














Ledelseserklæring 

Vi kan til årsrapporten for 2019/20 for Momentum, efter bedste overbevisning erklære: 

• Momentum ikke har påtaget sig eventuelforpligtelser, herunder pensions, kautions-,
garanti- eller hermed beslægtede forpligtelser, der ikke fremgår af regnskabet,

• Der ikke er foretaget pantsætninger af løsøre eller aktiver, der ikke fremgår af regnskabet,
• Der ikke verserer retssager med risiko for økonomiske forpligtelser, eller rejst erstat- 

ningskrav eller lignende overfor Momentum,
• Der ikke i perioden fra regnskabsårets udløb og indtil dato er indtrådt ekstraordinære

forhold eller opstået tab eller tabsrisici, som væsentligt påvirker Momentums
indtjening eller økonomiske stilling,

• Alle aktiver, der tilhører Momentum, er med i regnskabet og at de i regnskabet anførte
aktiver alle tilhører Momentum,

• Aktiverne er forsvarligt værdiansat, som god og forsigtig forretningsskik tilsiger,
• Al gæld og alle skyldige omkostninger er optaget i regnskabet,
• Regnskabet indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af Momentums drift og

den økonomiske stilling,
• Revisor har fået adgang til alle dokumenter, og har fået alle oplysninger af betydning

for revisionen.
• Der ikke er konstateret besvigelser i Institutionen, og det er ledelsens vurdering, at der ikke

er usædvanlig risiko for, at der kan forekomme besvigelser.
• Vi skal bekræfte, at ingen af ledelsens og bestyrelsens medlemmer er omfattet af

Finanstilsynets liste med politisk eksponerede personer, jf. Hvidvaskningslovens
bestemmelser herom.

Ledelsespåtegning 

Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 for 
Momentum. 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Momentums vedtægter, bekendtgørelse nr. 
1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af 
driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 1098 af 26. oktober 2019 om 
formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser samt Slots og Kulturstyrelsens vejledning af  
2. januar 2020 for formidlingsordningens pulje 2.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et 
retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. 

Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse. 

Odense, den    14/12  2020 

Søren Friis Møller        Henrik Dresbøll       Anders Skovgaard 
        Formand 

     Susan Mose               Mikkel Kongstad    
Medarbejderrepræsentant 
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