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Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Foreningsoplysninger m.v.

Foreningen

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
Rigshospitalet-AN-OP HOC 4231
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Hjemsted: København
CVR-nr.: 17 29 50 71
Regnskabsår: 01.07 - 30.06

Bestyrelse

Sven Felsby, formand
Fungerende formand Carsten Tollund
Kasserer Jesper Dirks
Martin Kryspin Sørensen
Rune Sort
Anne Tøttrup Klith
Mona Tarpgaard
Annette Freudendal
Thomas Strøm
Jacob Madsen
Charlotte Albrechtsen
Nanna Kruse
Peter Blom Jensen
Rikke Borre Jacobsen
Tobias Lyngeraa

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.16 - 30.06.17 for Dansk Selskab

for Anæstesiologi og Intensiv Medicin.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

passiver og finansielle stilling pr. 30.06.17 og resultatet af foreningens aktiviteter for regn-

skabsåret 01.07.16 - 30.06.17.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de

forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 30. august 2017

Bestyrelsen

Sven Felsby
Formand

Carsten Tollund
Fungerende formand

Jesper Dirks
Kasserer

Martin Kryspin Sørensen Rune Sort Anne Tøttrup Klith

Mona Tarpgaard Annette Freudendal Thomas Strøm

Jacob Madsen Charlotte Albrechtsen Nanna Kruse

Peter Blom Jensen Rikke Borre Jacobsen Tobias Lyngeraa
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Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmet i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin for

regnskabsåret  01.07.16 - 30.06.17, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder

anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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

passiver og finansielle stilling pr. 30.06.17 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for

regnskabsåret 01.07.16 - 30.06.17 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 foreningen i overensstemmelse med internationale

etiske regler for revisorer (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 opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som

grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Foreningen har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter.

Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelse og noter, 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

overensstemmelse 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 rea-

listisk alternativ end at gøre dette.
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Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

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 revi-

sionspåtegning 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 forven-

tes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-

skabsbrugerne 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 reak-

tion 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 forår-

saget 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 ud-

forme 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 udar-

bejdet, er rimelige.

· Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin-

cippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisions-

bevis 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 oplysnin-

ger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modifi-

cere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået

frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan

dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

6



 

 

 

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

· Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, her-

under noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktio-

ner 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, her-

under 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 ledelsesberetnin-

gen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med års-

regnskabet 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 oplys-

ninger i henhold til årsregnskabsloven.

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

stemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabs-

lovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Søborg, den 30. august 2017

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68

Jan Nygaard

Statsaut. revisor
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Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Foreningens formål er at fremme den videnskabelige og faglige udvikling af anæstesi,

intensiv medicin, smertediagnostik, smertebehandling, akutbehandling, traumebehandling,

præhospitalbehandling samt katastrofebehandling og yde rådgivning i uddannelse og

lægefaglige spørgsmål.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.07.16 - 30.06.17 udviser et resultat på DKK 514.512 mod DKK

1.000.298 for tiden 01.07.15 - 30.06.16. Balancen viser en egenkapital på DKK 4.045.208.

Efterfølgende begivenheder

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser.
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Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Resultatopgørelse

2016/17

Ikke
revideret

budget
2016/17 2015/16

Note DKK DKK DKK

Kontingenter 1.705.925 1.750.000 1.766.938

1 Andre driftsindtægter 1.402.432 1.270.000 1.796.293

Indtægter i alt 3.108.357 3.020.000 3.563.231

2 Møder -1.566.713 -1.609.000 -1.388.846
3 Udvalg -61.578 -117.000 -89.173
4 Kontingenter og støtte -583.409 -630.000 -613.148
5 Administrationsomkostninger -547.162 -651.000 -526.759

Andre eksterne omkostninger i alt -2.758.862 -3.007.000 -2.617.926

Resultat før af- og nedskrivninger 349.495 13.000 945.305

Finansielle indtægter 165.017 58.500 56.263
Finansielle omkostninger 0 0 -1.270

Finansielle poster i alt 165.017 58.500 54.993

Årets resultat 514.512 71.500 1.000.298

Forslag til resultatdisponering

Hensættelse til finansiering af årsmøde 2017/18 300.000 0 0
Overført resultat 214.512 71.500 1.000.298

I alt 514.512 71.500 1.000.298
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Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Balance

AKTIVER

30.06.17 30.06.16

Note DKK DKK

6 Andre tilgodehavender 202.455 0
Periodeafgrænsningsposter 15.241 3.473

Tilgodehavender i alt 217.696 3.473

Aktier og obligationer 1.823.220 1.658.580

Værdipapirer og kapitalandele i alt 1.823.220 1.658.580

7 Likvide beholdninger 2.119.549 3.442.943

Omsætningsaktiver i alt 4.160.465 5.104.996

Aktiver i alt 4.160.465 5.104.996
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Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Balance

PASSIVER

30.06.17 30.06.16

Note DKK DKK

Overført resultat 3.745.208 3.530.697
Hensættelse til finansiering af årsmøde 2017/18 300.000 0

Egenkapital i alt 4.045.208 3.530.697

8 Anden gæld 115.257 219.409
9 Periodeafgrænsningsposter 0 1.354.890

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 115.257 1.574.299

Gældsforpligtelser i alt 115.257 1.574.299

Passiver i alt 4.160.465 5.104.996
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Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Noter

2016/17

Ikke
revideret

budget
2016/17 2015/16

DKK DKK DKK

1. Andre driftsindtægter

Sponsorer, arrangementer 269.775 220.000 351.082
DASAIM møder udstilling 381.480 300.000 439.877
Medlemsindbetalinger DASAIM møder 751.177 750.000 905.244
Tilskud til forskningsformål 0 0 100.000
Diverse indtægter 0 0 90

I alt 1.402.432 1.270.000 1.796.293

2. Møder

Bestyrelsesmøder 86.350 80.000 77.462
Årsmøder 1.226.363 1.300.000 1.284.384
Uddelinger forskningsmål 254.000 229.000 27.000

I alt 1.566.713 1.609.000 1.388.846
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Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Noter

2016/17

Ikke
revideret

budget
2016/17 2015/16

DKK DKK DKK

3. Udvalg

Præhospital og akutmedicinsk udvalg 6.801 5.000 4.325
Intensiv medicinsk terapi udvalg 1.242 10.000 5.256
Anæstesiudvalget 5.741 10.000 7.420
Uddannelsesudvalget

(Hoveduddannelse/Målbeskrivelser) 29.968 35.000 38.991
Thoraxanæstesiudvalget 3.514 5.000 2.829
Obstetrikudvalget -272 5.000 1.488
Forskningsudvalget 2.833 0 0
UEMS 1.221 15.000 12.284
Neuroanæstesiudvalget 0 5.000 2.845
Kronisk smerteudvalg 1.659 12.000 10.891
Øvrige møde- og udvalgsudgifter, danske 2.949 5.000 0
Målbeskrivelser 0 5.000 2.844
Børneanæstesiudvalget 4.319 5.000 0
IT-udvalg 1.603 0 0

I alt 61.578 117.000 89.173

4. Kontingenter og støtte

Kontingent WFSA og ESA 41.264 40.000 26.434
Kontingent SSAI inkl. ACTA-abonnement 512.145 590.000 554.431
Kontingent FYA og SATS 30.000 0 32.283

I alt 583.409 630.000 613.148
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Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Noter

2016/17

Ikke
revideret

budget
2016/17 2015/16

DKK DKK DKK

5. Administrationsomkostninger

Lønninger 87.750 100.000 86.315
Refusion af gager og lønninger 375.165 350.000 355.760
IT-udgifter 27.982 100.000 26.182
Porto og gebyrer 9.853 5.000 8.545
Revisorhonorar 30.000 50.000 28.000
Revisorhonorar, regulering fra sidste år 12.847 0 18.250
Feriepengeforpligtelse -295 0 -5.661
Øvrige udgifter, IT, Kurser 882 40.000 5.486
Diverse omkostninger 2.978 6.000 3.882

I alt 547.162 651.000 526.759

30.06.17 30.06.16
DKK DKK

6. Andre tilgodehavender

Moms og afgifter 11.129 0
SSAI 2019 191.326 0

I alt 202.455 0

7. Likvide beholdninger

Danske Bank 1.375.666 3.141.113
Lægernes Pensionsbank 743.826 293.826
Porteføljepleje 57 8.004

I alt 2.119.549 3.442.943
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Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Noter

30.06.17 30.06.16
DKK DKK

8. Anden gæld

Moms og afgifter 0 104.758
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 10.456 9.020
Feriepenge 0 1.436
Feriepengeforpligtelse til funktionærer 49.838 50.131
Skyldige omkostninger 54.963 54.064

I alt 115.257 219.409

9. Periodeafgrænsningsposter

Forudbetalt kontingent 0 1.354.890
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Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Noter

10. Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regn-

skabsklasse A med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse .

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes

værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligele-

des alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til-

flyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen,

når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og

forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser

til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver

enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden

årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter kontingenter.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter annonceindtægter, sponsorbidrag, betaling til årsmøder mm

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter kontingenter, møder, administration og lønninger.
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Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Noter

10. Anvendt regnskabspraksis -  fortsat  -

Andre finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger, re-

aliserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer. Finansielle ind-

tægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret,

BALANCE

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende

værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de

enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at

et tilgodehavende er værdiforringet.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger

vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer måles til dagsværdi svarende til kursværdien på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gæl-

dens pålydende værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indbetalinger

vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.
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