Kassererbemærkninger til årsregnskabet.
Indtægter:
Kontingent
I år fik foreningen væsentligt færre kontingentindtægter, end der var budgetteret med. Vi havde
budgetteret med 85.000 kr. i kontingentindtægter men modtog kun 68.706 kr. Det skyldes formentlig, at
medlemmerne endnu engang har måtte melde sig, da vi i vinters måtte skifte betalingssystem på grund af
de nye GDPR-regler. Vi havde pr. 31.8 124 enkeltmedlemmer og 43 institutionsmedlemmer. Det er ca. en
halvering af enkeltmedlemmer i forhold til sidste år.
Bidrag fra DM
DM har givet foreningen 5000 kr., som kompensation for, at de ikke har kunne give os en
studentermedhjælper gennem en længere periode.
Udgifter:
Hjemmeside (herunder domæne, betalingssystem og logosdatabase)
På grund af det nye betalingssystem er der brugt flere penge end der var budgetteret med til posten
hjemmeside mm. Der var i alt budgetteret med 25.000 kr. til hjemmeside, mails, logosdatabase men der
blev brugt 39.000 kr.
Sponsorater
Der blev givet et sponsorat på 4000 kr. hvoraf en lille del ikke blev brugt og derfor blev tilbagebetalt til
foreningen.
Revision/regnskab
Foreningen valgte i foråret at få et bogholderfirma til at hjælpe med bogføring for at lette kassererposten,
hvilket i år betød en ekstraudgift på 3586 kr.
Konklusion
Der var væsentligt færre indtægter i år end vi regnede med på grund af faldende kontingentindtægter.
Underskuddet bliver dog kun på 5700 kr., da de samlede udgifter holdt sig lige inden for budgettet. Dette
på trods af, at der blev brugt flere penge på hjemmesiderne end der var budgetteret med. Til gengæld er
der brugt færre penge på flere af de andre poster herunder mødeaktiviteter for bestyrelsen og
arrangementsposten.

Kasserers bemærkninger til budget for 19/20

Indtægter
Kontingentindtægter: Der budgetteres med stigende kontingentindtægter, da der løbende er medlemmer
som melder sig ind igen og nye medlemmer, som kommer til. For at være på den sikre side budgetteres der
stadig med færre kontingentindtægter sammenliget med tidligere år. I alt 77.000 kr.
Løssalg af Logos: Løssalg af Logos budgetteres ligesom tidligere år til 50 kr.
Entréindtægter: Der budgetteres med lidt færre entréindtægter på baggrund af årsregnskabet. I alt 2.500
kr.
Udgifter
Arrangementer: Vi forventer, at antallet af arrangementer er det samme som i 18/19 og der budgetteres
derfor igen med udgifter for 26.000 kr., hvoraf der er afsat 20.000 kr. i honorar til oplægsholdere, 4000 kr.
til transport til oplægsholdere og 2000 kr. til forplejning til arrangementer.
Logos: Posterne udgifter til Logos database og hjemmeside slås sammen, da betalingssystemet og Logos
databasen nu er samlet på domænet audiologopaed.dk, og kører som ét system og det er i realiteten ikke
muligt at skille udgifterne ad. Der er ikke længere udgifter til tryk af logos eller forplejning til Logos
redaktion, og derfor går denne post i 0 til næste år
Mødeaktiviteter: Der budgetteres med lidt færre udgifter til mødeaktivitet for bestyrelsen i 19/20 i alt
16.000 kr., da vi ikke regner med at udgifter til denne post ændrer sig væsentligt i forhold til sidste år.
Bankgebyrer: Posten bankgebyrer forhøjes til 500 kr. på grund af stigende gebyrer.
Kontorartikler: Denne post sættes ned til 500 kr. på baggrund af sidste års regnskab.
Gaver: Der budgetteres igen med 1000 kr. til denne post.
Hjemmeside (domæne, vedligehold, mails) Vi har lavet en kontrakt med firmaet webstarters, hvor
eventuelle problemer med betalingssystemet og Logos database afhjælpes uden beregning. Derfor er der
budgetteret med langt færre udgifter til denne post. De faste udgifter til denne post er 126 kr. om
måneden for mailkonti til bestyrelsen og 500 kr. årligt for hjemmesiderne (fua.dk, audiologopaed.dk). Men
for at være på den sikre side har vi afsat i alt 12.000 kr.
Sponsorat: Vi har igen budgetteret med 8.000 kr. til sponsorat.
PR: Denne post sættes lidt op til 1000 kr., så der er mulighed for at bruge lidt ekstra i forsøget på at hverve
flere medlemmer.
Repræsentationsudgifter: Denne post sættes ned til 500 kr. da vi ikke forventer at udgifterne ændrer sig i
forhold til sidste år.
Revision/regnskab: Foreningen har valgt at bruge 11.000 kr. årligt på at få et bogholderfirma til hjælpe med
regnskabet. Dette for at lette kassererposten.

