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Biografforeningen Fotorama i Odder

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.22 - 31.12.22 for Biografforeningen
Fotorama i Odder.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver,
finansielle stilling og resultat.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beret-
ningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odder, den 9. marts 2023

Bestyrelsen

Finn Holmgaard Jensen
Formand

Mette Thomsen Ditte Trolle

Stevie Kørvell Steen Marvin Claus Torsting

Helle Skouboe
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Biografforeningen Fotorama i Odder

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Biografforeningen Fotorama i Odder

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Biografforeningen Fotorama i Odder for regnskabsåret 01.01.22 -
31.12.22, der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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

finansielle stilling pr. 31.12.22 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.22 -

31.12.22 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere

beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er

uafhængige af virksomheden i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for

Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere

etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i

henhold til disse krav og IESBA Code. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores

konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Foreningen har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noterne. Disse

budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen og noterne, ikke været underlagt revision,

hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som

ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset

om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens 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 foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ

end at gøre dette.
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Biografforeningen Fotorama i Odder

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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, 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.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og

de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder

professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici

samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.

Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved

væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser,

dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en

konklusion om effektiviteten af 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.

 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 sådanne

oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på

det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begiven-

heder 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.
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Biografforeningen Fotorama i Odder

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle

betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

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

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

med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen."

Som det fremgår af afsnittet ”Grundlag for konklusion med fremhævelse", er vores konklusion om
årsregnskabet dog modificeret som følge af, at foreningen som sammenligningstal i resultatopgørelsen
og noter har medtaget budgettal. Budgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været
underlagt revision, hvorfor medtagelse af budgettallene er i strid med årsregnskabsloven. Vi tager
forbehold for den fejlagtige præsentation af den ikke reviderede information.

Aarhus, den 9. marts 2023

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Joachim Laurmark Stephansen
Statsaut. revisor
MNE-nr. mne46629
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Biografforeningen Fotorama i Odder

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Biografforeningen Fotoramas hovedaktivitet er at drive Biffen, beliggende Rosensgade 10 i Odder.

Driften af Biffen sker i overvejende grad med assistance fra ulønnede medarbejdere.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Indledning

Efter 2 år med lange Corona tvangsnedlukninger af biograferne slap vi heldigvis nådigt i 2022.

Kun 16 dages lukning i starten af januar, så fra 17. januar 2022 kunne vi igen lukke publikum ind. 

Biffen søgte og fik bevilget støtte fra statens Corona hjælpepakker. I efteråret blev der indsendt

slutafregninger for Corona hjælpepakker fra 2021 og 2022. På nuværende tidspunkt har Biffen ikke

modtaget svar fra Erhvervsstyrelsen, om slutafregningerne er godkendte. 

Vores revisor har ydet stor støtte og tjekket indberetningerne, så vi går stærkt ud fra, at disse

bliver godkendte.

Indtægter

Biffens hovedindtægtskilde er billetindtægten, som samlet set består af indtægterne fra det

almindelige repertoire, filmklubberne, ordningen Med Skolen i Biografen (MSIB), de lukkede

forestillinger samt særarrangementer.

Nettobilletomsætningen for de ordinære og lukkede forestillinger blev på t.DKK 1.088 med et totalt

antal solgte billetter på knap 19.000 stk. 

Forventningerne til et godt film år 2022 med en budgetteret billetindtægt på t.DKK 1.325 kunne

desværre ikke indfries. For en reel sammenligning med tidligere år skal vi tilbage til 2019. Med

baggrund i en langsom start efter Corona nedlukninger er billetomsætningen OK, men antal solgte

billetter er utilfredsstillende.

Bestyrelsen valgte hen mod slutningen af året at hæve billetprisen og en del kioskvarer med

baggrund i de stigende elpriser og høj inflation generelt.

844 forestillinger er kun lidt lavere end 2017-19, når der tages højde for 16 dages lukning. I alt 29

Danmarkspremierer.

Total indtægt for Biffen er ca. 19% under 2019 og dækningsbidrag ca. 21% under 2019 samt ca.

18% under det budgetterede for 2022.

Biffens filmklubber og ordningen Med Skolen i Biografen (MSIB).

Den korte Corona nedlukning af biograferne ved årsskiftet 2021/22 fik ikke indflydelse på afvikling

af Biffens filmklubber. Det fulde program blev vist.
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Biografforeningen Fotorama i Odder

Ledelsesberetning

De 4 børnefilmklubber havde en samlet omsætning (medlemskaber og løssalg) på t.DKK 104,

hvilket er helt på samme niveau som 2021 og næsten som budgetteret. Mindre stigninger for MY-

og Mini Bif, men lille tilbagegang for B-Tween Bif og status quo for Big-Bif.

Filmklubben Den Smalle har i løbet af 2022 haft et stigende antal publikummer til filmene og et

stigende antal medlemmer samt et stigende antal deltagere til spisningen inden filmstart.

Senior Bif har et rigtig fint og konstruktivt samarbejde med Ældresagen, men Corona perioderne

har sat sit præg på antal medlemmer i denne klub. En del færre publikummer til denne klubs film i

2020 og 2021 samt stadig noget efterslæb i 2022. Omsætningen i Senior Bif er halveret i 2022 i

forhold til 2021. Konceptet med oplægsholder samt kaffe & kage og diskussion efter filmen er

meget fint, så der er forventning til, at publikum vender tilbage.

Opera Bif sluttede sin 3. sæson til sommeren 2022 som en decideret filmklub. Fra efteråret 2022 er

dette kulturtilbud videreført i form af ”Kultur i Biffen”, hvor der ud over opera tilbydes ballet og live

teaterforestillinger. Teater i samarbejde med Odder Teater, der henlægger mindre forestillinger til

Biffen i stedet for i Spektrum.

Den nyeste filmklub Dok Bif er blevet rigtig godt modtaget og omsætningen er næsten fordoblet i

2022 i forhold til 2021. Filmene i Dok Bif introduceres med et lille oplæg og efterfølgende

diskussion efter filmen. Der er ofte mange løssalgsbilletter.

Ung-Bif er stadig i sin vorden, men arbejdsgruppen holder fokus på at skaffe flere medlemmer og

udvide repertoiret i samarbejde med den daglige leder. 

Ordningen Med Skolen i Biografen (MSIB) gennemførte alle forestillinger i sæsonen 2021/22 og er

efter Corona helt tilbage i styrke. Dette ses på en igen normal indtægt på knap t.DKK 34, der er

lidt over det budgetterede. Biffen afregnes med DKK 18 pr. billet. Filmleje og administrative

udgifter til ordningen betales af Odder Kommune. Ordningen skal genforhandles for en ny 2-årig

periode med Odder Kommune i foråret 2023 og vi forventer klart, at Odder Kommune fortsat vil

være med i denne succesfulde ordning.

Udleje af sal har givet en lidt lavere indtægt i 2022 end i 2021.

Brutto gavekort og gavebox salg beløb sig til t.DKK 143. Altså betydeligt større salg end de

foregående 2 Corona år, men dog ca. t.DKK 50 under salget i 2019.

Biffens øvrige indtægtskilder

Cafésalget er i 2022 ”normaliseret” efter Corona bremsen. Salg på t.DKK 399, hvilket dog er ca.

25% under salget i 2019, selvom billetsalget i 2022 kun er 17% under 2019. Som tidligere nævnt

blev flere salgspriser i caféen hævet i efteråret 2022, men vi bør være opmærksomme på pris-

udviklingen og indtjeningen i caféen. Dækningsbidrag udgør t.DKK 170, hvilket er noget bedre

end budgetteret.
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Biografforeningen Fotorama i Odder

Ledelsesberetning

Indtægten for Biffens Lokalreklamer blev hårdt ramt under de lange Corona nedlukninger.

Udløbsdato på alle bestående kontrakter blev forlænget med tiden for lukkeperioderne. Derfor blev

der også lagt et meget forsigtigt budget for 2022 på t.DKK 125. Biffens annoncører er meget

trofaste og der er indgået flere nye kontrakter i løbet af året. Biffen har indgået reklameaftaler for i

alt t.DKK 195, men disse kontrakter er indgået over en længere periode, der i alt væsentlighed

strækker sig et godt stykke ind i 2023. Denne forudbetaling udgør pr. 31.12.2022 t.DKK 82, hvilket

beløb først kan indtægtsføres i 2023. FS2 har bidraget med regionalreklamer for t.DKK 18. Dette er

stadig meget skuffende, men de forklarer det med, at deres regionale annoncører er

tilbageholdende. Biffen Reklamer har siden starten i 2004 rundet t.DKK 3.000 i indtjening.

Fantastisk.

Medlemskontingenterne for Biografforeningen Fotorama giver en indtægt på t.DKK 81.

Pr. 31.12. 2022 var der 634 medlemmer af Biografforeningen. Næste mål er 700 medlemmer.

Corona hjælpepakker med lønkompensation og kompensation for faste omkostninger har i 2022

givet en samlet indtægt på t.DKK 56.

Udgifter

Udgifterne til filmleje blev kun på t.DKK 575 mod budgetteret t.DKK 700, grundet et lavere

billetsalg end budgetteret.

Udgift til annoncer blev næsten halveret i forhold til 2021, da en barteraftale med Odder Avis blev

opsagt fra 2022.

Samlet udgift i forbindelse med filmdrift på t.DKK 627 mod budgetteret t.DKK 761.

Men trods dette et ca. 18% lavere dækningsbidrag i Biffen end budgetteret.

Udgifter til teknik og vedligehold på samme niveau som 2021 og t.DKK 10 lavere end budget.

Lokaleomkostningerne på i alt t.DKK 365 er noget højere end i 2021, men kun ca. 4% højere end

budgetteret. Stigningen skyldes dels fuld aktivitet i 2022 i forhold til en længere Corona

lukkeperiode i 2021 og dels store elomkostninger især i sidste halvår af 2022 grundet de høje kWh

takster. 

Administrationsomkostninger i 2022 udgør i alt t.DKK 754, når Corona-kompensationer på t.DKK

56 udelades. Lidt højere end budgetteret og ca. 12% højere end i 2021. 

Svært umiddelbart at finde poster, hvor der kan spares, men bestyrelsen vil undersøge, om der

kan spares noget ved udskiftning af kopimaskine (all in aftale kontormaskine).

Afskrivning på driftsmateriel og inventar udgør t.DKK 57 med en bogført restværdi pr. 31.12.2022

på t.DKK 298. Der afskrives over 5 -10 år.
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Biografforeningen Fotorama i Odder

Ledelsesberetning

Biografforeningen må desværre notere et stort kurstab på værdipapirer under finansielle poster i

2022. De finansielle poster udgør i alt minus t.DKK 253. 2022 har været et katastrofeår for ejere af

værdipapirer. Biografforeningen har investeret en del af foreningens egenkapital i to porteføljer.

Kursregulering af Biografforeningens værdipapirer giver et kurstab i 2022 på i alt t.DKK 261 samt

en udbytteindtægt på t.DKK 43.

Finansielle udgifter i form af gebyrer til Nets, Nordea m.v. på i alt t.DKK 31 er på samme niveau

som i 2021 og som budgetteret.

Generelle betragtninger

Årets samlede resultat, der udviser et underskud på t.DKK 363, kan man vælge at opsplitte i et

driftsresultat og et likviditetsresultat.

Udelades kurstabet på foreningens værdipapirbeholdning på t.DKK 261, er der tale om et negativt

driftsresultat på t.DKK 102, hvilket isoleret set naturligvis er meget utilfredsstillende og bør

analyseres.

M.h.t. likviditetsresultatet kan man trøste sig med, at der har været 2 gode år forud samt at der i

2021 blev udtrukket penge fra porteføljerne til investeringen i nyt lys- og lydanlæg i Biffen.

M.h.t. Corona kompensationerne afventer bestyrelsen som nævnt stadig den endelige afgørelse

fra Erhvervsstyrelsen, men vi forventer, at det vil være minimale reguleringer i forhold til de

udbetalte kompensationer.

Budget for 2023 er udarbejdet ud fra en forventning om stigende billetindtægter med baggrund i

det 2023 repertoire, der er kendt for nuværende.

Vi oplever en meget positiv opbakning til Biffen. Dette er bl.a. hjulpet af prisen som Byens Bedste

Oplevelse i oktober 2022.

Generelt skal bestyrelsen være opmærksom på en række udgiftsposter, men nogle poster kan være

uforudsigelige. Bestyrelsen forventer ikke, at 2023 byder på store investeringer.

Biffens daglige leder, de mange arbejdsgrupper og alle Biffens frivillige tilfører hele tiden flere

idéer og nye aktiviteter, der medvirker til en styrkelse af Biffen som Odder Kommunes kulturelle

fyrtårn.

Bestyrelsen vil gerne rette en kæmpe TAK til alle Biffens frivillige medarbejdere og den daglige

leder for en fantastisk indsats igen i 2022. 

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke

foreningens finansielle stilling væsentligt.
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Biografforeningen Fotorama i Odder

Resultatopgørelse

2022

Ikke revideret
budget

2022 2021

Ikke revideret
budget

2023

Note DKK t.DKK DKK t.DKK

1 Dækningsbidrag, biffen 742.980 902 582.814 1.013
2 Dækningsbidrag, cafeen 170.265 156 107.002 197

Dækningsbidrag arrangementer -26.017 -15 -21.104 -15
Medlemskontingenter 80.880 90 87.840 85
Tilskud Odder Kommune 103.000 103 103.000 103
Øvrige tilskud/sponsorater 0 0 30.000 0

I alt 1.071.108 1.236 889.552 1.383

3 Teknik og vedligehold -62.454 -73 -60.722 -72
4 Lokaleomkostninger -365.487 -349 -309.007 -356
5 Administrationsomkostninger -753.777 -730 -674.729 -704

Resultat før af- og nedskrivninger -110.610 84 -154.906 251

6 Af- og nedskrivninger af materielle
anlægsaktiver -56.547 -60 -43.288 -47

Resultat af primær drift -167.157 24 -198.194 204

7 Andre driftsindtægter 56.465 50 282.116 0

Resultat før finansielle poster -110.692 74 83.922 204

8 Andre finansielle indtægter 43.441 10 163.621 45
9 Andre finansielle omkostninger -296.150 -37 -36.282 -31

Finansielle poster i alt -252.709 -27 127.339 14

Årets resultat -363.401 47 211.261 218

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat -363.401 47 211.261 218

I alt -363.401 47 211.261 218
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Biografforeningen Fotorama i Odder

Balance

AKTIVER

31.12.22 31.12.21

Note DKK DKK

Ombygning lejede lokaler 0 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 297.795 354.342

10 Materielle anlægsaktiver i alt 297.795 354.342

Værdipapirer 1.359.416 1.620.710

Finansielle anlægsaktiver i alt 1.359.416 1.620.710

Anlægsaktiver i alt 1.657.211 1.975.052

Varelager cafe 42.147 41.246

Varebeholdninger i alt 42.147 41.246

Andre tilgodehavender 139.881 125.248
Depositum lejede lokaler 31.179 30.735

Tilgodehavender i alt 171.060 155.983

11 Likvide beholdninger 965.424 970.956

Omsætningsaktiver i alt 1.178.631 1.168.185

Aktiver i alt 2.835.842 3.143.237
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Biografforeningen Fotorama i Odder

Balance

PASSIVER

31.12.22 31.12.21

Note DKK DKK

Hensat til teknik 100.000 100.000
Hensat til Sal 2 1.650.000 1.650.000
Overført resultat 487.423 850.824

12 Egenkapital i alt 2.237.423 2.600.824

13 Anden gæld 0 45.962

Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 45.962

Forudbetalinger 81.750 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 119.720 173.239

14 Anden gæld 396.949 323.212

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 598.419 496.451

Gældsforpligtelser i alt 598.419 542.413

Passiver i alt 2.835.842 3.143.237

15 Eventualforpligtelser
16 Sikkerhedsstillelser
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