Bemærkninger til årsregnskabet 2016/2017 ift. det budgetterede
Indtægter
Kontingent
Færre kontingentindtægter end budgetteret med. Det kan muligvis skyldes det nye betalingssystem, som har
krævet, at alle medlemmer skulle oprette sig på ny. Vi har 256 enkeltmedlemmer og 42 institutionsmedlemmer.
(år 15/16: 287 enkeltmedlemmer og 46 institutioner, år 14/15: 279 enkeltmedlemmer, 42 institutioner).
Entre ved arrangementer
Lidt færre entreindtægter end budgetteret med.
Annoncer i Logos
Ingen indtægt, dvs. mindre end budgetteret. Salg af annoncer er ikke noget, vi gør noget aktivt for.
Logos løssalg
Ingen indtægt, dvs. mindre end budgetteret med.
Bankrenter
Ingen indtægt ligesom forventet.
Udgifter refunderet af CPLOL
CPLOL har refunderet transportudgifter. Det havde vi ikke budgetteret med.
Diverse
Afstemning fra Epay.

Udgifter
Arrangementer
Beløbet dækker honorar/gave til oplægsholdere (ca. 12.000 kr.), transportgodtgørelse til oplægsholdere (ca. 1.800
kr.) og forplejning til arrangementerne (ca. 1.900 kr.).
Vi har brugt ca. 18.000 kr. mindre end budgetteret med. Det gælder især honorarudgifterne.
Logos
Beløbet dækker layout (ca. 15.000 kr.), tryk (ca. 10.000 kr.) og forplejning til Logos-redaktionen (0 kr.)
Vi har brugt en del mindre end budgetteret med. Det skyldes, at der i år kun er udkommet 2 numre af Logos og
ikke 3 numre, som der plejer. Logos-redaktionen har ønsket et års pause til at gentænke Logos, hvilket blev
vedtaget på generalforsamlingen 2015/2016. Derfor har udgiften til Logos været mindre end forventet.
Porto
Beløbet dækker portoudgifter til udsendelse af Logos. På portosiden er der brugt ca. 11.000 kr. til udsendelse af
Logos, hvilket også er mindre end budgetteret med. Se under ”Logos”.
Mødeaktivitet
Beløbet dækker transportudgifter for bestyrelsen (ca. 18.000 kr.) og forplejning til vores
møder/julefrokost/sommerfest (ca. 3.500 kr.). Transportudgifterne er ca. 7.000 kr. højere end budgetteret med.
Det skyldes en stor bestyrelse, som er geografisk spredt i landet.

Bankgebyr
Som forventet.
Postboks
Udgiften er steget med ca. 100 kr.
Kontorartikler
Der er brugt ca. 5.000 kr. som forventet. Posten dækker betaling for regnskabsprogram (ca. 1.400 kr.),
printpatron, kuverter mv.
Gaver
Der er brugt ca. 300 kr. mere end forventet. Det drejer sig om gaver til afgående bestyrelsesmedlemmer og
medlemmer af udvalgene (Logos-redaktionen og arrangementsudvalget) og gave til ALF på Nyborg Strand.
Hjemmeside
Vi har brugt ca. 30.000 kr. mere på hjemmesiden end forventet, som har været nødvendigt for at have en
funktionel hjemmeside med et brugbart medlemssystem, der kan håndtere indmeldelse/udmeldelse,
kontingentbetaling og udseendelse af nyhedsbreve.
Sponsorat
Vi har sponsoreret tutorerne på SDU og KUA (hver med 1000 kr.). Vi har desuden sponsoreret to
kandidatstuderende med 2500 kr., penge som gik til indkøb af materialer til udvikling af en test og tre
audiologopæder til deltagelse i Pan European Voice Conference 2017som forberedelse til at konferencen i 2019
skal afholdes i København. Dette projekt er støttet med 2500 kr.

Konklusion
Vi har et underskud på 25.342,22 kr. Vi havde budgetteret med et underskud på 15.755,00 kr. Det skyldes især de
ekstra penge vi har brugt på hjemmesiden og at vi haft færre kontingentindtægter end vi regnede med.

