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Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Foreningsoplysninger m.v.

Foreningen

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
c/o Anæstesi- og operationsklinikken
Juliane Maries Vej 10, opgang 42, 3. sal, afsnit 4231 10
2100 København Ø
Hjemsted: København
CVR-nr.: 17 29 50 71
Regnskabsår: 01.07 - 30.06

Bestyrelse

Joachim Hoffmann-Petersen
Kasserer Rasmus Hesselfeldt
Martin Kryspin Sørensen
Lasse Hald
Line Stendell
Mona Tarpgaard
Carl Johan Erichsen
Nanna Reiter
Jacob Madsen
Lars Møller Pedersen
Nanna Kruse
Carsten Boe Pedersen
Jannie L. Poulsen
Peter Blom Jensen
Carsten Albek

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.19 - 30.06.20 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. 30.06.20 og resultatet af foreningens aktiviteter for regn-
skabsåret 01.07.19 - 30.06.20.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 22. september 2020

Bestyrelsen

Joachim Hoffmann-Petersen
Formand

Rasmus Hesselfeldt
Kasserer

Martin Kryspin Sørensen

Lasse Hald Line Stendell Mona Tarpgaard

Carl Johan Erichsen Nanna Reiter Jacob Madsen

Lars Møller Pedersen Nanna Kruse Carsten Boe Pedersen

Jannie L. Poulsen Peter Blom Jensen Carsten Albek
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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  01.07.19 - 30.06.20, 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. 30.06.20 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 01.07.19 - 30.06.20 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 i regnskabet

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.
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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

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 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 22. september 2020

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 01.07.19 - 30.06.20 udviser et resultat på DKK 618.135 mod DKK
658.307 for tiden 01.07.18 - 30.06.19. Balancen viser en egenkapital på DKK 5.479.711.

I 1. halvdel af 2020 har foreningens drift været påvirket af den globale pandemi med COVID-
19. Et af foreningens formål er, at tilbyde kurser for foreningens medlemmer, og dette har
ikke været muligt pga. restriktioner i forbindelse med spredningen af COVID-19. Foreningen
har ikke afholdt ekstra omkostninger i forbindelse hermed.

Efterfølgende begivenheder

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

Resultatopgørelse

2019/20

Ikke
revideret

budget
2019/20 2018/19

Note DKK DKK DKK

Kontingenter 1.564.130 1.600.000 1.567.070

1 Andre driftsindtægter 236.697 20.000 1.288.564

Indtægter i alt 1.800.827 1.620.000 2.855.634

2 Møder -179.323 -300.000 -1.337.792
3 Udvalg -99.208 -205.000 -97.021
4 Kontingenter og støtte -243.516 -340.000 -255.504
5 Administrationsomkostninger -656.212 -694.000 -646.715

Andre eksterne omkostninger i alt -1.178.259 -1.539.000 -2.337.032

Resultat før af- og nedskrivninger 622.568 81.000 518.602

Finansielle indtægter 0 34.000 139.705
Finansielle omkostninger -4.433 0 0

Finansielle poster i alt -4.433 34.000 139.705

Årets resultat 618.135 115.000 658.307

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat 618.135 115.000 658.307

I alt 618.135 115.000 658.307
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Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Balance

AKTIVER

30.06.20 30.06.19

Note DKK DKK

6 Andre tilgodehavender 376.077 217.559
Periodeafgrænsningsposter 118.712 122.803

Tilgodehavender i alt 494.789 340.362

Aktier og obligationer 2.525.089 2.541.392

Værdipapirer og kapitalandele i alt 2.525.089 2.541.392

7 Likvide beholdninger 4.052.255 3.671.507

Omsætningsaktiver i alt 7.072.133 6.553.261

Aktiver i alt 7.072.133 6.553.261
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Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Balance

PASSIVER

30.06.20 30.06.19

Note DKK DKK

Overført resultat 5.329.711 4.711.576
Hensættelse til finansiering af årsmøde 150.000 150.000

Egenkapital i alt 5.479.711 4.861.576

Gæld til øvrige kreditinstitutter 75 0
Forudbetalt kontingent 1.491.890 1.557.280

8 Anden gæld 100.457 111.405
Periodeafgrænsningsposter 0 23.000

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.592.422 1.691.685

Gældsforpligtelser i alt 1.592.422 1.691.685

Passiver i alt 7.072.133 6.553.261
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Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Noter

2019/20

Ikke
revideret

budget
2019/20 2018/19

DKK DKK DKK

1. Andre driftsindtægter

Sponsorer, arrangementer 0 0 100.826
DASAIM møder udstilling 0 0 340.690
Medlemsindbetalinger DASAIM møder 16.154 20.000 780.048
Tilskud til forskningsinitiativ 48.000 0 67.000
Overskud SSAI 2019 172.543 0 0

I alt 236.697 20.000 1.288.564

2. Møder

Bestyrelsesmøder 80.533 90.000 76.650
Årsmøder 14.790 90.000 1.194.142
Uddelinger forskningsmål 84.000 120.000 67.000

I alt 179.323 300.000 1.337.792
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Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Noter

2019/20

Ikke
revideret

budget
2019/20 2018/19

DKK DKK DKK

3. Udvalg

Præhospital og akutmedicinsk udvalg 9.108 15.000 11.924
Intensiv medicinsk terapi udvalg 8.523 15.000 10.288
Anæstesiudvalget 4.679 15.000 3.441
Uddannelsesudvalget

(Hoveduddannelse/Målbeskrivelser) 32.067 35.000 29.626
Thoraxanæstesiudvalget 764 10.000 0
Obstetrikudvalget 24.833 20.000 4.904
Forskningsudvalget 8.195 20.000 12.275
UEMS 2.241 15.000 1.772
Neuroanæstesiudvalget 0 10.000 3.010
Kronisk smerteudvalg 0 10.000 0
Øvrige møde- og udvalgsudgifter, danske 1.874 10.000 8.843
Øvrige møde- og udvalgsudgifter, udlandske 0 0 1.196
Målbeskrivelser 0 20.000 0
Etisk Udvalg 0 0 528
Børneanæstesiudvalget 6.924 10.000 9.214

I alt 99.208 205.000 97.021

4. Kontingenter og støtte

Kontingent WFSA og ESA 26.403 40.000 23.839
Kontingent SSAI inkl. ACTA-abonnement 217.113 300.000 231.665

I alt 243.516 340.000 255.504
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Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Noter

2019/20

Ikke
revideret

budget
2019/20 2018/19

DKK DKK DKK

5. Administrationsomkostninger

Lønninger 135.000 135.000 135.000
Refusion af gager og lønninger 384.473 405.000 405.073
IT-udgifter 57.863 50.000 42.382
Porto og gebyrer 14.332 15.000 12.812
Revisorhonorar 30.000 45.000 30.000
Revisorhonorar, regulering fra sidste år 8.750 0 9.011
Feriepengeforpligtelse -3.390 7.000 -96
IT-udgifter 14.854 27.000 11.973
Diverse omkostninger 14.330 10.000 560

I alt 656.212 694.000 646.715

30.06.20 30.06.19
DKK DKK

6. Andre tilgodehavender

Moms og afgifter 21 4.868
SSAI 2019 178.513 205.691
Øvrige tilgodehavender 197.543 7.000

I alt 376.077 217.559
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Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Noter

30.06.20 30.06.19
DKK DKK

7. Likvide beholdninger

Danske Bank 3.359.894 2.978.108
Lægernes Pensionsbank 692.326 692.826
Porteføljepleje 35 573

I alt 4.052.255 3.671.507

8. Anden gæld

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 22.338 4.626
Feriepengeforpligtelse til funktionærer 48.118 51.508
Skyldige omkostninger 30.001 55.271

I alt 100.457 111.405

9. 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
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Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Noter

9. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

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.

Andre finansielle poster

Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, gevinster og
tab på andre værdipapirer og kapitalandele m.v.

Skat af årets resultat

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som skat af årets resultat
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der
kan henføres til poster indregnet direkte i egenkapitalen. Der påhviler ikke foreningen
hverken skyldig eller udskudt skat.

BALANCE

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende
værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.
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Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Noter

9. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

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.

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skat-
tepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indreg-
nes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke afskriv-
ningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksom-
hedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller

skattepligtig indkomst.  I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter for-
skellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte an-
vendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne rea-

liseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af frem-
tidig indtjening.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens
lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.
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Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Noter

9. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gæl-
dens pålydende værdi.

Modtagne forudbetalinger fra kunder

Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb modtaget fra kunder forud for tids-
punktet for levering af den aftalte vare eller færdiggørelse af den aftalte tjenesteydelse.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indbetalinger
vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.
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