Kasserens bemærkninger til FUAs regnskab 2017-2018 og budget 20182019
Bemærkninger til regnskabet:

FUA har pr 31/8 2018 202 enkeltmedlemmer og 41 institutionsmedlemmer.
Indtægter
FUA har haft færre kontingentindtægter end forventet. Det er især enkeltmedlemmer, som
ikke har gentegnet deres medlemskab i år. Det er en tendens, som også ses hos andre
foreninger for audiologopæder. Bestyrelsen bør fremadrettet være opmærksom på at
fastholde og hverve nye medlemmer, måske især med fokus på studerende. Der har
ligeledes været en indsats for at imødekomme medlemmer i Jylland igennem flere
arrangementer i Aarhus i det forgangne bestyrelsesår.
Entré-indtægterne har været noget højere end forventet, hvilket måske kan være udtryk for,
at deltagerne vælger at betale for de arrangementer, de ønsker at deltage i, fremfor at
tegne medlemskab. Man kunne overveje at hæve entréprisen for at gøre medlemskab mere
attraktivt.

Udgifter
FUA har i det forgangne regnskabsår haft en del færre udgifter end forventet. Det drejer sig
især om portoudgifter, som er sparret pga. digitaliseringen af medlemsbladet Logos.
Udgifter til vedligeholdelse af hjemmesiden såvel som bestyrelsens mødeudgifter har
desuden været noget lavere end forventet. Bestyrelsen har ikke modtaget ansøgninger om
sponsorater, hvorfor denne post også er lavere end forventet. Man kan fremadrettet
overveje at gøre medlemmer opmærksomme på muligheden for at søge et sponsorat.

Samlet resultat
Årets samlede resultat er et overskud på 20.840,61 kr. På FUAs kontor stor pr 31/8 2018
111.517,30 kr.

Bemærkninger til budget 2018-2019

Indtægter:

Der budgetteres med nogenlunde samme kontingent- og entréindtægter som sidste år. Det
skyldes, at kontingentbetalingen for enkeltmedlemmer i det kommende regnskabsår foregår
automatisk, så vi risikerer ikke, at medlemmer glemmer at gentegne deres medlemskab og
således forlader FUA uden måske egentlig aktivt at ønske det. Der er selvfølgelig stadig
mulighed for, at enkeltmedlemmer og institutionsmedlemmer kan kontakte FUA, hvis de
ønsker at melde sig ud.

Udgifter:
På udgiftssiden er budgetteret med lidt flere penge til arrangementer for at give mulighed
for fortsat at få oplægsholde til Jylland. Da Logos-databasen nu er etableret, bliver
udgifterne til denne sandsynligvis mindre i næsten regnskabsår og der er derfor afsat færre
penge til den. Der er desuden sat lidt flere penge af til bestyrelsens mødeaktivitet, da der er
en del transportudgifter forbundet med deltagelse i forskellige samarbejdsmøder (fx
samarbejdet med ALF og FTHF i forhold til certificering). Der er desuden afsat lidt flere
penge til kontorartikler, da der kan blive behov for at indkøbe en licens til office-pakken til
kasseren (vores regnskabsskabelon er lavet i Excel).
Samlet forventet resultat:
Samlet budgetteres med et overskud på 3000 kr.

Revisorens bemærkninger
Efter jeg har gennemgået regnskabet for 2017/2018 kan jeg konstatere, at FUAs
bestyrelse som altid fører et fornuftigt regnskab.
Jeg finder det relevant, at FUAs bestyrelse følger udviklingen i forhold til antallet af
betalende medlemmer og fortsat prioriteres tiltag for at hverve medlemmer.
Jeg anser det som en god prioritering, at der i det kommende regnskabsår er afsat penge
til møder med andre foreninger omkring certificering.
At gøre medlemmerne opmærksom på mulighed for sponsorat finder jeg ligeledes relevant
Det kan overvejes at prioritere denne opgave yderligere og for eksempel støtte flere
arrangementer og lignende, som kan komme medlemmerne af FUA til gode.

