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Ledelsespåtegning

Ledelse:

Simon Kyhn-Madsen
Museumsleder

Bestyrelsen:

Jess Jessen- Klixbüll Folmer Hjort Kristensen
Formand

Erik Møller Sørensen Jette Munk

Jette Strøm Birgit Stoklund

Bertel Fog Henrik Gjøde Nielsen

Bestyrelsen og ledelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2020 for Læsø Museum.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 
december 2010 om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v samt den af bestyrelsen valgte 
regnskabspraksis.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således, at årsregnskabet for Læsø Museum 
giver et retvisende billede af museets aktiver og passiver, finansielle stilling  pr. 31. december 2020 samt 
resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020

Vi indstiller årsregnskabet til godkendelse.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen for Læsø Museum

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Læsø Museum 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 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 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
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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:

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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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 dis-
positioner, 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.

Aalborg, den 12. maj 2021

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor
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Institutionsoplysninger

Institutionen Læsø Museum
Byrum Hovedgade 68
9940 Læsø

Telefon: 98 49 80 45
Hjemmeside: www.laesoe-museum@laesoe.dk

CVR-nr: 92 67 63 58
Hjemsted: Læsø Kommune
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Daglig ledelse Museumsleder Simon Kyhn-Madsen

Bestyrelsen Jess Jessen-Klixbüll
Folmer Hjorth Kristensen
Erik Møller Sørensen
Jette Munk
Jette Strøm
Birgit Stoklund
Bertel Fog
Henrik Gjøde Nielsen

Revision BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Visionsvej 51
9000 Aalborg

6



Læsø Museum
2020

Det skal med det samme være sagt, at coronavirussen – som alle andre steder i samfundet - også har præget og formet 
museet og museets personale i 2020. Virussen og ikke mindst de mange restriktioner, som fulgte i kølvandet, har sat sine 
tydelige spor på museet og dets virke i 2020. Heldigvis rækker sporene ikke ind i museets økonomi, der på trods af mange 
nedlukninger, ændringer og aflysninger for 2020’s vedkommende faldt ud til den gode side. 
Museets arbejde – indadtil

Indsamling, registrering, bevaring og forskning
Selvom Læsø Museum fører en restriktiv indsamlingspolitik, modtager vi fortsat genstande, som efterfølgende bliver optaget 
i museets samling. I 2020 optog museet således 40 nye genstande i samlingen. Langt de fleste af disse stammer fra den 
afdøde kunstner Per Kirkeby, hvorfra vi modtog en række genstande, der har været brugt i forbindelse med kunstnerens 
virke. Det vil sige pensler, tuber med oliemaling og så videre. Museet modtog også Læsøforeningens fane af 1920 ved 
foreningens jubilæumsfest i Byrumhallen den 12. september.
Foto 1. Læsøforeningens fane
I forlængelse af arbejdet med at bevare Læsøs tanghuse blev museets ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen om støtte til en 
detaljeret tilstandsrapport for hele Museumsgården imødekommet. Museet forventer, at et egentligt restaureringsprojekt vil 
kunne finde sted i 2022.
I 2020 støttede Nordisk Naturens Forråd ApS museet med kr. 18.750,- til restaurering af hummerhytten ved Horneks. 
Arbejdet forventes afsluttet i første halvdel af 2021.
Læsø Museum har i 2020 fungeret som sekretariat for arbejdet med at få Læsø salt og tang på UNESCO’s tentativliste.
Samarbejdet med Bevaringscenter Nordjylland fortsatte i 2020, dog uden at museet kunne gøre brug af bevaringscentrets 
medarbejdere i forbindelse med at sortere og placere samlingen på museets magasin.  
Museet afsluttede sammen med Slots- og Kulturstyrelsen kvalitetsvurdering af museet i december 2020. 

Museets arbejde – udadtil 
Formidling
Årets særudstilling åbnede den 12. februar. Udstillingen med navnet ’Tro og Overtro på Læsø’ forsøger at kaste lys på de 
mange særegne skikke og traditioner, som var og er fremherskende på Læsø, i krydsfeltet mellem den enkeltes religiøse liv 
og troen på det overnaturliges tilstedeværelse i mange af livets store begivenheder såsom fødsel og død. Udstillingen ’Tro og
overtro’ erstattede udstillingen om maleren Marinus Nielsen. 
Foto 2. fra udstillingen
Det var muligt at besøge museets udstillinger på Byrum Hovedgade 68 fra den 12. februar og indtil coronapandemien 
lukkede store dele af samfundet ned i midten af marts måned og dermed også Læsø Museum. Den planlagte åbning af 
museumsgården i påskeferien måtte derfor udskydes til den 22. maj, hvor smittetallene i Danmark havde nået et niveau, 
hvor det igen var forsvarligt. Åbningen var dog betinget af en række restriktioner såsom plexiglas mellem kustoder og 
publikum samt afspritningsmuligheder i museets butik og udstillingslokaler. På denne vis kunne museet holde åbent frem til 
den 17. december, hvor museet atter tvangslukkedes og fortsat er det i skrivende stund. På trods af tvangsnedlukningen i 
foråret og fra midten af december og et hav af aflysninger af store og små begivenheder havde museet lige under 20.000 
gæster i 2020. Det skyldes hovedsageligt, at danskerne ikke i 2020 kunne rejse til udlandet og derfor var ”tvunget” til at 
genopdage fædrelandet, samtidig med at der i skolernes sommerferie med hjælp fra staten kunne tilbydes 50% rabat på 
entre til museets udstillinger.
I perioden, fra museumsgården endelig kunne slå dørene op den 22. maj og frem til skolernes efterårsferie den 17. oktober, 
gæstede 12.557 mennesker museumsgården og 7079 museumshuset. Sammenlignet med 2019, hvor de tal var på 7569 og 
6729, er det en dramatisk stigning, der kun lader sig forklare af de mange flere gæster generelt, der besøgte Læsø i 2020. På
trods af et hav af aflysninger lykkedes det trods alt at gennemføre en række aktiviteter på museet specielt i sommerhalvåret,
hvor museet i store træk fungerede som før coronarestriktionerne. Sines fødselsdag den 13. juli blev delt op på to 
tidspunkter, hvor der samlet kom 98 besøgende til foredrag.  
Foto 3. fra Tanghusrundvisning
I 2020 afholdtes 73 offentlige rundvisninger fordelt mellem Museumsgården og Museumshuset. Derudover lavede museets 
ansatte 2 private rundvisninger og 13 for skoleklasser. Der blev endvidere lavet 5 tanghusrundvisninger i Gl. Østerby.
Museumsforeningens formand, Jette Munk, var ved 4 lejligheder iført sin smukke læsødragt og gik omkring blandt publikum i 
og uden for på gården. Hun fik mangen god snak med gæster i formidlingen af den. 
Museets facebookside havde ved årsskiftet 1262 følgere.  
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Lokalhistorisk arkiv
har i lighed med resten af museet været underlagt restriktioner i 2020, der bevirkede, at det ikke på samme måde var muligt 
at besøge arkivet direkte fra gaden. 135 personer fandt sig imidlertid i de øgede afstandskrav og besøgte arkivet. Arkivet 
modtog desuden 67 henvendelser per telefon eller mail.
En stor tak til arkivets frivillige, der ufortrødent har arbejdet videre på trods af de mange nye krav og restriktioner.

Publikationer
Året 2020 var ikke kendetegnet ved mange nye udgivelser, men museets årsskrift udkom som vanligt.
Læsø Museumsforening og Læsø Museums Årsskrift for 2019 blev indledt af Arnt Jerup Wiis, der i ”En kaffeskude og en grøft 
med kaffevand” fortalte om læsøboernes særlige forhold til kaffe. Niels Lysdal Nielsen fortsatte sit arbejde med mejerierne på 
Læsø med en artikel om ”Et rids af historien om Læsø Andelsmejeri”. Helle Rafn kunne berette om ”Lars Vilsen, folkedansens 
formand i fyrre år” og Ann-Elisabeth Lose fortalte ”Skrædder Bjørn Bech’s” historie. I midten af årsskriftet finder vi 
”Læsøkvindens festdragt” beskrevet af Kirsten Larsen, efterfulgt af Annelise Larsen’s beretning om ”En Læsødragts 
hjemkomst”. I Peter Gai Hjulmands artikel om familien Gai ”Fra guldgraver til gård og hvad deraf fulgte” får vi en interessant 
fortælling om en families skæbne. Til sidst slutter vi af med ”Skonnerten Alexanders forlis ved Læsø november 1856” af Jess 
Jessen-Klixbüll, Gert Juhl, Jens Schou Hansen og Kim Schmidt.

FN 162 Ellen
Desværre måtte samtlige sejladser med Ellen aflyses i 2020 på grund af coronasituationen. Hverken Havets dag i Vesterø eller 
Jomfruhummerfestivalen i Østerby blev til noget, hvorfor Ellen heller ikke kom ud at sejle de pågældende dage. Bådelaugets 
mangeårige formand, Lars Gammelgaard, sagde på laugets generalforsamling i februar tak for tilliden og blev på det 
efterfølgende konstituerende møde efterfulgt af Søren Pedersen.

Hedvigs Hus
I lighed med bådelauget blev også Hedvigs Hus laugs arrangementer i 2020 hårdt ramt af aflysninger på grund af 
coronarestriktioner. Laugets fortælleaftener og Valborg aften måtte aflyses. Åbent hus- arrangementerne kunne dog 
gennemføres, hvilket resulterede i 2728 besøgende. 
Tak til alle museets medarbejdere, bestyrelsen og de mange frivillige, der på trods af coronapandemien var med til at gøre 
2020 til et trods alt tåleligt museumsår. På trods af et godt økonomisk resultat har 2020 været et særdeles ”tungt” år at 
komme igennem, da specielt det faste personale til stadighed måtte planlægge, lave om, planlægge nyt, hvorefter der så 
måtte aflyses i en sådan grad, at det stadig giver efterdønninger ind i 2021. 

Simon Kyhn-Madsen
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Anvendt regnskabspraksis

Generelt
Årsregnskabet for 2020 er aflagt i overensstemmelse med de principper, som bestyrelsen har valgt.

Materielle anlægsaktiver som ejendomme optages til senest kendte offentlig ejendomsværdi, og der foretages ikke 
afskrivninger på bygningerne.

Opstillingsformen følger de autoriserede grupperinger jf. budget- og regnskabsskema for indberetning til 
Kulturarvsstyrelsen, hvilket er i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010

Moms
Museet er delvis momsregistreret og har dermed ret til et delvis momsfradrag og delvis godtgørelse af udgifter til el-
og vandafgifter. Moms afregnes halvårligt.

Resultatopgørelsen

Periodisering
Der er foretaget periodisering, så indtægter og omkostninger, der vedrører regnskabsåret, indgår i resultatopgørelsen 
uanset betalingstidspunktet.

Omsætning
Omsætning ved salg af billetter, kiosksalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen ekskl. moms og med fradrag af rabatter 
i forbindelse med salget.
Tilskud indregnes i regnskabsåret, hvortil tilskudsgiver bevillingsmæssigt har tildelt tilskuddet.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger til museets ansatte med fradrag af 
lønrefusion fra det offentlige. 

Balancen

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger optages til seneste kendte offentlige ejendomsværdi, og der foretages ikke afskrivning på 
bygningerne. 
Anskaffelser af driftsmidler, inventar og øvrig varekøb udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi, med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab på baggrund 
af individuel vurdering.

Gældsforpligtelser
Lønudbetalinger og afregning af A-skat og AM-bidrag foretages af Læsø Kommune.
Gæld i øvrigt er målt til kostpris svarende til nominel værdi.

Henlæggelser
Eventuelle henlæggelser sker på baggrund af en bestyrelsesbeslutning.
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Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2020

Konto Noter
Regnskab 

2020
Budget 

2020
Regnskab 

2019

INDTÆGTER

96 Statstilskud 1 -2.018.923 -1.704.908 -1.704.908
90 Tilskud fra kommunen -1.504.675 -1.400.000 -1.395.586
92 Ikke offentlige tilskud 2 -411.302 -600.000 -771.755
60 Entre -687.170 -666.000 -576.503
82 Kioskvirksomhed 3 -87.203 -96.000 -105.053

INDTÆGTER I ALT -4.709.273 -4.466.908 -4.553.805

OMKOSTNINGER

22 Personale 4 1.965.654 1.981.000 1.993.893
28 Lokaler ejendomme, friarealer 5 475.305 572.000 715.957
32 Samlingens forvaltning m.v. 1.765 6.000 5.509
38 Undersøgelser og erhvervelser 6.019 390.000 41.994
44 Konservering 141.609 144.000 149.734
50 Udstillinger 9.521 62.000 48.596
54 Anden formidlingsvirksomhed 174.104 139.000 369.538
58 Administration 6 547.049 358.000 507.948
70 Huslejeudgifter 745.496 783.456 736.448
OMKOSTNINGER I ALT 4.066.521 4.435.456 4.569.617

Resultat før finansielle poster -642.752 -31.452 15.812

72 Renteudgifter 6.105 0 405

Årets resultat -636.647 -31.452 16.217
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Balance pr. 31. december 2020

Noter
Regnskab 

2020
Regnskab 

2019
AKTIVER

Materielle anlægsaktiver
Museumsvej 3 580.000 580.000
Linievejen 36 150.000 150.000
Materielle anlægsaktiver i alt 730.000 730.000

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele, dattervirksomheder 7 11.995.377 12.135.260
Finansielle anlægsaktiver i alt 11.995.377 12.135.260

ANLÆGSAKTIVER I ALT 12.725.377 12.865.260

Varelager 8 164.768 172.526
Tilgodehavender 186.350 89.470
Tilgodehavende Læsø Kommune 18.574 0
Mellemværende Ejd. selskab Laemus ApS 13.000 0
Likvide midler 9 887.587 166.578
Merværdiafgit 63.544 96.484
Omsætningsaktiver i alt 1.333.823 525.058

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 1.333.823 525.058

AKTIVER I ALT 14.059.200 13.390.318

Noter
Regnskab 

2020
Regnskab 

2019
PASSIVER

EGENKAPITAL 10 13.584.795 12.969.281

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER
Lån fra Skibskreditfonden 80.000 80.000
Feriepengeforpligtelse - indefrysningsperiode 186.775 68.561
Langfristet gæld i alt 266.775 148.561

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER
Kreditorer 72.533 78.807
Hensat til feriepenge 135.097 193.669

207.630 272.476

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 474.405 421.037

PASSIVER I ALT 14.059.200 13.390.318
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Noter
Regnskab 

2020
Regnskab 

2019

1 Statstilskud
Ordinært -1.716.923 -1.704.908
Refusion af 50 % rabat på billetindtægter -302.000 0

Statstilskud i alt -2.018.923 -1.704.908

2 Ikke-offentlige tilskud
Øvrige indtægter -93.915 -215.828
Bogprojekt 0 -109.375
Hedvigs Hus -13.082 -20.228
Tangtagsprojekt -181.250 -410.324
Unesco -91.556 0
Ellen -31.500 -16.000

Ikke-offentlige tilskud i alt        -411.303        -771.755 

3 Kioskvirksomhed
Indtægter        -268.445        -238.200 
Udgifter         181.242         133.146 

Kioskvirksomhed i alt -87.203 -105.054

4 Personale
Lønninger m.v. 1.965.654 1.993.893

Personale i alt 1.965.654 1.993.893

5 Lokaler ejendomme, friarealer
Lokale Byrum Hovedgade 53.068 25.745
Museumsgården 100.041 156.014
Tangtag, museumsgården 177.660 402.891
Fællesudgifter 25.925 10.818
FN 162 "Ellen" 105.056 54.726
Hedvigs Hus 13.556 65.763

Ejendomme i alt 475.305 715.957

6 Administration
Biludgifter 39.645 32.749
Repræsentation, bestyrelsen 906 501
Kursus og rejseudgifter 3.520 0
Personaleudgifter 5.657 13.947
Repræsentation, øvrige 2.010 18.180
Kontorartikler 25.920 21.591
Anskaffelser 3.256 4.864
Tjenesteydelser, administration 12.636 7.309
Porto 2.055 4.429
Telefon 23.682 28.213
It-udgifter 100.781 84.761
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Kontingenter 44.400 8.155
Revisor og regnskab 165.792 162.442
Div.adm.forsikringer 48.950 50.696
Markedsføring 90.367 90.521
Øvrige adm. Omkosninger -22.528 -20.410

Administration i alt 547.049 507.948

7 Finansielle anlægsaktiver
LAEMUS ApS, ejerandel 100 %
Indre værdi primo 12.135.260 12.358.304
Regulering til Indre værdi 160.117 76.956
Udlodning fra LAEMUS -300.000 -300.000
Indre værdi ultimo 11.995.377 12.135.260

Finansielle anlægsaktiver i alt 11.995.377 12.135.260

8 Varelager
Varelager primo 172.526 155.023
Varelager regulering -7.758 17.503

Varelager i alt 164.768 172.526

9 Likvide midler
Kassebeholdning 8.825 7.045
Erhvervskonto Nordjyske Bank 768.099 66.786
Nordjyske Bank - Museumsgaard 110.663 92.746

887.587 166.578

10 Egenkapital
Egenkapital 1. januar 12.569.250 12.508.511
Bundet egenkapital tangtag Museumsgården 218.782 400.032
Regulering af Laemus til Indre værdi 160.117 76.956
Årets resultat 636.647 -16.217
Egenkapital 31. december 13.584.795 12.969.282

Likvide midler i alt
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