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OPLYSNINGER OM MUSEET

Museet

Den selvejende institution 

Moesgaard Museum 

Moesgård Allé 15 

8270 Højbjerg

Telefon: 87 39 40 00 

Telefax: 86 27 23 78 

Hjemmeside: www.moesgaardmuseum.dk 

E-mail: info@moesgaardmuseum.dk

CVR/SE nr: 39 88 10 12

Etableret: 1861

Hjemstedskommune: Århus

Regnskabsår: 1. januar til 31. december

Moesgaard Museum omfatter også Odder Museum og 

Samsø Museum.

Bestyrelse (og tillidserhverv)

Johannes Flensted-Jensen 
Bestyrelsesformand

Udpeget af Jysk Arkæologisk Selskab

Tillidserhverv: 
Bestyrelsesformand, Rehabiliteringscenteret for Muskelsvind

Bestyrelsesmedlem, Aarhus Sommeropera

Johnny Laursen 
Næstformand

Udpeget af Aarhus Universitet

Tillidserhverv: 
Bestyrelsesmedlem, Gammel Estrup

Bestyrelsesmedlem, Skanderborg Gymnasium

Medlem af Executive Board of the Coimbra Group of Universities

Medlem af Programkomiteen for Horizon 2020, 6. challenge

Anne-Marie Mosegaard Dohm 
Bestyrelsesmedlem

Udpeget af Jysk Arkæologisk Selskab
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Dan Koch Boyter 
Bestyrelsesmedlem

Udpeget af foreningen Moesgårds Venner

Tillidserhverv: 
Bestyrelsesmedlem, Pressalit Holding A/S

Formand for Kaospiloterne

Bestyrelsesformand, Resilio

Formand for Moesgårds Venner

Ambassadør for Kofoeds Skole samt medlem af repræsentantskabet

Medlem af DI’s specialudvalg for Design

Medlem af DI’s soundingboard om mangfoldighed

Flemming Knudsen 
Bestyrelsesmedlem

Udpeget af Region Midtjylland

Tillidserhverv: 
Bestyrelsesmedlem, Viby Gymnasium

Bestyrelsesmedlem, Lokal Aktionsgruppe (LAG)

Bestyrelsesmedlem, Vilhelmsborg Festspil

Bestyrelsesmedlem, Aarhus Letbane

Medlem af Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde i Danske Regioner 1

Næstformand i Udvalget vedr. Regional Udvikling

Medlem af Udvalget for Regional Udvikling i Danske Regioner

Medlem af Det danske Filminstituts kontaktudvalg

Medlem af repræsentantskabet for AOF Midt

Håkon Piene Glørstad 
Bestyrelsesmedlem

Udpeget af Moesgaard Museum

Tillidserhverv: 
Styremedlem i den Nordiske forskerskolen Dialogues with the Past

Fagrådsmedlem i HUMSAM, Norges forskningsråd

Styremedlem i den Nordiske forskerskolen Dialogues with the Past

Fagrådsmedlem i HUMSAM, Norges forskningsråd

Jørn Senger 
Bestyrelsesmedlem

Udpeget af Erhverv Aarhus

Tillidserhverv: 
Bestyrelsesmedlem, LittleMiraclesInternational A/S

Bestyrelsesmedlem, ScotSport Ltd

Bestyrelsesmedlem, Maanesten ApS
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Kirsten Jensen 
Bestyrelsesmedlem

Udpeget af Aarhus Universitet

Tillidserhverv: 
Medlem af repræsentantskabet for TV2 Østjylland udpeget af AU

Bestyrelsesmedlem for Studenterhusfonden udpeget af AU

Medlem af den administrative baggrundsgruppe for bestyrelsen for Erhvervshus Midtjylland

Medlem af styregrupper ift. AU’s samarbejde med følgende kommuner: Herning, Holstebro, Horsens, 
Ringkøbing Skjern, Silkeborg

Marie Kaldahl Nielsen 
Bestyrelsesmedlem

Udpeget af Aarhus Kommune

Rasmus Birch Iversen 
Bestyrelsesmedlem

Udpeget af Moesgaard Museums medarbejdere

Bestyrelsesmøder: Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2018

Revisor

Ernst & Young P/S

Værkmestergade 25

8000 Aarhus C

Pengeinstitutter

Nordea

Skt. Clemens Torv 2-6

8000 Århus C

Danske Bank 

Kannikkegade 4-6 

8000 Århus C
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Moesgård, den 25. marts 2019

Mads K. Holst 
Direktør

Johannes Flensted-Jensen Johnny Laursen Anne-Marie Mosegaard Dohm 
formand næstformand

Dan Koch Boyter Flemming Knudsen Håkon Piene Glørstad

Jørn Senger Kirsten Jensen Marie Kaldahl Nielsen

Rasmus Birch Iversen

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrrapporten for 2018 for Moes-
gård Museum for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om muse-
er og bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for 
modtagelse af driftstilskud fra Kulturminsteriet.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar-31. december 2018.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for 
de forhold, som beretningen omhandler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
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Ernst & Young P/S -  - CVR-nr. 30 70 02 28 
_Erklæring Moesgaard 2018.docx 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning  

Til bestyrelsen i Den Selvejende Institution Moesgaard Museum 

Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Moesgaard Museum for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018, der omfat-
ter resultatopgørelse, balance, noter, herunder anvendt regnskabspraksis.  

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. og bekendtgø-
relse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra 
Kulturstyrelsen. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstem-
melse med ovenstående bekendtgørelser. 

Grundlag for konklusion  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestem-
melserne i bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. og bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturstyrelsen. Vores ansvar 
ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen 
af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for 
vores konklusion. 

Uafhængighed 

Vi er uafhængige af Moesgaard Museum 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 forpligtel-
ser i henhold til disse regler og krav.  

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Museet har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer og bekendtgø-
relse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra 
Kulturministeriet medtaget det af bestyrelsen godkendte årsbudget for 2018 som sammenligningstal i årsregnska-
bet for 2018. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet  

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbej-
det i overensstemmelse med statens regnskabsregler. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 
ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyl-
des besvigelser eller fejl.  

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Moesgaard Museum 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 Moesgaard 
Museum, 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, samt standarderne 
for offentlig revision, jf. bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. og bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 
december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturstyrelsen, 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. 
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 
2013 om museer mv. og bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold 
for modtagere af driftstilskud fra Kulturstyrelsen, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skep-
sis 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 revisi-
onsbevis, 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 revisionshandlin-
ger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten 
af Moesgaard Museums interne kontrol.  

► Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabs-
mæssige 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 Moesgaard Museums 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 kon-
klusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspå-
tegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Moesgaard Museum ikke længere kan 
fortsætte driften.  

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisio-
nen 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 revisi-
onen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.  

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til be-
kendtgørelserne. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregn-
skabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelserne. Vi har ikke fundet væsentlig fejlin-
formation i ledelsesberetningen. 

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 virksomhe-
der, 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 forvalt-
ningsrevision 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 
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omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og an-
dre 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 virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.  

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, 
skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  

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

Aarhus, den 25. marts 2019  
ERNST & YOUNG 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 

Jes Lauritzen 
statsaut. revisor 
mne10121 
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Årets aktivitet

Moesgaard har ud over de permanente udstillinger i 2018 haft en række særudstillinger på de tre 
besøgssteder i Højbjerg, Odder og Tranebjerg på Samsø. På Moesgaard i Højbjerg var årets store 
særudstilling På Djengis Khans stepper – Mongoliets nomader. Den åbnede den 18. juni og er re-
sultatet af et samarbejde med Nationalmuseet i København og med indlån fra Ulan Bator. Derud-
over var der tre mindre særudstillinger: Temporal dialogues (Dialoger) og studenterudstillingerne I 
bevægelse og Efter Flugten, en fortælling om Syriske hverdage på Samsø.

Efter færdiggørelsen af de permanente udstillinger med åbningen af Middelalderudstillingen Fri os 
fra det onde i 2017 har der i 2018 været fokus på udviklingen af museets aktivitetsprogram. Det har 
blandt andet givet sig udslag i et nyt foredragsprogram (MOMU talks og MOMU nights) ledsaget af 
en nyt onsdagskoncept i Cafeen. Ferierne har haft særlige aktivitetsprogrammer med bl.a. bueskyd-
ningsaktiviteter og mexicansk tema. I december måned afvikledes et nyt tiltag omkring Julens mør-
ke væsner, hvilket tiltrak sig betydelig interesse. 

Ud over disse særarrangementer er der også i 2018 gennemført en række tilbagevendende arran-
gementer, herunder Mal mel på Skovmøllen, De dødes dag og ikke mindst det store årlige Vikinge-
træf.

På Samsø var der tre særudstillinger i 2018. Det drejer sig om udstillingerne Hjem: Fra Syrien til 
Samsø i Museumsgården, Klokketårnet i Nordby Bibliotek og Julens Rum i Anton Rosens Hus, sidst-
nævnte ledsaget af et aktivitetsprogram gennem hele december måned.

I Odder var der ligeledes tre udstillinger: Kunstudstillingerne Flydende grænser og Portico samt den 
kulturhistoriske udstilling Bænken – fortællinger om Odder. Desuden kom afdelingen et væsentligt 
skridt videre med driften af vand- og dampmøllen med sikkerhedsgodkendelse og dannelsen af et 
møllelaug.

Moesgaard Museum har i 2018 samarbejdet med og lagt arealer til en række andre institutioners ar-
rangementer. Det gælder AURA sommerbio, Dansk Danseteater og Trail Run. Museet deltog med en 
stand om Stillehavets udriggerkanoer ved VM i sejlsport i Aarhus.

Samlet set besøgte 368.656 museets udstillinger. Det er en nedgang på 13% i forhold til 2017 og må 
hovedsageligt tilskrives et lav besøgstal i den vejrmæssigt meget varme start på sommeren. 24.759 
benyttede sig derudover af museets forskellige særaktiviteter.

En oversigt over museets målopfyldelse i forhold til den flerårige aftale med Aarhus Kommune ind-
går som bilag i årsrapporten.

Organisation og drift

Den administrative og organisatoriske opgradering, der blev igangsat i 2017 er fortsat i 2018. Det 
samme gælder den økonomiske optimeringsproces. 

På den administrative side har hovedprojektet i 2018 været en total IT-systemopgradering, der har 
omfattet både økonomistyring, løn, retail og CRM. Projektet er vellykket gennemført med udgangen 
af 2018. Der er desuden implementeret ny budget- og økonomiopfølgningspraksis.

Organisatorisk er der igangsat en reorganisering rettet mod en fremtidig struktur med tre hovedsøj-
ler (Administration/Drift, Publikum og Viden) og et tværgående projektbånd. Ændringerne indføres 
gradvist. I 2018 er Publikum-organisationen blev indført med tre afdelinger (Formidling, Arrange-
menter, Udstillingstegnestue) og Marketing som en stabsfunktion.

I den økonomiske optimeringsproces har der ud over et fortsat arbejde med projektstyring væ-
ret særlig fokus på den indtægtsdækkede virksomhed og på effektivisering i arbejdstilrettelæggelse 

LEDELSESBERETNING
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og tidsforbrug. Arbejdet har haft tydelig økonomisk virkning i form af forbedringer på resultatet for 
Cafe, Naturvidenskab- og Konservering og Udstillingstegnestuen. 

Ny plan for drift af Moesgaards arealer er blevet implementeret. Planen sigter bl.a. mod en øget fo-
kus på de kulturhistoriske spor i området både mht. herregårdslandskabet og fortidsminder. Der er i 
forbindelse med planen indgået en ny driftsaftale om skovdriften med HedeDanmark. Som led i pla-
nen er herregårdens gamle frugthave blevet reetableret.

I forbindelse med Kulturministeriets planer om en ny model for de statslige tilskud til de danske mu-
seer har der været afholdt en række møder med politiske og organisatoriske aktører på området.

I august var der en større skybrudsoversvømmelse af Odder Museums arealer og arkivbygningen. 
Museumsgenstande og arkivalier blev ikke berørt, og de materielle skader viste sig at være relativt 
begrænsede. Begivenheden er omfattet af Stormrådets oversvømmelsesordning.

I Museets datterselskab Ejendomsselskabet Moesgaard A/S er der i 2018 indledt en syn- og skøns-
forretning over for MT Højgaard, Lindpro, Cowi og Henning Larsen Architects vedr. den nye mu-
seumsbygnings tagkonstruktion, hvor der er konstateret problemer med vandindtrængning flere 
 steder. 

Ejendomsselskabet har med udgangen af 2018 afholdt udgifter til tag-problemerne og syn- og 
skønsforretningen på i alt 1.235 t.kr.

Syn- og skønsrapporten er ikke kendt på nuværende tidspunkt. Det er ledelsens forventning, at an-
svar og omkostninger ved udbedring af manglerne placeres hos enten arkitekt, ingeniør eller byg-
herre, eventuelt i kombination.

Museets forskning

Museets forskere har i 2018 udgivet 5 monografier/redigerede samleværker, 3 ph.d.-afhandlinger, 
38 fagfællebedømte, videnskabelige artikler heraf 31 på engelsk, 6 på dansk og 1 på fransk. Des-
uden er der udgivet 18 andre forskningsartikler hovedsageligt på dansk. Derudover er der i samar-
bejde med Jysk Arkæologisk Selskab blevet udgivet en række monografier.

Museets forskning er i vid udstrækning knyttet til en række projekter. Projektet Hær og efterkrigsri-
tual i jernalderen med undersøgelserne af offerpladsen Alken Enge i Illerup Ådal blev afsluttet i 2018 
med en større fremlæggelse i PNAS. Et afsluttende samleskrift forventes trykt i 2019.

Projektet Urban Diaspora, der har været en hovedaktivitet i museets byarkæologiske forskning er 
også ved at være afsluttet, og arbejdet med udvikling af nyt projekt til afløsning er igangsat. 

Marinarkæologien har stået for to betydelige forskningsprojekter: De første kystjægere, hvor der 
bl.a. er gennemført flere undersøgelser i Aarhus Bugt og Deep History of the Sea Country i samar-
bejde med forskningsinstitutioner i Australien og Storbritannien.

Arkæologisk IT har stået for udviklingen af et nyt digitalt registreringssystem for metaldetektorfund 
(DIME), som blev rullet ud til danske museer og metaldetektorbrugere i løbet af året.

En række af museets arkæologiske nødudgravninger har givet væsentlig ny viden og tiltrukket sig 
opmærksomhed. Det gælder blandt andet undersøgelserne ved Skæring Munkegård og fundet af 
en krigergrav fra vikingetiden i Mølleparken i Aarhus.

På etnografien har projektet Precious Relics været en central aktivitet i et samarbejde mellem Mo-
esgaard Museum og Aarhus Universitet. Projektet markeres i 2019 med en særudstilling: Forgænge-
lighedens Museum.

Indtægtsdækket virksomhed

Museet har øget sin indtægtsdækkede virksomhed på to hovedområder: Konservering-naturviden-
skabelige opgaver og Udstillingsopgaver.
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På Konservering og Naturvidenskab omfatter arbejdet bl.a. opgaver med Fregerslev-ryttergraven fra 
vikingetid, igangsættelsen af dendrokronologiske undersøgelser og et nyt samarbejde med Aarhus 
Universitet om isotop-analyser.

På Udstillingstegnestuen er det først og fremmest arbejdet med Nyborg Slot, der har fyldt. Derud-
over har der været projekter med Steno-museet og Mecklenburg-Vorpommern.

Nøgletal

2018 2017 2016 2015 2014

Antal besøgende:

Besøgende på museets besøgssteder 393.415 516.019 – – –

Besøgende på museets udstillinger 368.656 424.019 431.688 528.403 151.017

Billetindtægter 21.951.037 25.316.153 26.993.547 39.887.392 7.028.704

Antal særudstillinger 10 8 5 4 3

Antal åbningstimer i alt (årligt) 9.089 8.683 – – –

Årets resultat

Årets resultat er et overskud på 2,9 mio. kr. Årets resultat er således forbedret med 1,7 mio. kr. i for-
hold til 2017. 

Resultatet er 3,1 mio. kr. lavere end i budget 2018. Entreindtægter har været påvirket af en meget 
varm start på sommeren, hvilket har betydet et fald i entreindtægter på 4,7 mio. kr. i forhold til bud-
get. Et fald på 3,4 mio. kr. i forhold sidste år. Faldet i de budgetterede entreindtægter modsvares 
delvist af en forbedret basisdrift på 1,6 mio. kr.

Resultatet for 2018 er acceptabelt under hensyntagen til den varme sommer med lavere besøgstal. 

Museets forventninger til fremtiden

For 2019 forventes et resultat af ordinær drift på 4-6 mio. kr.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Moesgaard Museum er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 
om museer og bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative 
forhold for modtagelse af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Ved aflæggelse af årsrapporten for 2018 er der anvendt samme regnskabspraksis, som blev anvendt 
i 2017. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Kontoplan

Museets regnskab registreres i en kontoplan, der er en udvidet udgave af Kulturministeriets vejle-
dende kontoplan. Kontoplanen er udvidet med ekstra hovedgrupper for at tilgodese Moesgaard 
Museums behov for en yderligere specifikation af regnskabet. Af hensyn til museets budgettering på 
afdelingsniveauer fraviges den vejledende kontoplan desuden på en række punkter.

Særskilt regnskab (under supplerende oplysninger) er udarbejdet til brug for indberetningen til 
Slots- og Kulturstyrelsen af årets regnskabstal.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip med de fravigelser, der 
fremgår nedenfor. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske 
fordele heraf vil tilflyde museet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i ba-
lancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå museet, og forpligtelsens 
værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og for-
pligtelser, som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. 

Omsætning

Stats- og kommunetilskud

Stats- og kommunetilskud indregnes i resultatopgørelsen i henhold til betingelser i tilsagnsskrivelse.

Entre, salg i café og butik samt andre indtægter 

Entre, salg i café og butik samt andre indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at der er-
hverves endelig ret hertil.

Afgørelsen af hvornår en indtægt anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: 

• der foreligger en forpligtende salgsaftale, 

• salgsprisen er fastlagt, 

• levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og 

• indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. 

Projekter, herunder tilskud fra fonde

Projekter, herunder tilskud fra fonde indtægtsføres på grundlag af en opgjort færdiggørelsesgrad.
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Myndighedsopgaver

Myndighedsopgaver indtægtsføres på grundlag af en opgjort færdiggørelsesgrad.

Omkostninger

Alle driftsomkostninger i resultatopgørelsen er opdelt således:

• Lønninger og lønafhængige omkostninger (alle afdelinger)

• Viden og samlinger

• Publikum og formidling

• Bygningsdrift

• Ledelse og administration

• Projektudgifter

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og 
urealiserede valutakursreguleringer samt amortisering af realkreditlån.

Leasing

Alle de indgåede leasingkontrakter er operationel leasing. Betalte leasingydelser i forbindelse med 
operationel leasing indregnes løbende i resultatopgørelsen, og den samlede leasingforpligtelse i 
hele leasingperioden oplyses i en note.

Immaterielle anlægsaktiver

Udviklingsprojekter

Omkostninger til udviklingsprojekter under opførelse omfatter gager, afskrivninger og andre om-
kostninger, der direkte og indirekte kan henføres til udvikling af aktivet. 

Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare – hvor den tekniske udnyttelses-
grad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i muse-
et kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet – indreg-
nes som immaterielle anlægsaktiver, hvis der er tilstrækkelig sikkerhed for, at kapitalværdien af den 
fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgs- og administrationsomkostninger samt selve 
udviklingsomkostningerne. 

Udviklingsprojekter, der ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen, indregnes som om-
kostninger i resultatopgørelsen i takt med, at omkostningerne afholdes. Aktiverede udviklingsom-
kostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger eller genindvin-
dingsværdi, hvis denne er lavere. Aktiverede udviklingsomkostninger afskrives fra tidspunktet for 
færdiggørelsen. 

Afskrivningerne beregnes lineært over aktivernes forventede brugstid således:

Færdiggjorte udviklingsprojekter .............................................................................................4-5 år
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Materielle anlægsaktiver

Museets bygninger og jordbesiddelser optages til den senest kendte offentlige ejendomsvurdering. 
Eksisterer der ikke en offentlig ejendomsvurdering, er kostpris anvendt. Investeringer i ombygninger 
optages til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Andre materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-
punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen di-
rekte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris, reduceret med eventuel restværdi. Afskrivningerne 
beregnes lineært over aktivernes forventede brugstid således:

• Ombygning på længerne  ........................................................................................................... 50 år

• Frysetørringsanlæg  .............................................................................................................................. 20 år 

• Omlægning til fjernvarme og kloakering .............................................................. 10 år

• Andet udstyr og inventar ..................................................................................................................5 år

Aktiver med en anskaffelsessum på under 50.000 kr. ekskl. moms føres som en omkostning i an-
skaffelsesåret. Gevinst og tab ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen i salgsåret.

Finansielle anlægsaktiver 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles efter indre værdis metode. Kapitalandele i tilknyttede 
virksomheder optages til indre værdi. Årets resultat indtægtsføres i resultatopgørelsen.

Andre reguleringer i værdien af kapitalandele i tilknyttedes virksomheder posteres direkte på muse-
ets egenkapital. 

Varebeholdning

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller til nettorealisationsværdi, hvis den-
ne er lavere. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at 
kunne indbringes ved salg i normal drift med fradrag af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Net-
torealisationsværdien opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forven-
tet salgspris.

Varebeholdning består af butiksvarer og caféråvarer. Lager af butiksvarer og caféråvarer er opgjort 
til kostpris eksklusive moms, da disse områder er omfattet af museets momsregistrering.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvil-
ket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger 
til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgo-
dehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning, baseret på institutionens erfaringer fra tidli-
gere år.
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Periodeafgrænsningsposter – aktiver

Periodeafgrænsningsposter, opført som aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende 
efterfølgende regnskabsår. Udgifter vedrørende kommende udstillinger periodiseres i forhold til, i 
hvilket kalenderår udstillingerne åbner.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af indestående i banker.

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det 
modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder må-
les lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi 
indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Feriepengeforpligtelse og særlige feriefridage

Feriepengeforpligtelse og særlige feriefridage optages i balancen under kortfristet gæld. Den sam-
lede forpligtelse indeholder bruttoløn og pension for fastansatte medarbejdere pr. 31. december.

Igangværende tilskudsfinansierede projekter

Igangværende projekter måles til salgs-/tilskudsværdien af det udførte arbejde, opgjort på grundlag 
af færdiggørelsesgraden. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger 
i forhold til forventede samlede omkostninger på projektet. Når det er sandsynligt, at de samlede 
omkostninger på projektet vil overstige de samlede indtægter på et projekt, indregnes det forvente-
de tab i resultatopgørelsen.

Når salgs-/tilskudsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgs-/tilskudsværdien til medgåede 
omkostninger eller en lavere nettorealisationsværdi. Acontotilskud fragår i salgs-/tilskudsværdien.

Omkostninger i forbindelse med opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at 
de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter – passiver

Periodeafgrænsningsposter, opført som forpligtelser, udgøres af forudbetalte indtægter vedrørende 
efterfølgende regnskabsår. Forudbetalte indtægter udgør især stats- og kommunetilskud samt hus-
lejeindtægter.

Fondsbidrag med tilhørende renteindtægter til opførelse af den nye museumsbygning samt de nye 
permanenter udstillinger indgår under periodeafgrænsningsposter under langfristet gæld. Fondsbi-
draget til den nye museumsbygning indtægtsføres over lejeperioden (50 år). Fondsbidrag til de per-
manente udstillinger indtægtsføres ligeledes over lejeperioden (20 år). Beløbet, som indtægtsføres 
det kommende år, er opført under periodeafgrænsningsposter under kortfristet gæld.

Museets samlinger

Efter den gældende vejledning for opstilling af museers regnskaber skal samlinger ikke aktiveres el-
ler optages i regnskabet.
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Momsregistrering

Museumsdrift er som sådan fritaget for momsregistrering ifølge momsloven. Dette gælder dog ikke 
for museets butik, café, salg fra skov og dyrehold samt køb og salg fra det fælles fotolab.

Museet er frivillig momsregistreret af forpagtningen af Restaurant Skovmøllen.

Arkæologiske udgravninger og forundersøgelser er momspligtig aktivitet. Analogt hermed er konser-
veringsydelser og -undersøgelser tilsvarende gjort momspligtige, da områderne er tæt forbundne.
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RESULTATOPGØRELSE 1.  JANUAR-31. DECEMBER

Realiseret Budget Realiseret

Note 2018 2018 2017

kr. kr. t.kr.

Stats- og kommunetilskud 1  34.559.735  34.284.236  34.267 

Entreindtægter  21.951.037  26.627.151  25.316 

Salg i café og butik  17.274.311  19.445.115  24.337 

Projekter, herunder tilskud fra fonde  13.728.328  10.545.000  21.757 

Myndighedsopgaver, arkæologi  12.855.963  8.607.337  9.092 

Andre indtægter 2  31.216.589  31.134.998  30.662 

Indtægter i alt  131.585.963  130.643.837  145.431 

Løn og lønafhængige omkostninger  66.271.015  61.133.570  63.799 

Viden og samlinger  7.761.908  4.605.006  4.280 

Publikum og formidling  21.360.832  28.975.420  33.217 

Bygningsdrift  27.672.742  27.895.274  26.022 

Ledelse og administration  5.605.497  7.515.708  6.523 

Projektudgifter  5.262.990 –  14.707 

Omkostninger i alt  133.934.984  130.124.978  148.548 

Resultat før finansielle poster -2.349.021  518.859 -3.117 

Finansielle indtægter 3  6.541.515  6.400.000  6.632 

Finansielle udgifter 4  3.723.170  3.842.312  3.822 

Finansielle poster i alt  2.818.345  2.557.688  2.810 

Resultat i dattervirksomhed 5  2.465.249  2.923.453  1.517 

Årets resultat  2.934.573  6.000.000  1.210 

Resultatdisponering:

Overført overskud  2.934.573  6.000.000  1.210 
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BAL ANCE PR. 31.  DECEMBER 

AKTIVER Note 2018 2017

kr. t.kr.

Udviklingsprojekter  1.227.958  215 

Immaterielle anlægsaktiver i alt 6  1.227.958  215 

Grunde og bygninger  127.436.695  129.505 

Udstyr og inventar  5.163.740  7.994 

Materielle anlægsaktiver i alt 6  132.600.435  137.499 

Kapitalandele i dattervirksomhed 5  101.245.700  98.829 

Finansielle anlægsaktiver i alt  101.245.700  98.829 

ANLÆGSAKTIVER I ALT  235.074.093  236.543 

Varebeholdninger  2.455.507  2.413 

Varebeholdninger i alt  2.455.507  2.413 

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser  6.542.765  3.164 

Tilgodehavender i dattervirksomhed  234.633.748  244.682 

Andre tilgodehavender  2.173.645  3.795 

Periodeafgrænsningsposter  167.944  579 

Tilgodehavender i alt  243.518.102  252.220 

Likvide beholdninger  282.241  291 

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT  246.255.850  254.924 

AKTIVER I ALT  481.329.943  491.467 
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BAL ANCE PR. 31.  DECEMBER

PASSIVER Note 2018 2017

kr. t.kr.

Egenkapital  11.820.236  8.934 

Egenkapital i alt 7 11.820.236 8.934

Periodeafgrænsningsposter  318.032.515  328.322 

Realkreditgæld  66.182.036  68.729 

Anden langfristet gæld  18.753.925  18.822 

Depositum  1.935.720  1.909 

Langfristede gældsforpligtelser i alt 8 404.904.196 417.782

Gæld til pengeinstitutter 9 13.679.464 22.085

Realkreditgæld og anden gæld 8 2.107.965 1.561

Skyldig løn og lønrelaterede gældsposter  486.159  732 

Feriepengeforpligtelser  9.364.868  9.459 

Leverandører af varer og tjenesteydelser  3.538.955  3.605 

Igangværende tilskudsfinansierede projekter 10+11  2.693.205  3.259 

Anden gæld  2.650.870  1.806 

Periodeafgrænsningsposter 12  30.084.025  22.244 

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 64.605.511 64.751

GÆLDFORPLIGTELSER I ALT 469.509.707 482.533

PASSIVER I ALT 481.329.943 491.467

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 13

Andre forpligtelser 14
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PENGESTRØMSOPGØRELSE 1.  JANUAR-31. DECEMBER

2018 2017

kr. t.kr.

Årets resultat 2.934.573 1.210

Resultat i dattervirksomhed -2.465.249 -1.517

469.324 -307

Reguleringer vedr. ikke kontante poster

Af- og nedskrivninger 5.422.833 5.427

Gevinst/tab ved salg af anlægsaktiver – -56

Amortisering af låneomkostninger 159.036 80

Ændring i varebeholdninger -42.875 -540

Ændring i tilgodehavender -1.345.569 5.677

Ændring i mellemregning, dattervirksomhed 10.047.829 -4.864

Ændringer i kortfristet gæld -126.997 -5.064

Ændringer i periodeafgrænsningsposter -2.449.351 -5.429

Pengestrømme fra driftsaktivitet  11.664.906 -4.769 

Køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver -1.536.894 -495

Salg af materielle anlægsaktiver – 171

Overtagelse af Samsø Museum – -143 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -1.536.894 -467

Afdrag på gæld til kreditinstitutioner -2.227.261 -1.930

Forøgelse af gæld til kreditinstitutioner 26.400 4.367

Forøgelse af deposita – 

Aktiveret kurstab ved optagelse af lån – -4.174

Optagelse af banklån -6.000.000 15.000

Pengestrømme fra finansieringssaktivitet -8.200.861 13.263

Årets likviditetsvirkning i alt 2.396.475 7.720

Likvide midler pr. 1. januar -6.793.698 -14.513

Årets likviditetsvirkning fra driften og investeringer 2.396.475 7.719

Likvide midler pr. 31. december i alt -4.397.223 -6.794

Som specificeres således:

Likvide beholdninger 282.241 291

Kassekredit -4.679.464 -7.085

Likvide midler pr. 31. december i alt -4.397.223 -6.794
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NOTER

1. Stats- og kommunetilskud

Realiseret Budget Realiseret

2018 2018 2017

kr. kr. t.kr.

Driftstilskud fra Aarhus kommune (incl. stat)  21.909.400  21.836.400  21.793 

Driftstilskud fra Odder kommune  2.040.800  2.027.000  2.027 

Driftstilskud fra Samsø kommune  1.057.000  998.000  998 

Driftstilskud fra staten inkl. særligt ø-tilskud  9.036.535  8.902.836  8.930 

Driftstilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling  516.000  520.000  519 

Stats- og kommunetilskud i alt  34.559.735  34.284.236  34.267 

2. Andre indtægter

Huslejeindtægter  8.477.599  8.139.780  8.012 

Indtægter bygningsdrift  7.118.804  6.751.117  7.578 

Indtægter, konservering og naturvidenskab  7.192.708  7.019.936  4.517 

Indtægter, udstillingstegnestue  2.438.890  1.800.000  2.731 

Indtægter, arkologisk it  721.120  393.696  612 

Sponsorindtægter m.m.  1.767.933  2.033.168  1.955 

Indtægter undervisningsafdelingen  1.026.747  992.285  1.005 

Øvrige indtægter, arkæologi  285.578  229.312  934 

Andre indtægter  2.187.210  3.775.704  3.318 

Andre indtægter i alt  31.216.589  31.134.998  30.662 

3. Finansielle indtægter

Renter på mellemregning med dattervirksomhed  6.541.515  6.400.000  6.632 

Finansielle indtægter i alt  6.541.515  6.400.000  6.632 

4. Finansielle udgifter

Prioritetsrenter  2.422.450  2.490.608  2.704 

Renteudgifter  743.056  807.500  591 

Renter på frigørelseslån  327.068  327.068  327 

Amortisering af kurstab  159.036  159.036  80 

Andre finansielle udgifter  71.560  58.100  120 

Finansielle udgifter i alt  3.723.170  3.842.312  3.822 

5. Kapitalandel i dattervirksomheder

Saldo 1. januar  98.828.974  98.828.974  96.217 

Dagsværdiregulering af sikringsværktøjer -48.523  –  1.095 

Årets resultat  2.465.249  2.923.453  1.517 

Saldo 31. december  101.245.700  101.752.427  98.829 
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6. Materielle anlægsaktiver

Udviklings-projekter  Grunde og Bygninger  Udstyr og inventar 

kr. kr. kr.

Anskaffelsessum 1. januar  215.303  136.460.820  17.856.441 

Årets tilgange til kostpris  1.319.644 –  217.250 

Årets afgange til kostpris – – – 

Anskaffelsessum 31. december  1.534.947  136.460.820  18.073.691 

Akkumulerede af- og 
nedskrivninger 1. januar

–  6.955.921  9.862.311 

Årets af- og nedskrivninger  306.989  2.068.204  3.047.640 

Afskrivninger på afhændet udstyr – – – 

Akkumulerede af- og 
nedskrivninger 31. december

 306.989  9.024.125  12.909.951 

Bogført værdi 31. december  1.227.958  127.436.695  5.163.740 

Værdien af grunde og bygninger udgjorde ifølge den seneste offentlige ejendomsvurdering pr. 31. december 
2018 53.848 t.kr., hvoraf grundværdien udgør 28.015 t.kr.

7. Egenkapital

Egenkapital primo
Ændringer i 

dattervirksomhed
Overført  resultat Egenkapital ialt 

Saldo pr. 1. januar  6.628.993  1.095.328  1.209.865  8.934.186 

Årets resultat –  2.465.249  469.324  2.934.573 

Dagsværdiregulering af 
sikringsværktøjer

– -48.523 – -48.523 

Saldo pr 31. december  6.628.993  3.512.054  1.679.189  11.820.236 

8. Langfristet gæld

Afdrag næste år Langfristet andel Restgæld efter 5 år

kr. kr. kr. kr.

Periodeafgrænsningsposter  328.321.584  10.289.069  318.032.515  276.876.240 

Realkreditgæld  72.158.415  2.199.265  69.959.150  58.458.849 

Låneomkostninger til 
amortisering

-3.936.150 -159.036 -3.777.114 -3.140.970 

Anden langfristet gæld  18.821.661  67.736  18.753.925  18.590.287 

Depositum  1.935.720 –  1.935.720  1.935.720 

Langfristet gæld i alt  417.301.230  12.397.034  404.904.196  352.720.126 

9. Gæld til pengeinstitutter 

2018 2017

kr. t.kr.

Valutalån  9.000.000  15.000 

Udnyttet kreditfacilitet  4.679.464  7.086 

Gæld til pengeinstitutter i alt  13.679.464  22.086 

Den maksimale kreditfacilitet i pengeinstitut udgør 9.100.000 kr.



23

10. Igangværende tilskudsfinansierede projekter

Tilgode (+)/ Årets Årets  Tilgode (+)/ 

 skyldig (-) 
primo 

 indtægter  udgifter  skyldig (-) 
ultimo 

Udgravning Randlev -150.548 – – -150.548 

Arkiv digitalisering -28.178 –  28.178 – 

Ph.d. Ulrik Johnsen -23.928 –  825 -23.103 

Udgravning af kongegrave på Bahrain -228.802  100.000  1.290 -127.512 

Qatar 3 -58.127 –  8.127 -50.000 

Lønreserve Orientalsk -601.436 –  551.436 -50.000 

Royal Mount Book  16.891 -210.000  193.109 – 

Mound Q Excavation – -550.000  158.855 -391.145 

Vejerslev 2016 -50.700 – – -50.700 

Undersøgelser på Samsø -392.713 –  232.075 -160.638 

Jens Bjerre projekt -48.794 – – -48.794 

Urban Diaspora -240.709 –  309.877  69.168 

Alken Enge & Iron Age -24.082 –  1.870 -22.212 

The Life of the Dead  19.877 -100.000  80.123 – 

Første Kystjægere -187.165 -500.000  330.048 -357.117 

Kronologi -1.185 –  1.185 – 

Skt. Clemensborg -175.000 – – -175.000 

Udsmykning generel -100.000 – – -100.000 

Frikøb Thea Skaanes  102.000 -102.000 – – 

Kuwait Failaka ekspedition -19.579 –  9.579 -10.000 

Qala’at bind 3 -100.000 –  132.724  32.724 

Jorck til Punan Bah -23.245 –  3.300 -19.945 

Digital Samsø  408.000 -408.000  306.000  306.000 

Ofret i vand -536.848 –  271.181 -265.667 

Sword and Sword Smiths  115.439 -693.120  401.558 -176.123 

Døden i Centrum -405.082 –  405.082 – 

Temporal Dialogues -230.534 -80.000  310.534 – 

Borggade -75.000 –  64.791 -10.209 

Udstilling om Syriske flygtninge -225.000 -325.000  540.600 -9.400 

Norsminde  5.800 –  6.000  11.800 

Hummelure – –  82.025  82.025 

Arkøæologien under Moesgaard – -50.000 – -50.000 

Jernalderens offerskik og offerritualer – -48.000  48.000 – 

Sko skaber folk – -300.000  115.998 -184.002 

Harvard Summerschool – -334.555  295.494 -39.061 

Precious Relics – -854.000  130.253 -723.747 

I alt -3.258.647 -4.454.675  5.020.117 -2.693.205 
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11. Tilskud fonde og foreninger

Projekt Fond/forening Tilskud 

Første Kystjægere Aage og Johanne Louise-Hansen Fond  500.000 

Mound Q Excavation Knud Højgaards Fond  350.000 

Mound Q Excavation Dr. Margrethe Fond  100.000 

Royal Mount Book Carlsbergfonden  210.000 

Udstilling om Syriske flygtninge Per og Lise Aarsleffs Fond  150.000 

Udstilling om Syriske flygtninge Knud Højgaards Fond  150.000 

Udstilling om Syriske flygtninge Frimodt-Heineke Fonden  25.000 

The Life of the Dead Fonden Aarhus 2017  90.000 

Forskning og udvikling Anonym bidrager  50.000 

Temporal Dialogues Muusfeldts Fond  50.000 

Temporal Dialogues Toyota Fonden  30.000 

I alt  1.705.000

Særudstilling

På Djengis Khans Stepper Aage og Johanne Louise-Hansen Fond  5.000.000 

På Djengis Khans Stepper Augustinus Fonden  3.791.000 

På Djengis Khans Stepper Spar Nord Fonden  1.000.000 

I alt 9.791.000

I alt 11.496.000

Der er indarbejdet tilskud fra fonde og foreninger, som er modtaget i 2018. 
Tilsagn om tilskud er ikke indarbejdet.
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12. Periodeafgrænsningsposter 

2018 2017

kr. t.kr.

Periodisering af tilskud på museumsbygning samt permanente udstillinger  10.289.069  10.289 

Driftstilskud fra Aarhus kommune (incl. stat)  11.005.000  3.639 

Forudbetalt husleje og a’conto forbrug  3.541.609  3.348 

Beretningsmidler  1.706.644  2.143 

Periodisering af sponsorindtægter  1.014.979  1.207 

Midler Konservering og naturvidenskab  731.858  724 

Andre periodeafgræsningsposter  1.794.866  894 

Periodeafgrænsningsposter i alt  30.084.025  22.244 

13.  Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

a. Til sikkerhed for realkreditlån på 72.158.414 kr. er der tinglyst pantebreve på 76.674.000 kr.

b. Til sikkerhed for driftskredit i pengeinstitut er der tinglyst pantebrev på 10.000.000 kr.

c. Til sikkerhed for lån i Hypotekbanken på 7.480.123 kr. er der tinglyst skadesløsbrev  på 7.480.124  kr.

d. I Ejendomsselskabet Moesgård A/S er der vedrørende den nye museumsbygning tinglyst ejerpnatebreve på 
27.400.000 kr. På grund af det krydsende pant nævnes det her som en eventualforpligyelse.

14.  Andre forpligtelser

Arbejdsmarkedets Feriefond

I 2014 har Arbejdsmarkedets Feriefond bevilget et tilskud på 8.100.000 kr. til evolutionstrappen i de 
permanente udstillinger. Såfremt forudsætningerne for at modtage tilskuddet viser sig ikke at være opfyldt, kan 
Arbejdsmarkedets Feriefond kræve beløbet tilbagebetalt, dog afskrives 1/10 af tilskuddet årligt. Ultimo 2017 udgør 
eventualforpligtelsen 4.050.000 kr.

Leasingkontrakter (operationel leasing)

De samlede fremtidigere leasingydelser fra indgåede leasningkontrakter 
udgør mindre end 50 t.kr.

Lejemål

1. Der er indgået to lejemål med  Ejendomsselskabet Moesgård A/S.

a. Lejemål på museumsbygning løber over 50 år. Der resterer 45 år og 9 måneder af lejemålet.

b. Lejemål på permanente udstillinger løber over 20 år. Der resterer 15 år og 9 måneder af lejemålet.

Yderligere er der indgået tre eksterne lejemål med et opsigelsesvarsel på maksimal 12 måneder.
Den samlede forpligtelse udgør maksimalt 225.000 kr.

2. Der er indgået  to udlejningskontrakter med  Aarhus Universitet.  
Begge kontrakter løber i 10 år fra 1. januar 2014.
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Regnskabsåret 2018 Regnskabsåret 2017

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

22 Personale  38.040.606  2.078.972  37.711.597  1.816.562 

28 Lokaler og ejendomme  14.148.325  6.819.184  13.631.539  7.577.413 

32 Samlingens forvaltning mv.  469.734  10.000  492.235  3.542 

38 Undersøgelser og erhvervelse  876.107  1.166.793  1.500.006  425.728 

44 Konservering  4.001.167  7.192.708  5.310.856  6.846.792 

50 Udstillinger  21.341.457  13.475.990  20.763.240  11.535.782 

54 Anden formidlingsvirksomhed  3.111.060  1.664.890  3.016.923  1.552.604 

58 Administration  7.770.644  910.425  10.719.662  3.868.222 

60 Entre –  21.951.037 –  24.313.703 

62 Betalinger for undersøgelser i 
henhold til museumslovens kap. 8

 10.855.766  12.142.822  8.073.036  9.628.718 

70 Husleje, prioritetsrenter og 
-afdrag

 18.478.599  8.477.599  18.046.757  8.012.383 

72 Andre renter  996.249  6.541.515  791.753  6.632.386 

82 Butik og café  15.242.533  17.274.311  22.237.479  24.096.617 

I alt konto 22 til 82  135.332.247  99.706.246  142.295.083  106.310.452 

90 Tilskud fra kommune –  25.007.200 –  24.817.300 

92 Ikke-offentlig tilskud  4.384.119  4.229.328  13.662.663  13.662.663 

I alt konto 90 til 92  4.384.119  29.236.528  13.662.663  38.479.963 

96 Driftstilskud fra staten –  9.036.535 –  8.930.254 

97 Projekttilskud mv. fra staten  2.248.021  2.227.141  1.961.546  1.961.546 

I alt konto 96 til 97  2.248.021  11.263.676  1.961.546  10.891.800 

Totale udgifter og indtægter  141.964.387  140.206.450  157.919.292  155.682.215 

Resultat (underskud)  1.757.937  2.237.077 

Kobling til resultat i ekstern regnskab:

Resultat ekstern regnskab  2.934.573  1.209.864 

Resultat i dattervirksomhed -2.465.249 -1.517.165 

Afdrag på prioritetsgæld -2.227.261 -1.929.776 

-1.757.937 -2.237.077 

BUDGET- OG REGNSKABSSKEMA FOR INDBERETNING TIL SLOTS- OG 
KULTURSTYRELSEN
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Note til regnskab kapitel 8

2018 2017 *

kr. kr.

Note 1

Direkte udgifter, til den enkelte udgravning  11.492.605  10.511.762 

Direkte udgifter, ikke knyttet til den enkelte udgravning  116.270  330.236 

Indirekte udgifter  3.408.077  3.360.604 

I alt  15.016.952  14.202.602 

Bilag 1

22. Personale, i alt  35.961.634  35.895.035 

1a. Heraf faglige formål  14.629.467  17.083.013 

1b. Heraf ikke faglige formål (22 minus 1a)  21.332.167  18.812.022 

2a. Arkæologi  4.116.570  4.272.943 

2b. Andre faglige formål (1a minus 2a)  10.512.897  12.810.070 

28. Lokaler  7.329.141  6.054.126 

58. Administration  6.860.219  6.851.440 

70. Husleje  10.001.000  10.034.374 

72. Renter  -5.545.266  -5.840.633 

I alt indirekte udgifter  29.157.991  29.909.377 

Antal årsværk 154 178 

         Heraf arkæologi 18 20 

Indirekte udgift pr. årsværk  189.338  168.030 

Indirekte udgift, arkæologi  3.408.077  3.360.604 

* Indirekte udgifter er beregnet ud fra nettotal i korrigeret opgørelse. I årsrapport 2017 blev indirekte udgifter 
beregnet ud fra udgifter uden indarbejdelse af tilhørende indtægter.

BUDGET- OG REGNSKABSSKEMA FOR INDBERETNING TIL SLOTS- OG 
KULTURSTYRELSEN
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De overordnede mål for Moesgaard Museum omsættes til konkrete produktions- og udviklingsmål, som 
omfatter hele aftaleperioden (2018 til 2021)

Opfyldelse Bemærkninger

1. Udstillinger

Museet vil årligt lave en større, tematisk særudstilling. 
Der arbejdes med en to-årig rytme tilpasset samarbejdet 
med Det kgl. Teater hvert andet år, hvor årene uden 
teatersamarbejde har en længerevarende udstilling i 
forhold til årene med samarbejde.

Opfyldt for 2018 Særudstilling i 2018: På Djengis 
Khans stepper

Museet vil i samarbejde med Aarhus Universitet årligt 
præsentere mindst tre mindre særudstillinger i museets 
Udstillingslab.

Opfyldt for 2018 Udstillingerne: Dialoger, I 
bevægelse og Efter Flugten

Museet vil på udstillingsstederne på Samsø og i Odder 
præsentere mindst 3 årlige særudstillinger

Opfyldt for 2018 Samlet 6 udstillinger i 2018

2. Besøgstal

Museet satser på samlet 350.000 billetløsende 
besøgende på museets billetterede besøgssteder 
(Moesgaard-lokaliteterne, Samsø, Odder) årligt.

Opfyldt for 2018 368.656 besøgende

Museet satser på et årligt brugerniveau på ca. 50-
100.000 til faglige arrangementer, events og øvrig 
formidling (herunder Vikingemuseet) – eksklusive 
besøgende til Det kgl. Teater-skuespillene.

Ikke opfyldt 24.759 brugere i 2018. Kun 
udvalgte aktiviteter målt. Målet 
fastholdes som gennemsnit 
over den fire-årige periode.

3. Arrangementer og anden formidling

Museet vil årligt have et aktivitetsprogram med udgangspunkt i både museets indhold og omgivelser, 
herunder landskabet omkring både Odder og Moesgaard inklusive Skovmøllen.

Der vil årligt blive afholdt Vikingetræf på stranden ved 
Moesgaard. 

Opfyldt for 2018

Museet vil udvikle formidling af museets løbende 
udgravningsaktivitet og årligt afholde åben udgravning

Opfyldt for 2018

Museet vil fra 2018-2023 indgå i samarbejde med 
Det kgl. Teater og Aarhus Kommune om et større 
friluftsskuespil på Moesgaard hvert andet år begyndende 
i 2019.

Planlagt Kontrakt indgået.

Museet satser inden for den flerårige aftales periode 
på en øget digital synlighed med 20.000 følgere på 
Facebook, 12.000 på Instagram og 500.000 årlige 
brugere på website.

Delvist opfyldt Facebook: 22480, Instagram: 
16339, Website: 354618 
brugere, sessioner 520935

4. Samarbejder, netværk og brobygning

Samarbejde med større nationale kulturinstitutioner

Museet vil i perioden udbygge samarbejdet med større 
danske kulturinstitutioner, dels Big8-gruppen i Aarhus og 
dels Nationalmuseet og Det kgl. Teater.

Opfyldt Samarbejder etableret med 
Nationalmuseet, Det kgl. Teater, 
Topattraktioner, VisitAarhus. 
Fortsat samarbejde i Big8

MÅLRAPPORTERTING
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Internationalt samarbejde

Museet vil videreudvikle og etablere nye formaliserede 
samarbejdsrelationer med internationale museums- og 
kulturarvsinstitutioner.

Opfyldt Tiltrådt European Exhibition 
Network

Kultur som brobygger

Museet vil fortsætte samarbejdet med Modtageklasserne 
for fremmedsprogede.

Opfyldt Der er løbende besøg og 
forløbene tilpasses til de enkelte 
grupper.

Museet vil søge udbygget samarbejde med Lær Dansk-
forløb.

Opfyldt Vi har haft besøg af dem, og 
tilpasser løbende forløb de 
enkelte grupper.

Udbygning af samarbejdet med AU

Moesgaard Museum vil i planperioden udbygge 
samarbejdet med Aarhus Universitet, bl.a. med udvidet 
samarbejde på naturvidenskabelige analyser.

Opfyldt for Fælles isotop-laboratorie 
etableret.

VM i Cross

Museet har til hensigt at indgå i samarbejde med Dansk 
Atletikforbund omkring afholdelse af VM i Cross i 2019 
på Moesgaard såfremt der kan opnås enighed om de 
økonomiske og organisatoriske rammer.

Planlagt VM i Cross Country løb 
gennemføres i marts 2019

Erhvervssamarbejde

Museet vil fortsætte udviklingen af museets 
erhvervspartnerskaber med netværksmøder og 
særlige erhvervsrettede arrangementer blandt andet i 
samarbejde med Erhverv Århus. 

Opfyldt for 2018 Blandt andet udbygget med 
Leadership for Business

5. Forskning 

Museet vil i samarbejde med Jysk Arkæologisk Selskab 
udgive eller forfatte i gennemsnit 6 monografier, 30 
fagfællebedømte artikler og 10 øvrige publikationer om 
året.

Opfyldt for 2018

Museet vil forny engagement i Den arabiske/persiske 
Golf-region med etablering af nyt fondsfinansieret 
projekt og gennemførsel af udgravninger opbygning 
af kulturarvskompetencer i Kuwait og Bahrain under 
titlen ”Between Civilisations” med en fokus på regionens 
betydning for forbindelsen mellem Mesopotamien og 
Indus-kulturen.

Afventer Nyt projektinitiativ sat på hold 
pga. politiske forhold i regionen

Museet vil have løbende internationalt, etnografisk 
engagement.

Opfyldt for 2018 Der har været gennemført 
feltarbejde i Tanzania og Nepal. 
Desuden samarbejde med 
Mongoliet om særudstilling

Museet har desuden til hensigt at etablere større forskningsinitiativer inden for:

Stenalderens sunkne verden: De store oversvømmede 
arealer og deres unikke arkæologiske fund.

Delvist opfyldt Projekter DHSC, De første 
kystjægere, samarbejde med 
AU om marinarkæologisk 
uddannelse

Vikingetiden, middelalderen og renæssancens byer og 
deres mennesker: Migration, identitet og livsstil.

Endnu ikke 
opfyldt

6. Samlingsvaretagelse

Udvikle og implementere en fokuseret samlingsstrategi 
for Odder og Samsø Museer. Indsamlingen vil have 
særlig fokus på perioden 1800-1950.

I  gang Under udvikling
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Museet vil etablere nye overordnet magasinløsning for 
museets samlinger på tværs af afdelingerne på Samsø, i 
Odder og på Moesgaard, herunder indgå i planerne for 
fællesmagasin for museerne i Aarhus

I  gang Udarbejdet plan for 
etnografisk magasin, indgår i 
fællesmagasinplaner

7. Udviklingsområder

Vikingetid

Museet vil i planperioden udvikle formidlings- og 
forskningsprojekter med fokus på Vikingetiden og 
fortællingen om Aarhus bys vikingetidsrødder som led 
i planer om udvikling af et nyt Vikingemuseum i Aarhus 
By og tydeliggørelse af den historiske identitet i byens 
gadebillede.

Endnu ikke 
opfyldt

Nationale/overregionale funktioner

Museet vil udvikle det naturvidenskabelige beredskab for de danske arkæologiske museer med nye 
fagområder, og fastholde positionen som den største aktør på det arkæologisk-naturvidenskabelige område i 
Danmark, i samarbejde med Aarhus Universitet.

Museet satser på at gennemføre 350 naturvidenskabelige 
analyseopgaver om året, og at have samarbejde med 
75% af de danske arkæologiske museer.

Opfyldt for 2018 Opgaver for 23 af 27 museer

Museet vil udvikle marinarkæologien med internationale 
samarbejdsrelationer.

Opfyldt Indgår sammen med 

Museet vil inden for de næste fire år indgå som 
konsulent og samarbejdspartner i andre museers arbejde 
med opbygning af udstillinger.

Opfyldt Heksemuseet Ribe, Steno-
museet + Nyborg

Museet vil i samarbejde med Aarhus Universitet 
være engageret i Digitale Kulturarvsopgaver med 
udgangspunkt i enheden Arkæologisk IT. 

Opfyldt AriadnePlus, 

8. Særlige initiativer

Børn og unge-initiativer

Børn og unge er blevet en hovedmålgruppe for Moesgaard Museum efter åbningen af de nye udstillinger – 
afspejlet både i museets besøgsstrategi rettet mod ”tre generationer” og i satsningen på udvikling af en række 
nye undervisningsinitiativer i forbindelse med museets Undervisningstjeneste og de etnografiske UNESCO-
samlinger, der udgør et nationalt undervisningstilbud.

Museet vil årligt have 800 skolebesøg og anslået 25.000 
skolebørn som gæster.

Opfyldt I alt har 1.087 grupper 
med 28.470 elever besøgt 
Moesgaard i 2018. 

Museet vil med udgangspunkt i partnerskabsaftale 
med Katrinebjerg-skolen udvikle nye former for 
museumsundervisning rettet mod folkeskoler. De nye 
undervisningsformer vil løbende blive implementeret i 
museets undervisningsaktiviteter.

Opfyldt for 2018 Landskabsarrangementer: 
Superevents

Museet vil udvikle særlige aktiviteter for børn- og unge 
i tilknytning til museets store særudstillingsprojekter og 
have elementer i aktivitetsprogrammet særligt rettet 
mod børn og unge.

Opfyldt Julens mørke væsner,

Under forudsætning af fortsat bevilling fra 
Undervisningsministeriet vil museet fortsætte udviklingen 
af UNESCO-samlingerne med et mål om ca. 100 årlige 
udlån/aktivitetsbrug.

Opfyldt 155 udlån, 

Museet vil løbende gennemføre uddannelse af lærer og 
certificering af skoler til brug af UNESCO-samlinger med 
mål om en bestand på 125-150 certificerede skoler på 
landsplan.

Opfyldt 129 certificerede skoler
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Vækstlag-initiativer

Moesgaard Museum har på sine forskellige afdelinger et omfattende og mangesidigt frivilligt- og 
foreningssamarbejde, der understøtter forskellige gruppers aktiviteter og inddrager dem i museets 
virksomhed. En væsentlig del af museets vækstlag er desuden de studerende ved Aarhus Universitet og andre 
uddannelsesinstitutioner, hvor museet har en række formaliserede samarbejder.

Samlet set har museet som mål at have mindst 500 
frivillige. 

Opfyldt for 2018 Vikingetræf: 100, Samsø: 100, 
Østjyske Amatør: 100

Museet vil inden for den næste flerårige plan lave en 
samlet strategi og plan for museets frivillige med henblik 
på en målrettet udvikling af de enkelte grupper og en 
overførsel af erfaringer fra de enkelte grupper.

I gang

Museet vil udbygge universitetssamarbejdet rettet 
mod studerende med bl.a. undervisningssamarbejder, 
udstillingsinvolvering og praktikordninger.

Delvist opfyldt Studenterudstilling

9. Særlige udviklingsområder Samsø og Odder

Samsø Museum

På Samsø Museum vil museets profil på Vikingetid og ø-samfundet i 1800-1950 blive styrket, som en del 
af en skarpere profilering af museet. Museet vil arbejde med tilbud mod tre målgrupper: Den fastboende 
Samsø-befolkning, børn og turister.

Der igangsættes en plan for opgradering af udvikling 
og opgradering af besøgsstederne i Tranebjerg og 
Fredensdal.

I gang

Efterslæb på samlingsvaretagelse og -registrering vil 
blive afviklet i takt med aftalt plan og finansiering fra 
Slots- og Kulturstyrelsen.

Opfyldt for 2018 Projektet godkendt

Odder Museum

Der er for Odder Museum fokus på styrket museumsoplevelse, levendegørelse og historieformidling i hele 
museumsområdet.

I samarbejde med Odder Kommune er der beskrevet 
og visualiseret en ny plan for museets udeområder. I 
planperioden søges finansiering og implementering af 
denne plan, herunder implementering af nyt koncept for 
cafe og butik.

I gang

Udvikling, finansiering og implementering af samlet 
formidlingskoncept for Odder Vand og Dampmølle.  

Delvist opfyldt Finansiering sikret, 

Videreudvikle koncept for og finansiering af ny 
permanent lokalhistorisk udstilling om andelstiden i Hads 
Herred.

Afventer

Odder Museum skal fastholde et højt aktivitetsniveau, 
herunder et årligt aktivitetsprogram uden for museet. 

Opfyldt for 2018

Museet vil sikre fortsat udvikling af lokale samarbejder 
om relevant historieformidling: Herunder kommunale 
tiltag fx skoletilbud, grønne partnerskaber og formidling 
af udpegede kulturmiljøer. Desuden fortsat fokus på 
mulighederne for formidlingssamarbejde med andre 
museer og lokale såvel som ikke-lokale aktører.

Opfyldt for 2018
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