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Dette årsregnskab udviser et resultat på kr. 28.269,-.

Det lille overskud skyldes udelukkende, at vi tilbage i 2020 fik en bevilling fra DUF - Dansk Ungdoms

Fællesråds 'Nødhjælpspulje for konkurstruede landsorganisationer' på kr. 530.000,-. Havde vi ikke haft

en hensættelse herfra, ville resultatet havde været kr. -349.731,-.

Som alle andre foreninger var også vi i 2021 præget af Covid-19 pandemien med nedlukninger og af-

lysninger til følge. Fra januar til maj 2021, var landet lukket ned og ALLE aktiviteter måtte aflyses -

både i landsorganisations- og lokalforeningensregi.

Heldigvis så det lysere ud, da sæson 21-22 gik i gang i sensommeren. Men der var fortsat bekymringer

omkring, hvad efteråret og vinteren måtte bringe, hvilket betød at mange klubber udbød færre med-

lemskaber end normalt. Bekymringerne viste sig at være berettigede, idet pandemien blussede op igen

i løbet af efteråret og der igen måtte aflyses aktiviteter.

Disse forhold har - som i 2020 - medført et medlemstal, der påvirkede foreningens økonomi i form af

bl.a. manglende kontingentindtægter.

Vores indtægter kommer fra tre hovedgrupper; medlemskontingent fra klubberne, driftstilskud fra

DUF og tilskud fra Det Danske Filminstitut (DFI). Det årlige tilskud fra DFI er opdelt i et driftstilskud

til foreningen og et projekttilskud øremærket udvikling og administration af 'Børnebiffen i hele landet'.

Driftstilskud fra DUF og DFI anvendes primært indenfor to hovedområder. Driften af sekretariatet,

herunder lønninger, samt husleje og øvrige administrationsomkostninger. Den anden væsentlige ud-

giftspost, der - under normale omstændigheder - dækkes af disse tilskud, er omkostninger til mødeakti-

viteter for både bestyrelse og udvalg som alle er sammensat af frivillige klubrepræsentatnter fra hele

landet. Udvalgene planlægger og gennemfører de tiltag generalforsamlingen godkender, og er klub-

bernes mulighed for, at påvirke DaBufs udvikling og retning i det daglige arbejde. Udgifterne til møde-

aktiviteter i 2021 har været væsentligt lavere end normalen pga. pandemien.

Sekretariatets primære arbejde er bl.a. at sørge for den daglige drift, servicere klubberne i deres ar-

bejde, løse pludseligt opståede problemer, planlægge langsigtede indsatser, holde kontakt til diverse 

samarbejdspartnere og at hjælpe både udvalg og bestyrelse med at holde sig orienteret og træffe de

rigtige beslutninger.

Ledelsens årsberetning
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Som i de foregående år, har der i 2021 været sat ekstra fokus på de unge. 'Filmværket' der tilbyder 

events rundt om i landet for andre unge fortsatte arbejdet i 2021. 'Filmværket' er drevet af en gruppe

unge frivillige og støttet af DUF's Initiativstøtte, Tuborgfondet og Nordea-fonden.

Foruden videreførelsen af 'Filmværket', fortsatte projekt 'Filmmagernes Verdensmål' ligeledes i 2021.

Projektets formål er - gennem stop-motion workshops - udbrede kendskabet til FNs Verdensmål

blandt børn og unge. Også dette projekt er støttet af DUFs Initiativstøtte, Tuborgfondet, Nordea-fon-

den samt DFI.

Begge projekter videreføres i 2022.
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Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten 2021 for Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik for almindelige foreninger. Vi

anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende

billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Anette Vibeke Jensen               Jan Frydensberg         Cecilie Elmholt Skou

Hellerup, den 5. april 2022

Ledelsespåtegning

              Irene Klitbo          Kirsten Østergaard Nielsen             Nynne Bern Jensen

Kim Bruun          Katrine Seier            Erling Dalsgaard Skatka

Bestyrelse
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Til bestyrelsen i Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for foreningen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der

omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Års-

regnskabet udarbejdes efter reglerne i tilskudsbekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016 samt revisions-

bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver

og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrøm-

me for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overenstemmelse med tilskudsbekendtgørelse

nr. 495 af 29. maj 2016 samt revisionsbekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006.

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 bestemmelserne i tilskudsbekendtgørelsen nr. 495 af 29. maj 2016 samt revi-

sionsbekendtgørelsen nr. 1753 af af 21. december 2006. Vores ansvar ifølge disse standarder og

krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregn-

skabet". Vi er uafhængige af foreningen i overenstemmelse med internationale etiske regler for revi-

sorer (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 op-

nåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på side 8, hvor anvendt regn-

skabspraksis beskrives. Vi skal endvidere gøre opmærksom på at årsregnskabet indeholder et ikke

revideret budget. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-

stemmelse med reglerne i tilskudsbekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016 samt revisionsbekendtgørelse

nr. 1753 af 21. december 2006. 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at

fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at ud-

arbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten

har til hensigt at likvidere foreningen, 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 fejl-

information, 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 yder-

ligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, 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 sam-

let har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af

årsregnskabet.

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, foretager vi fag-

lige vurderinger og opretholder professsionel 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 sammen-

sværgelser, 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 foreningens 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.
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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 foreningens

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 så-

danne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er

baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Frem-

tidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-

oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på

en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betyde-

lige 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 fondsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse

med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med fondslovens krav. 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 overens-

stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvan-

lig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvalt-

ningen af de midler og driften af de foreninger, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den

forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produk-

tivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-krtisk

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 em-

ner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse

medde relevante betemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvan-

lig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte sy-

stemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de

midler og driften af de foreninger, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske be-

mærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

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

registreret revisor

Rødovre, den 5. april 2022

JS Revision 

Godkendt Revisionsaktieselskab

Else Sørensens Vej 32, 2610 Rødovre

CVR-nr: 37 99 96 87

Kasper Kjærsgaard

mne34537
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Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber er udarbejdet efter de retningslinier, der

fremgår af Tipsungdomsnævnets bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet 

sted inden årets udgang.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 5 år, til en scrapværdi på kr. 0.

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver indregnes som omkostninger 

i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita er målt til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavenderne er målt med fradrag af hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en indi-

viduel måling af tilgodehavenderne.

Værdipapirer

Værdipapirer er målt til statusdagens kursværdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af indestående likvider i virksomhedens pengeinstitutter. Likvide

beholdninger indregnes til statusdagens kurs.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Anvendt regnskabspraksis
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Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen er opstillet efter den indirekte metode og viser pengestrømme fra drift, inve-

steringer og finansiering samt foreningens likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driften opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter samt

ændring i driftskapitalen.

Pengestrømme fra investeringer omfatter køb og salg af anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansiering omfatter optagelse af og afdrag på langfristet gæld samt betaling af

udbytte.

Likvider omfatter likvide beholdninger.
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Budget

Note 2021 2020 2021

kr. kr. kr.

Indtægter

Medlemskontingent 406.837 214.132 285.000

1 Resultat biografklubber filmleje 55.472 63.301 48.200

3 Resultat DABUF-distribution 2.300 907 4.000

4 Tilskud m.v. 1.039.836 1.778.044 1.036.250

5 Renter m.v. -4.666 -2.401 -2.000

1.499.779 2.053.983 1.371.450

Udgifter

2 Resultat af landsseminar -22.074 -17.305 -16.000

6 Løn- og personaleudgifter -1.104.330 -1.006.832 -1.087.700

7 Lokaler og inventar -209.747 -144.029 -169.600

8 Administration -153.935 -122.123 -164.500

9 Møder, udvalg m.v. -314.072 -130.522 -245.400

10 Filmkatalog og filmtræfdeltagelse -38.958 -33.753 -44.000

Tilskud til klubber -6.250 -4.500 -10.000

Klubarbejde -144 0 -10.300

Anvendte/opsparet hensættelser 378.000 -500.000 500.000

Resultat før afskrivninger 28.269 94.919 123.950

11 Afskrivninger 0 0 0

Resultat før skat 28.269 94.919 123.950

12 Beregnede skatter 0 0 0

Årets resultat 28.269 94.919 123.950

Resultatdisponering

Overført til næste år 28.269 94.919 123.950

Resultatopgørelse for 2021
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Note 31/12 2021 31/12 2020

AKTIVER kr. kr.

13 Driftsmidler og inventar 0 0

Materielle anlægsaktiver i alt 0 0

Huslejedepositum 36.000 79.038

Finansielle anlægsaktiver i alt 36.000 79.038

Anlægsaktiver i alt 36.000 79.038

Tilgodehavende tilskud 0 30.000

14 Tilgodehavende moms 59.894 74.486

forudbetalt husleje 36.000 0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 29.773 81.765

Tilgodehavender i alt 125.667 186.251

Værdipapirer 141.144 144.243

Værdipapirer i alt 141.144 144.243

Bank og kasse 899.921 955.431

Likvide beholdninger i alt 899.921 955.431

Omsætningsaktiver i alt 1.166.732 1.285.925

Aktiver i alt 1.202.732 1.364.963

Balance pr. 31/12 2021
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Note 31/12 2021 31/12 2020

PASSIVER kr. kr.

Egenkapital primo 193.328 98.409

Overført årets resultat 28.269 94.919

Egenkapital i alt 221.597 193.328

Nordea Fonden 40.000 0

Hensat Verdensmål projekt 90.000 90.000

Hensat nødpulje, DUF 122.000 500.000

Hensat til fremtidige projekter 0 0

Anvendt/tilgang i året 0 0 0

Hensatte forpligtelser i alt 252.000 590.000

Leverandører af varer og tjenesteydelser 474.100 309.856

14 Skyldig moms 0 0

Forudbetalinger 86.278 27.782

15 Anden gæld 168.757 243.997

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 729.135 581.635

Gældsforpligtelser i alt 729.135 581.635

Passiver i alt 1.202.732 1.364.963

Balance pr. 31/12 2021
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Note 2021 2020

kr. kr.

Resultat før skat 28.269 94.919

Afskrivninger og hensættelser 0 0

Kursreguleringer 3.099 1

Ændring i driftskapital:

Ændring i tilgodehavender:

Saldo pr. 1/1 2021 186.251

Saldo pr. 31/12 2021 125.667 60.584 -59.680

Ændring i hensatte forpligtelser og gældsforpligtelser:

Saldo pr. 1/1 2021 1.171.635

Saldo pr. 31/12 2021 981.135 -190.500 -725.041

Pengestrømme fra driften -98.548 -689.801

Tilgang anlægsaktiver -36.000 -1.908

Afgang anlægsaktiver 79.038 0

Pengestrømme fra investeringer 43.038 -1.908

Pengestrømme fra finansiering 0 0

Ændring i likvider -55.510 -691.709

Likvider pr. 1/1 2021 955.431 1.647.141

Likvider pr. 31/12 2021 899.921 955.432

Pengestrømsopgørelse for 2021
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Budget

2021 2020 2021

kr. kr. kr.

1 Resultat biografklubber filmleje

Filmudlejning 1.154.210 1.549.462 1.747.200

Leje af film -1.063.493 -1.437.191 -1.630.000

KODA musikafgift -35.245 -48.970 -69.000

55.472 63.301 48.200

2 Resultat af landsseminar

Deltagergebyrer 126.717 156.931 205.000

Donationer 15.000 0 0

Rejseudgifter -4.482 -4.436 -5.000

Kursus/hotelophold -126.559 -152.820 -198.000

Gaver og reklame -6.475 -870 -8.000

Prås-prisen -16.488 -16.110 -1.000

Leje af film m.v. -520 0 -1.000

Foredragsholdere og underholdning -9.267 0 -8.000

-22.074 -17.305 -16.000

3 Resultat af DABUF-distribution

Filmcompagniet 1.563 1.913 0

Scanbox 0 0 0

Sandrew Metronome 0 0 0

Udlejning, andre -963 600 -3.391 0

Ekspeditionsgebyr 1.850 2.750 5.000

Indkøb DVD -150 1.700 -365 -1.000

2.300 907 4.000

4 Tilskud m.v.

Tilskud fra Filminstituttet 534.000 485.000 534.000

Driftstilskud, Danske Ungdoms Fællesråd 496.629 507.366 500.000

Nødpulje, Danske Ungdoms Fællesråd 0 533.306 0

Donationer 6.200 216.124 0

Refusion Int. arbejde., Danske Ungdoms Fællesråd 3.007 36.248 2.250

1.039.836 1.778.044 1.036.250

Noter
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Budget

2021 2020 2021

kr. kr. kr.

5 Renter m.v.

Kursregulering, værdipapirer -3.099 0 0

Investeringsforeninger 143 1.285 0

Nordea Bank -1.710 -3.686 -2.000

-4.666 -2.401 -2.000

6 Løn- og personaleudgifter

Lønninger/sekretariat 441.273 404.213 473.700

Løn formand 50.000 50.000 50.000

Børnebiffen 349.134 340.278 344.000

Regulering, feriepengeforpligtelse 6.186 17.498 0

Lønkompensation (SDF) -13.000 -10.500 -13.000

Ungeindsats 2021 58.250 0 66.000

Pråsen: Online & redaktør honorar 22.025 0 0

Projektkoordinator 53.250 93.544 49.500

Rengøring og kontorhjælp 13.844 14.438 15.000

AER, pensioner m.v. 123.158 97.255 102.000

Personaleudgifter 210 106 500

1.104.330 1.006.832 1.087.700

7 Lokaler og inventar

Husleje 148.859 129.827 145.000

El 2.121 3.056 3.500

Vedligeholdelse (kopimaskine) 6.695 9.036 10.000

Københavns Kommune, Affaldsgebyr 0 0 600

Alarm - Verisure 3.607 0 0

Flytning 2021 31.346 0 0

Nyanskaffelser 16.696 1.671 10.000

Rengøringsmidler 423 439 500

209.747 144.029 169.600
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Budget

2021 2020 2021

kr. kr. kr.

8 Administration

IT og internet 18.236 7.859 20.000

Hjemmeside 5.000 9.000 10.000

Regnskabsassistance og revision 53.180 26.000 30.000

Småanskaffelser 1.343 432 7.500

Kontorartikler 753 1.451 2.000

Telefoni 6.469 3.732 4.000

Telefon- og kontorgodtgørelse, bestyrelsen 37.500 37.500 37.500

Abonnement - Event IT 12.000 0 12.000

Effektivisering af klubsystem 7.000 0 17.000

Porto og gebyrer, incl. andre reguleringer 8.317 22.020 10.000

Forsikring 4.137 14.129 14.500

153.935 122.123 164.500

9 Møder, udvalg m.v.

Generalforsamling 15.000 15.000 15.000

Bestyrelsesmøder 28.142 19.063 20.000

Aktivitetsudvalg 2.852 0 2.300

Udvalg til oprettelse af nye klubber, møder 0 0 2.500

Filmgennemsyn og orienteringsmøder 9.848 7.608 10.000

International arbejde (festivaler o.lign.) 31.161 3.007 15.000

"Filmværket", indtægter -69.378 -88.943 -80.500

"Filmværket", udgifter 92.460 23.082 66.003 80.500

"Verdensmål", indtægter -11.250 -91.113 -182.000

"Verdensmål", udgifter 83.754 72.504 45.228 138.000

Pråsen og markedsføring 84.800 108.856 113.500

Pråsen redaktionsudvalg 2.334 3.866 4.500

Repræsentation og gaver 6.737 1.885 2.500

DUF delegeret møde incl. kontingent 27.694 34.546 39.000

Ungdomsudvalg og Ungdomsseminar 0 421 0

International udvalg 0 0 3.600

transport 304.154 125.427 183.900
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Budget

2021 2020 2021

kr. kr. kr.

transport 304.154 125.427 183.900

Kommunikationsudvalg 620 636 2.000

Filmudvalget 1.350 1.244 4.000

Biografbilleter og faglitteratur 3.881 1.891 10.000

Svend, Bibiana, Film i skoven 1.250 0 5.000

Ungeindsats 2021 1.551 0 30.000

Reklameartikler m.v. 0 0 5.500

Diverse mødeudgifter 1.266 1.324 5.000

314.072 130.522 245.400

10 Filmkatalog og filmtræfdeltagelse

Filmkatalog - layout og tryk 27.242 24.003 30.000

Salg kataloger / reklame -2.500 -2.500 -2.500

Filmtræf 3.466 0 4.000

Nyhedskatalog - redaktion 5.000 5.000 5.000

Honorar skribenter 5.750 7.250 7.500

38.958 33.753 44.000

11 Afskrivninger

Driftsmidler og inventar 0 0 0

0 0 0

12 Beregnede skatter

Skat af årets resultat 0 0 0

0 0 0

          17



13 Anlægsaktiver Driftsmidler

og inventar

Anskaffelsessum pr. 1/1 2021 426.467

Tilgang 0

Afgang 0

Anskaffelsessum pr. 31/12 2021 426.467

Afskrivninger pr. 1/1 2021 426.467

Afskrivninger i året 0

Afskrivninger pr. 31/12 2021 426.467

Bogført værdi pr. 31/12 2021 0

31/12 2021 31/12 2020

kr. kr.

14 Skyldig/tilgodehavende moms

Skyldig moms pr. 1/1 2021 -74.486 208.204

Udgående moms 287.625 210.277

Indgående moms -408.183 -473.670

Afregnet moms 135.150 -19.297

-59.894 -74.486

15 Anden gæld

Skyldig A-skat m.v. 115.702 129.218

Afsat skyldig feriepengeforpligtelse 23.055 94.779

Afsat revisor 30.000 20.000

168.757 243.997
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