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Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2021 - 
31. december 2021 for Dansk Selskab for Arbejds- og miljømedicin DASAM.
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationens aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af organisationens 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021.
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 
 
Århus, den 9. februar 2022

Bestyrelse

Harald William Meyer Zara Ann Stokholm Margrethe Bordado Sköld 
Formand

Inger Schaumburg
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Til medlemmerne i Dansk Selskab for Arbejds- og miljømedicin DASAM
 
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Selskab for Arbejds- og miljømedicin DASAM for 
regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, 
resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationens aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021, samt af resultatet af organisationens 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 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 organisationen i overensstemmelse med International 
Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske 
adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har 
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores 
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion.
 
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 organisationens 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 organisationen, indstille driften eller ikke har andet 
realistisk alternativ end at gøre dette.
 
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 
revisionspåtegning 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 forventes, 
at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 
regnskabsbrugerne 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:
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* Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 

denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion 
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 forårsaget 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 udforme 

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne 
udtrykke en konklusion om effektiviteten af organisationens 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 
udarbejdet, er rimelige.

 
* Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af 

regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede 
revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan 
skabe betydelig tvivl om organisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at 
der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på 
oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, 
modificere 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 organisationen ikke længere kan fortsætte driften.

 
* Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, 

herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende 
transaktioner 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, herunder 
eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
 

Næstved, den 9. februar 2022

Revision Vadestedet
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 27433863

Ebbe Jensen
Registreret revisor
ID: mne6032
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Organisationen Dansk Selskab for Arbejds- og miljømedicin DASAM
Palle Juul-Jensens Boulevard 99 
8200 Aarhus N

Telefon 78450000
E-mail zarastok@rm.dk
Hjemmeside www.dasam.dk
CVR-nr. 26009081
Hjemsted Holbæk
Regnskabsår 1. januar 2021 - 31. december 2021

Bestyrelse Harald William Meyer
Zara Ann Stokholm
Margrethe Bordado Sköld 
Inger Schaumburg

Revisor Revision Vadestedet 
Godkendt Revisionsaktieselskab
Vadestedet 6
4700 Næstved
CVR-nr.: 27433863
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Generelt
Årsrapporten for Dansk Selskab for Arbejds- og miljømedicin DASAM for 2021 er aflagt i 
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for organisationer i 
regnskabsklasse A.
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
 
Generelt
 
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes 
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret 
kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå 
årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt 
tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været 
indregnet i resultatopgørelsen. 
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
organisationen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 
fragå organisationen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 
 
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en 
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris 
med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem 
kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden 
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
 
Resultatopgørelsen
 
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og 
forventes modtaget.
 
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende organisationens primære 
aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til årsmøde, folkemøde og 
administration mv.
 
Balancen
 
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
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Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender på anfordringskonti i pengeinstitutter.
 
Egenkapital
Egenkapitalen omfatter organisationskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan 
være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.
 
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi. 
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Note
2021

kr. 
2020

kr. 

Nettoomsætning 1 157.921 392.331
Dækningsbidrag 157.921 392.331

Årsmøde 2 13.420 -168.246
Jubilæumskonference 3 -103.318 0
Administrationsomkostninger 4 -37.939 -54.656
Legater 5 0 -9.496
Andre eksterne omkostninger -127.837 -232.398

Årets resultat 30.084 159.933

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 30.084 159.933

30.084 159.933
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Note
2021

kr. 
2020

kr. 
Aktiver

Andre tilgodehavender 6 26.286 31.631
Tilgodehavender 26.286 31.631

Likvide beholdninger 7 221.986 186.357

Omsætningsaktiver 248.272 217.988

Aktiver 248.272 217.988
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Note
2021

kr. 
2020

kr. 
Passiver

Overført resultat 238.072 207.988
Egenkapital 238.072 207.988

Leverandører af varer og tjenesteydelser 10.200 10.000
Kortfristede gældsforpligtelser 10.200 10.000

Gældsforpligtelser 10.200 10.000

Passiver 248.272 217.988

Projekter/Mellemregnskaber med CISU 8
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2021 2020
 kr. kr.
1. Nettoomsætning
Medlemskontingenter 116.950 119.425
Andre indtægter (Jubilæumskonference) 16.685 30.000
Administration Civilsamfundspuljen 24.286 0
Øvrige indtægter 0 20.881
Lægeforening- afregning aflyst årsmøde 0 142.000
Lægeforening- opkrævning aflyst årsmøde 0 80.025

157.921 392.331

2. Årsmøde
Deltagerbetaling -321.760 -2.131
Musik 18.500 9.000
DSB Kursuscenter 0 160.820
Øvrige omkostninger 2.994 557
Comwell Klarskovgaard 286.846 0

-13.420 168.246

3. Jubilæumskonference
Transport 576 0
Fagligt (honorar og transport) 25.557 0
Øvrige omkostninger 1.720 0
Jubilæumskonference 75.465 0

103.318 0

4. Administrationsomkostninger
AM PRO kontingent 3.000 5.000
Bestyrelse 0 5.997
Medlemsmøder 0 2.735
Kontor og administration 22.089 30.924
Forsikring 2.650 0
Revision 10.200 10.000

37.939 54.656

5. Legater
Rejselegat 0 9.496

0 9.496

6. Andre tilgodehavender
Tilgodehavende, administrationsbidrag projekt 26.286 30.881
Tilgodehavende, medlemskontingent 0 750

26.286 31.631
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2021 2020
 kr. kr.
7. Likvide beholdninger
Danske Bank, hovedkonto 221.986 186.357

221.986 186.357

8. Projekter/Mellemregnskaber med CISU
Projekttitel: Farming, Health and Environment, Nepal 2017-2019.
J.nr.: 17-1997-UI-dec
Ubrugte midler ved årets begyndelse  96.403
Udbetalte tilskud i året -64.303

32.100
Overført til partnere i regnskabsåret 0
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 30.000

30.000
Administration i Danmark, 7% 2.100 32.100

0
Afregnede renteindtægter 0
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning  0

Projekttitel: Farming Health and Environment - a multi sector approach to reduce 
pesticide hazards in Nepal
Ubrugte midler ved årets begyndelse  0
Udbetalte tilskud i året 650.000

650.000
Overført til partnere i regnskabsåret 315.084
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 0

315.084
Administration i Danmark, 7% 22.056 337.140

312.860
Afregnede renteindtægter -1.061
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning  311.799
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Projekttitel: Composting and recycling for household and industrial waste manegement 
in Chitwan, Nepal (CAR-Nepal)
Ubrugte midler ved årets begyndelse  158.071
Udbetalte tilskud i året 158.900

316.971
Overført til partnere i regnskabsåret 252.414
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 0

252.414
Administration i Danmark, 7% 17.669 270.083

46.888
Afregnede renteindtægter 0
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning  46.888
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