stræde og
Munkebro for at få plads til de nye og spændende samarbejdspartnere, og dermed er der lagt op til synergi og
tæt samarbejde i fremtidens arbejde med udvikling af oplevelsesøkonomien netop i området omkring
Roskilde Fjord, som ROMU og DMO Fjordlandet har til fælles.
Sammen med Roskilde Bibliotekerne og andre centrale kulturinstitutioner i Roskilde fik ROMU i 2020 skabt
det formelle grundlag med en samarbejdsaftale for Kulturstrøget, som blandt står for den årlige,
traditionsrige lysfest i domkirkebyen.
ROMU vandt efter sommeren 2020 endvidere et udbud fra Egedal Kommune og kunne således indgå en
aftale, der medfører, at ROMU i 2021 efter planen kan blive den statsanerkendte museumsorganisation,
kommunen samarbejder med i henhold til museumslovens kapitel 8, både hvad angår rekvirerede
arkæologiske undersøgelser og sagsbehandling inden for nyere tid.
Med støtte fra en række eksterne fonde kunne ROMU igangsætte udviklingsarbejdet med en større udstilling
på RAGNAROCK om den kulturhistoriske betydning af Roskilde Festival gennem 50 år siden starten i 1971.
Som følge af covid-19 og den i 2020 aflyste festival blev arbejdet med udstillingen strakt ud i tid med
henblik på at kunne udfolde sig for publikum fra 2021.
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Et særskilt område i det økonomiske landskab for ROMU udgøres af den bygherrefinansierede arkæologi
efter museumslovens kapitel 8. Efter nogle meget store år i 2017 og 2018 med en omsætning alene inden for
dette felt på årligt tæt på 20 millioner kroner faldt aktiviteten i 2019 til 10,9 millioner kroner, og i 2020
udgjorde de særskilte aktiviteter med rekvireret arkæologi på ROMU 6,6 millioner kroner. Også inden for
dette felt var der således brug for opbremsning af udgifter og stop for ansættelser i det meste af 2020, hvilket
lykkedes og bidrog til, at museumsorganisationen samlet kom igennem kriseåret på en kontrolleret facon.

Trods alle de hindringer, som covid-19 uvægerligt lagde i vejen, blev de eksterne relationer og samarbejder
for ROMU således styrket i 2020. Samtidig lykkedes det for museets medarbejdere, at opretholde alle basale
funktioner på ROMU, også i perioderne med nedlukning for publikum. ROMU fortsatte i 2020 således sin
systematiske indsats med indsamling, registrering og bevaring, tilsyn med fortidsminder samt øvrig
forvaltning og administration.

ROMU har i en længere årrække haft udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø. De lovpligtige
arbejdspladsvurderinger har påvist problemer, der også i flere omgange har været omtalt i pressen. Efter
direktørskift i sommeren 2019 blev der hyret ekstern assistance til på uvildig og gennemsigtig facon at
analysere emnet og give rådgivning om mulige løsninger. Der er i 2020 i forlængelse heraf blev arbejdet
intensivt med dialogværktøjer, kulturforandring, tillidsskabelse og feedback. ROMU har fået en særskilt
trivselshandlingsplan, der gælder frem til 2022. Hver afdeling på ROMU har også sine egne mål for trivsel
og samarbejde.
En opfølgende trivselsundersøgelse fra slutningen af året har vist, at indsatsen har haft en stor effekt. Der er
stadig plads til forbedringer, men tilliden til ledelsen er steget markant, viljen til at anbefale arbejdspladsen
til andre er tilsvarende steget mærkbart, ligesom den generelle tilfredshed nu er på niveau med andre
kulturinstitutioner, hvor den før desværre lå signifikant under benchmark. Et godt arbejdsmiljø med udbredt
trivsel er et vigtigt mål for ROMU, som derfor også fortsætter med et tydeligt fokus på det gode samarbejde
internt såvel som eksternt i 2021.
Samlet set blev 2020 et år, hvor ROMU udadtil var mere fysisk mere lukket end længe før. Samtidig blev
2020 et år, hvor ROMU på de indre linjer på trods af de ydre omstændigheder med vanskelige vilkår åbnede
sig, udviklede sig og forberedte sig med større sammenhold og samarbejde end længe før.
Også derfor går ROMU et nyt år i møde med tillid til, at opgaven med at bevare, åbne og udbrede kulturarv
for stadig flere borgere fortsat vil lykkes.
Efter regnskabsårets afslutning er corona-krisens anden bølge med nedlukninger i flere omgange blevet
forlænget, hvilket har resulteret i en økonomisk handleplan med forandringer i det lagte budget for 2021 på
1,2 millioner kroner. Museumsorganisationens regnskabsfører har været sygemeldt under udarbejdelsen af
årsregnskabet, hvorfor konstitueret regnskabschef, controller Kirstine Tonnesen har stået for den
regnskabsfaglige del af regnskabsaflæggelsen.
Roskilde, den 1. juni 2021

Morten Thomsen Højsgaard
museumsdirektør
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Adskillige vigtige forskningsarbejder blev også gennemført i 2020. Fra de meget omtalte prøvegravninger
efter spor af neandertalere ved Ejby Klint i samarbejde med Nationalmuseet til medudgivelse af
fagfællebedømte artikler i internationale tidsskrifter med kildemateriale fra museumsorganisationens område
om så forskellige emner som befolkningens levekår og madvaner fra 800- til 1600-tallet belyst via latriner,
DNA-studier af vikingetidens mennesker samt udbredelse af epidemiske sygdomme i oldtidens samfund.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen for ROMU
REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

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 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 væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis
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Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for ROMU for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2020, 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.

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
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eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af
årsregnskabet.

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.
ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

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 1. juni 2021
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Per Lund
Statsautoriseret revisor
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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.

Årsregnskab for 2020
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.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
museet, og forpligtigelsernes værdi kan måles pålideligt.

I resultatopgørelsen medtages årets indtægter, herunder offentlige og private tilskud, kontante gaver mv.,
ligesom årets løbende omkostninger udgiftsføres.
Lønninger dækker over udgifter til fast personale og udgift til afløsning af disse, når de arbejder på eksternt
finansierede projekter.
Modtagne tilskud indtægtsføres i det regnskabsår tilskuddet er bevilliget til.
Der er foretaget periodisering, således at øvrige indtægter og udgifter, der vedrører regnskabsåret, indgår i
resultatopgørelsen uanset betalingstidspunktet.
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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Resultatopgørelsen

Hensatte forpligtigelser omfatter forpligtigelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt
for afvikling. Forpligtigelserne måles til dagsværdi.

Ved overgang til den nye ferielov og dermed overgang til samtidighedsferie vil der være en periode forud for
perioden med samtidighedsferie, hvor medarbejderen har optjent ferie til senere afholdelse/forskudt. I
perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 optjenes ferie forskudt. Fra 1. september 2020 starter
perioden med samtidighedsferie. For at undgå, at medarbejderne dermed kan afholde dobbelt ferie, er der
indført en overgangsordning, hvorefter den ferie, der er optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august
2020, indefryses og først udbetales, når medarbejderen går på pension. Den opgjorte feriepengeforpligtelse
til indefrysning opgjort pr. 31. august 2020 kan virksomheden vælge enten at indbetale til Lønmodtagernes
Fond for Tilgodehavende Midler (feriefonden), eller virksomheden kan vælge at beholde pengene og dermed
opføre det som en gæld i regnskabet. De indefrosne feriepenge er optaget under kortfristet gæld, da disse
indbetales til Lønmodtagernes Fond i 2021.
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Gældforpligtelser
Gældsforpligtigelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Der hensættes modtagne tilskud, hvor museet ikke ved aktiviteter har realiseret forudsætningerne
for det modtagne tilskud.

Note
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Budget 2020
16.997.097
2.050.000
5.742.223
266.427
5.130.000
3.730.000
539.000
3.401.000
728.300
38.584.047

2019
17.049.581
10.000
2.443.226
100.000
5.742.736
609.078
10.863.848
3.279.182
1.291.195
3.906.876
919.919
46.215.641

20.263.059
3.095.839
1.095.899
7.110.425
138.431
2.251.402
1.652.743
859.004
2.934.760
55.328
918.884
0
40.375.775

20.436.566
3.341.039
1.149.000
3.763.300
300.000
2.673.000
1.569.000
917.300
2.789.500
10.000
1.628.010
0
38.576.715

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
47.726.062

Overskud, før overskudsdisponering

264.775

7.332

- 1.510.421

Anvendt RAGNAROCK, udstillingsvirksomhed
Anvendt omstrukturering ROMU
Til udstillings- og formidlingsvirksomhed

200.000

-

1.100.000
400.000
-

UDGIFTER
Personale
Lokaler
Samlingerne
Undersøgelsesvirksomhed
Konservering
Udstillingsvirksomhed
Anden oplysningsvirksomhed
Administration
Ikke-tilskudsberettigede lokaleudgifter
Renter
Kommerciel virksomhed
Hensættelser

Overskud efter disponering

64.775

- 10.421
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Note
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

RESULTATOPGØRELSE 1. januar til 31. december 2020
INDTÆGTER
2020
Tilskud fra kommuner
17.436.480
Tilskud fra regioner
5.000
Ikke-offentlige tilskud
2.982.265
Tilskud fra EU og Nordisk Ministerråd
0
Driftstilskud fra staten
5.817.275
Projekttilskud fra staten
952.449
COVID-19 tilskud
977.170
Betaling for undersøgelser kapitel 8, museumslov
6.593.249
Entréindtægter mv.
2.137.907
Øvrige indtægter
1.693.677
Butikker, caféer og forlag
1.863.952
Hensættelser
181.127
40.640.550

2020

2019

178.750

178.750

958.342
515.474
5.556.538
6.082.061

1.026.303
1.686.195
4.414.819
3.340.553

Omsætningsaktiver

13.112.415

10.467.869

AKTIVER

13.291.165

10.646.619

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

2.427.325
264.775
-

3.937.746
-10.421
1.500.000

26

EGENKAPITAL

2.692.100

2.427.325

27

Hensatte forpligtigelser

125.000

125.000

28

Langfristede gældsforpligtigelser

278.750

963.720

29
30

Anden gæld
Modtagne tilskud

8.896.946
1.298.369

6.331.126
799.449

Gældsforpligtigelser

10.195.315

7.130.575

FREMMEDKAPITAL

10.599.065

8.219.295

PASSIVER

13.291.165

10.646.619

Note
22
23
24
25

Materielle anlægsaktiver
Varebeholdninger
Igangværende arbejder
Tilgodehavender
Likvide konti
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BALANCE den 31. december

2020

2019

12.246.276
3.405.498
1.784.705
17.436.480

12.256.908
3.057.968
1.734.705
17.049.581

5.000
5.000

10.000
10.000

835.192
50.000
2.097.073
2.982.265

2.405.169
38.057
2.443.226

-

100.000
100.000

5.817.275
5.817.275

5.742.736
5.742.736

1

Tilskud Roskilde kommune
Tilskud Frederikssund kommune
Tilskud Lejre kommune
Tilskud fra kommuner

2

Regionale tilskud
Tilskud fra regioner

3

Tilskud, ROMU
Tilskud, Roskilde Museum
Tilskud, Frederikssund Museum, Færgegården
Tilskud, RAGNAROCK
Ikke-offentlige tilskud

4

Tilskud fra Nordisk Kulturfond
Tilskud fra EU og Nordisk Ministerråd

5

Statstilskud efter museumsloven
Driftstilskud fra staten

6

Statstilskud, særlige midler
Økonomiministeriets fleksjobordning
Skov- og Naturstyrelsen
Projekttilskud fra staten

760.158
192.292
952.449

306.000
203.078
100.000
609.078

7

Tilskud entré halv pris under covid-19
Tilskud faste omkostninger under covid-19
Covid-19 tilskud fra hjælpepakker

342.290
634.880
977.170

-

8

Arkæologiske undersøgelser
Betaling for undersøgelser kapitel 8, museumslov

6.593.249
6.593.249

10.863.848
10.863.848

9

Årskort, museumsklub
Billetsalg
Formidlingsindtægter
Øvrigt salg
Entréindtægter mv.

106.496
1.701.333
319.357
10.720
2.137.907

129.855
2.639.060
497.027
13.240
3.279.182
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Noter til årsregnskab 2020

14

507.954
186.445
11.422
356.442
26.626
386.246
25.516
193.026
1.693.677

246.408
207.673
2.400
329.955
100.720
262.518
25.729
115.792
1.291.195

11

Butikker
Forpagtning af caféer
Kommercielle aktiviteter
Forlag
Butikker, caféer og forlag

1.218.311
218.200
426.149
1.291
1.863.952

1.696.657
250.192
1.958.626
1.401
3.906.876

12

Hensat Roskilde Museum
Hensat Frederikssund Museum, Færgegården
Hensat ROMU
Hensat Lejre Museum
Hensat RAGNAROCK projekt
Hensat forlag
Hensat ROMU, ph.d.-projekt
Hensættelser

41.768
20.000
52.990
1.401
64.967
181.127

200.000
108.232
178.578
433.109
919.919

13

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

19.507.086
288.836
36.538
354.077
49.089
27.433
20.263.059

20.277.301
573.463
76.316
230.131
246.700
177.647
21.581.558

14

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

824.073
563.014
1.051.176
507.830
19.905
19.582
110.258
3.095.839

860.071
708.543
1.250.321
487.744
13.718
19.029
106.850
3.446.276
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Personale
Lokaler
Samlinger
Undersøgelser
Udstillinger
Anden oplysningsvirksomhed
Administration
Ikke-tilskudsberettigede lokaleudgifter
Øvrige indtægter

15

414.771
150.405
3.019.987
54.435
1.009.917
214.555
137.440
2.108.915
7.110.425

433.109
574.780
4.965.661
73.335
83.354
95.905
85.990
3.299.075
9.611.211

16

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

886.308
7.390
419.415
289.820
198.815
14.302
80
435.272
2.251.402

1.204.428
67.333
885.332
21.281
1.461.684
195.527
9.971
516
3.846.072

17

RUCMUS
BIMUS
Årbog og årsberetning
Studenterformidling
Medhjælp
Skoletjeneste
Møder og kulturhistorisk information
Samarbejdsprojekter
Plakater og foldere
Arrangementer
RAGNAROCK markedsaktivitet
Maritim aktivitet
Anden oplysningsvirksomhed

57.516
44.621
484.338
101.085
340.624
22.448
43.592
129.515
392.542
1.282
35.180
1.652.743

35.267
43.540
60.128
314.626
100.232
438.846
71.341
124.588
51.718
435.349
315.431
80.125
2.071.191
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Ph.d.-projekt
Projektansatte, kulturarv
Rekvirerede undersøgelser, løn
Arkæologi, anskaffelser
Arkæologi, drift
Egne undersøgelser, materialer mv.
Videnskabeligt tidsskrift
Rekvirerede undersøgelser, materialer
Undersøgelsesvirksomhed

16

19

Husleje magasiner
Vedligeholdelsesbidrag Sankt Ols Gade Karré
Husleje RAGNAROCK
Husleje Lejre Museum
P-pladser
Hestebjerggård
Ikke-tilskudsberettigede lokaleudgifter

20

Udgifter i fm salg Lützhøfts 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
Udgifter forlag
Materialer og software butikker
Kommerciel virksomhed

21

Hensat markedsføring RAGNAROCK
Hensat forlag
Hensættelser

22

Sejlfartøj: Arne og Jørgen
Sejlfartøj: Sommerflid
Materielle anlægsaktiver

26.232
5.657
72.169
377.896
8.097
10.330
61.190
19.505
114.963
73.422
54.624
34.920
859.004

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

522.962
197.425
1.971.463
188.937
6.500
47.473
2.934.760

718.728
196.671
1.958.265
47.743
2.921.408

87.530
117.287
46.535
22.680
- 24.722
411.625
206.594
459
50.896
918.884

159.337
176.891
47.680
114.847
8.758
528.169
992.928
89.484
2.118.095

-

52.990
1.401
54.391

48.750
130.000
178.750

48.750
130.000
178.750
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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
Administration

17

Debitorer
Forudbetalinger
Skattekonto
Tilgodehavende betalingsløsninger
Anlægsfonden RAGNAROCK

167.904
790.439
958.342

175.523
850.779
1.026.303
4.400.176
633
14.010
4.414.819

24

Tilgodehavender

2.993.957
2.559.333
2.179
1.069
5.556.538

25

Kassebeholdninger
Bankkonti
Likvide konti

12.332
6.069.729
6.082.061

16.536
3.324.017
3.340.553

26

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

1.826.339
400.000
400.000
986
64.775
2.692.100

1.836.760
400.000
200.000
986
- 10.421
2.427.325

27

Hensat Roskilde Museum
Hensatte forpligtigelser

125.000
125.000

125.000
125.000

28

Skibsbevaringsfonden
Feriepengeforpligtigelse
Langfristede gældsforpligtigelser

278.750
278.750

278.750
684.970
963.720

29

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

2.757.175
93.613
348.133
100.000
3.843
236.130
885.230
1.879.123
46.698
1.894.003
652.998
8.896.946

2.466.631
115.166
65.000
2.393
359.192
1.177.453
649.898
53.490
321.054
1.120.849
6.331.126
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Varebeholdning Lützhøfts Købmandsgård
Varebeholdning museumsbutikker
Varebeholdninger

18

31

Direkte udgifter, til de enkelte undersøgelser
Direkte udgifter, ej knyttet til enkelte undersøgelser
Indirekte udgifter (arkæologisk beredskab)
Arkæologisk note

618.322
680.047
1.298.369

684.690
20.000
52.990
799.448

5.128.902
2.695.276
8.400.695
16.224.873

8.264.736
2.557.461
9.664.577
20.486.775
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Forudbetalt ROMU
Forudbetalt Lejre Museum
Forudbetalt markedsføring RAGNAROCK
Forudbetalt tilskud vedr. Roskilde Festival
Forudbetalte tilskud
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På vegne af: ROMU
Serienummer: PID:9208-2002-2-381786404422
IP: 87.49.xxx.xxx
2021-06-09 20:18:38Z
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John Schmidt Andersen

Carsten Rasmussen

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: ROMU
Serienummer: PID:9208-2002-2-288862725765
IP: 87.54.xxx.xxx
2021-06-11 09:04:52Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: ROMU
Serienummer: PID:9208-2002-2-918855458509
IP: 62.243.xxx.xxx
2021-06-11 09:43:19Z

Tomas Breddam

Karsten Lorentzen

Bestyrelsesformand
På vegne af: ROMU
Serienummer: PID:9208-2002-2-994851091972
IP: 91.236.xxx.xxx
2021-06-11 12:59:21Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: ROMU
Serienummer: PID:9208-2002-2-684667326806
IP: 80.62.xxx.xxx
2021-06-13 10:41:19Z

Flemming Damgaard Larsen

Per Lund

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: ROMU
Serienummer: PID:9802-2002-2-672772766605
IP: 93.163.xxx.xxx
2021-06-13 18:41:46Z

Statsautoriseret revisor
På vegne af: BDO
Serienummer: CVR:20222670-RID:83001424
IP: 77.243.xxx.xxx
2021-06-14 05:06:21Z
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