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SELSKABSOPLYSNINGER

Foreningen

B

iografforeningen Kino Møn

Storegade 55
4780 Stege

Bestyrelse

Telefon:

5581 4210

CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemsted:

33548 125
1l.april 2011

Vordingborg kommune

Regnskabsår:

1 11-

3lll2

Ulla H. Olesen (formand)

Vivi Orthmann
Niels Peter Evind Poulsen
Tommy Kort
John Harpsøe

Revisor

Carsten Olesen

Pengeinstitut

Møns Bank A/S
Storegade 29
4780 Stege

LEDELSESPÅtgCNING

Bestyrelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for Biografforeningen Kino Møn
for 2019.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi

anser den valgte reguskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter
vores opfattelse et retvisende billede afforeningens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.
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Regnskabet er vurderet ud fra en overordnet gennemgang med foreningens kasserer.
Det præsenterede materiale giver i nærværende form ikke anledning til bemærkninger:
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Carsten Olesen
Foreningsvalgt revisor

ERKLÆRING OM ASSISTANCE AFGTVET AF UAFTIÆNGIG REVISOR

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den bestyrelsen i Biografforeningen Kino Møn

Vi har opstillet fusregnskabet for Biografforeningen Kino Møn for regnskabsåret l. januar 31.
december 2019 på grundlag af foreningens bogføring og øwige oplysninger, som De har tilvejebragt.
Å'rsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle
oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til

at assistere Dem med at udarbejde og præsentere
årsregnskabet og skattemæssige specifikationer i overensstemmelse med årsregnskabsloven og
gældende skattelovgivning. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR danske

-

revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig
kompetence og fornøden omhu.
Å.rsregnskabet og skattemæssige specifikationer samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de
oplysninger, der er anvendt til opstillingen heraf, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er
vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet

til brug for

at opstille årsregnskabet.. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion
om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
os

Som anført under anvendt regnskabspraksis er årsregnskabet udarbejdet og præsenteret i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregaskabet er udarbejdet til det formåI, der er
beskrevet i anvendt regnskabspraksis, og kan således være uegnet til andet formåI.
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ReviVision
Godkendt revi sionsvirksornhed

Cvr. w. 76893713

REGNISKABSPRAKSIS

Generelt
Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes
omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser.

Resultatopgørelse
Nettoomsætningen
Salg af varer indregnes som nettoomsætning, når varen er solgt og leveret (salgsmetoden).

Finansielle indtægter
Renteindtægter.

f inansielle omkostninger
Renteomkostninger.

Anlægsakliver
Immaterielle og materielle anlægsaktiver
Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der
foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider.
Aktivemes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.

Anlægsaktiver nedskrives

til genindvindingsværdi, hvis denne

er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Fortjeneste og tab ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen
under posten'Afskrivninger".

Aktiver med en kostpris under 13.800 tr. omkostningsføres i anskaffelsesåret under posten
"Andre eksterne omkostninger".

Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill
afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er wrderet til 7 år.
Materielle anlægsaktiver
Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles
med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

til kostpris

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Endvidere er der i kostprisen modregnet modtagne tilskud.

Biografforeningen Kino Møn

REGNSKABSPRAKSIS

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende
wrdering af ahivernes forventede brugstider:

Digitaliseringsudstyr
Driftsmidler og inventar:
Indretning aflejede lokaler:

5 år
5 6r

5-10 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen
mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på
salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg indregnes i resultatopgørelsen under posten

"Afskrivninger".
0msætningsaktiver
Vareheholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris. Hvis kostprisen overstiger nettorealisationsværdien,
nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehrvender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles
nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

til nominel værdi reduceret med

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Passiver

Gældsforpligtelser

-

generelt

Gæld måles som udgangspunkt til amortiscrct kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller
kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.

Biog'afforeningen Kino Møn

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR 2AI9 TIL 31. DECEMBER 2OT9
2018
2019
I

Nettoomsætning.,......,e..r.rr.f..rr.r....o.,..............r.r..rro..o...i.t....rr....tr.

2

Vargforbrug

r....r...,r...

543 .282-

3

Personaleomkostninggr,......o...e.tr........r...,.o....t.r...t...re.....e...t.,r..r..

42.330-

.

rr. rr r. r. r r. t, r. rr i. r. r.!..................

ae r

rr.......,.........,

1.282.149

kr. 1000
1.230

58141-

Dækningsbidrag

696.537

4

Salgsomkostninger..r..r..r..rr.r.....,..r,....rrr...t..,r.ot..........o.t.....r...r..r.,

1

5

Administrationsomkostninger..t...,..,.o.....i,.......r,..........rto...,..r......

l66.2ll-

608
114I 70-

6

Lokalgomkostningef ..........

208.699-

2tr-

Indtjeningsbidrag .r,...o.......,.....,...r..r.......t,......,.....r....ro.,.o...r.,..,.
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle

20E.350

113

anlægSaktiver......r..r...i..r.o'..rr.............r.rr'.........r...rit.or.......r..t..G....

110,472-

60-

.....r.r......rrr..,...,..|...t.....r..rr....,.,.r.rr..r...r..r,.....,r..,

97.878
30.323

53
32

. . t . . . . r . r i . . . . . r . r r . . . , . . . . r . . . . o. . ! . . . . . . . t . . . . . . r . . . r . . . e. . . . . . . o. . . r . . . . .
'

128.201

85

r... rr..,.... r.,.,..... i i. r...... r.. r,... o.... t..........

Resultat af primær driftr..,...
Foreningens drift
Årets resultat

e

r.,, t.,. r.... o...,.....,. r..r.. r... r.,...... r..
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r...
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13 .277

-

BALANCE PR. 31. DECEMBER
AKTTVER
2018

20r9

9

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill . '..... r.... r.......... i.............. r.......... r.........

Immateriellg anlægsaktiver

kr. 1000

i. o ' '.. r. '...........

r,....,.?.....r.,...oi....o.r.r.,.,t......o...,o.,..,.

Materielle anlægsaktiver
1

0

10
10

Digitalisering

..

0

0

Produktionsanlæg og maskiner.......r,o..,.,...,.....i,.r,,......r.r....!to......
Indretning lejede lokalef .......r...o....,..............,,......r,...i.............,,.D

28,269
37 5.008

0
37

Matgriglle anlægsaktiver i alt .a..........o..........o...,..,.,...,.......*......
Finansielle anlægsaktiver

403.277

37

3s.000

35

35.000

35

438.277

72

Deposita

.

,.

...

.. .. r ,.

r...r............'

....

.. .. ... r.

,...

..

..

r.

..

..

..

.. ,. ..

..

.. .. .. ..

...

.. .. . ,.

o.1...... r... o..r.. o...,....r.... r... ' '..............

!

..

.. .. o..

.

'.... o......r.

Finansielle anlægsaktiver..........t,.....r... i................,... r. i,....r.i...

o.

Anlægsaktiver i alt.,....r.........,r..,.t..,......o..rt.i....r.......,....ooo...,.,r.,r
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Varglaggr

,. r. r.. r........ r..............0.

r... r.......

Vargbgholdninger i alt. . r. r ., .. r. .. t

1l

rrr

..

I

r........

.,.rr.....

..

r.

..

o.

.. ,.

r...

..

r

.,.

e

r. r.

r........ r..

14.7 43

16

.. .. r.

i... ... ... ..

14.743

16

85.805

91

85.805

91

726.379

976

826.927

1.083

1.265.204

1.155

....

r. .

Tilgodehavendsr
Tilgodehavgnder fra salg og tjenesteydelser..r.o,,..e...,....,...,,,.......
Tilgodehavender i alt,. i. r,. t.. r.,.... t..,...,....,...r..r....r....,. i.,.....r...,..

t2

Likvide bgholdninggr

,

o........,

r

?

r. r. r r..

o.

r. r.

r.,

r........ r... t.,........ !.. r. r....

Omsætningsaktiver i alt ....r...,r.....r...........,....,.r,...,..rr....,rr..r..o,..

Aktiver i alt

B
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BALAI{CE PR. 31. DECEMBER
PASSTVER

I

201

2019

kr. 1000

Egenkapital
Selskabskapital ..'i.|...a.,..'.'....r.'.'...,.,.,r..t.e .r.r...!....r..?r.....i.....r.....r.
Overført resultat... r..ot. '.. 'r....... i..... r..,.,r........r...o... r.. r o, ..,,....I r.,..,...
e

Bgenkapital

i alt . i......

r. 'r r r. t i....

r........r,.... r.,..,.,.

991 .143

906

128 .?01

85

1.119.344

991

Lgvgrandører af vargr og tjenesteydglsgr....,r..,.ri.,r,..,..r,..,,,...,r,.,
Moms og afgifter .....rrr......r.r.....,....r..or.....,........,.,o..,....r.r...r..r......

95.663

109

Periodeafgrænsningspostef......r..r.,r.r...rr....oro..........r....r..........,.r..

36.t46

34

Kortfristgdg gældsforpligtelser i alt.t..,.,,,..,.r.,.r..,..,......,.t,.,.....

145.860

164

Gældsforpligtelser i alt...,,..r

145.960

164

1.265.2A4

1.155

o.... r r.....

rr

r..,

o... r 5....

Gældsforpligtelser
Kortfristed e gæIdsfo rpli gtels er
13

t4

D..... r...

o.

r..

r

r....,.. r r..... r r........ i... o...r..,.

Passiver i alt
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