Kassererens beretning for DASAIMs Årsregnskab 2014/2015.
Gennem de seneste år er DASAIMs generalforsamling blevet præsenteret for årsregnskaber med underskud og deraf
følgende reduktion af selskabets egenkapital. Det er derfor en glæde for bestyrelsen i år, at kunne fremlægge dette
årsregnskab for generalforsamlingen 2015 (GF 2015).
Årsregnskabet 2014/15, som bestyrelsen fremlægger for GF 2015, udkommer med et overskud på knap 550.000 kr.
samt en egenkapital på lidt over 2.500.000 kr. Dette resultat overgås kun af årsregnskabet 2011/12, hvor DASAIMs
egenkapital var 2.600.000 kr., det højeste niveau, der til dato er set i selskabets historie.
Årets resultat er en konsekvens af de langsigtede planer, der er besluttet på tidligere generalforsamlinger, samt
bestyrelsens indsats for at øge indtægterne og reducere udgifterne. Tidligere generalforsamlinger har sanktioneret en
forøgelse af medlemmernes kontingentbetaling, samt en øget betaling for medlemmernes deltagelse i årsmøderne og
en øget egenbetaling for deltagelse i selskabets festmiddag. Bestyrelsen har brugt megen tid på at fastholde
sponsorer og udstillere til årsmødet, en vanskelig opgave i en tid, hvor private firmaer ikke længere har samme
økonomiske råderum som det er set tidligere.
Årsregnskabet 2014/15 viser at selskabets investering i aktier og obligationer har resulteret i overskud på lidt over
70.000 kr., et pænt resultat, som dog ikke er på samme niveau som årsregnskabet 2013/14.
Bestyrelsen og udvalgene har uændret et reduceret antal af møder. Flere udvalg anvender Skype til afholdelse af
møder, fremfor fysisk fremmøde. Andre udvalg lægger deres udvalgsmøder i forbindelse med A-kurser og andre
møder, hvor udvalgene naturligt er samlet. Dette har naturligvis reduceret omkostningerne til afholdelse af
udvalgsmøder. Bestyrelsen er vidende om, at der lægges et stort arbejde og mange frivillige timer i at producere
guidelines og nationale rekommandationer i udvalgene.
På generalforsamlingen i 2012 blev det vedtaget at bestyrelsen skulle arbejde på at udfase DASINFO som et trykt
medie og lade dette overgå til en webside med hyppige opdateringer, fremfor et tidsskrift, der skulle afvente indlæg,
trykning og forsendelse. Generalforsamlingens beslutning ses endeligt på dette årsregnskab, hvor udgifterne til
vedligeholdelse af hjemmesiden kun er på knap 100.000 kr. Modsat regnskabsåret 2013/14, hvor udgifterne til en
kombination af et trykt medie sammen med etablering af det elektroniske medie resulterede i en udgift på knap
400.000 kr.
DASAIMs bestyrelse har i det forgangne regnskabsår valgt at støtte FYAs symposium med 15.000 kr. og SATS-EMSS 15
med 10.000 kr.
Årsmødet 2014 balancerer nogenlunde og udkommer således med et beskedent negativt resultat på 22.000 kr.
Historisk har fremlæggelsen af regnskabet for årsmødet indeholdt udgiften til uddeling til forskningsformål.
Budgettet for 2015/16 som fremlægges til vedtagelse af generalforsamlingen er, som de foregående år, lagt med
forsigtighed. Trods denne forsigtighed forventes det, at regnskabet for 2015/16 vil resultere i et overskud til DASAIM
på knapt 300.000 kr.
Bestyrelsen anbefaler GF 2015 at fastholde det nuværende kontingentniveau, samt at der på årsmødet 2016
anvendes 100.000 kr. til uddeling til forskningsformål.
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