
Intern revisors kommentarer til FDV regnskab for 2017 

 

Regnskabet for 2017 viser i lighed med tidligere års regnskaber betydelige underskud: 

 2015 underskud kr. 51.159 

 2016 underskud kr. 121.688 

 2017 underskud kr. 300.420 

 

Foreningens egenkapital udgør 31.12.2017 kr. 31.501. Den stærkt reducerede egenkapital giver ikke 

foreningen tilstrækkelige manøvremuligheder for at udvikle foreningen de kommende år og indfri et højt 

fagligt ambitionsniveau.  

Der tænkes feks. på afholdelse af VitiNord, hvor der derfor er behov for en stram økonomisk styring for at 

undgå at belaste FDVs økonomi.  

En ny struktur med flere faglige udvalg, kræver også nye udgifter til mødeafholdelse og kørselsgodtgørelse. 

Kontingentstrukturen for de kommende erhvervsavlere i FDV bør kunne finansiere de generelt højere 

omkostninger samt evt. separate nye omkostninger. Det fremlagte budget for 2018 afspejler efter min 

opfattelse ikke optagelse af erhvervsavlerne. 

 

Medlemsudviklingen siden 2015 har været kraftigt nedadgående. (beregnede antal) 

 2015, 1165 medlemmer 

 2016, 1120 medlemmer, ca. kr. 20.000 i mindre kontingent 

 2017, 1028 medlemmer, ca. kr. 62.000 i mindre kontingent 

 B2018, 933 medlemmer, ca. kr. 105.000 i mindre kontingent    

Reduktion i antal medlemmer samt lavere kontingentindtægter er også en hovedårsag til foreningens 

dårlige økonomi. Medlemshvervning bør være et hovedindsatsområde for FDV de kommende år. 

 

Det økonomiske merforbrug ligger hovedsageligt på udvikling af hjemmeside samt Web-shop, kr. 141.848 i 

2016 og kr. 138.889 i 2017. Iflg. regnskabsnote 4 er der nu foretaget ” afsluttende betaling på konvertering 

af hjemmeside, som besluttet på GF 2017”.  

I bestyrelsens beretning fremgår ”.. har foreløbigt ført til etablering af en integration mellem vores 

medlems- og økonomisystem og hjemmesiden”.  Men det er mit indtryk, at der fortsat er tale om to 

forskellige hjemmesider med link fra hjemmesiden til WinkKas med on-line booking og medlemssystem, 

men der er fortsat behov for 2 forskellige login. Men det fungerer også tilfredsstillende.  

Det er min forventning, at økonomien til drift af hjemmeside mv. de kommende år komme til at ligge på et 

betydeligt lavere niveau. 

 

Der er i 2017 anvendt kr. 43.031 i alt på PR og repræsentation i form af særtryk af Dansk Vin i Landliv i uge 

37. En flot præsentation af FDV og et godt tillæg til uddeling på åbne vingårde med en målsætning om at 

opnå en positiv medlemstilgang. Men jeg kan ikke lige se nytteværdien af annoncen i Landliv til kr. 27.500. 

Var det fornuftigt set i lys af, at økonomien i 2017 i forvejen var stærkt presset.  

Omkostninger til pasning og måling af vinplanter (i 2016!) ved København Universitet udgør kr. 25.000. 

Hvad er FDVs og medlemmernes nytteværdi af denne udgift? 



Udbetaling af honorarer er blevet forhøjede i 2017. Sekretariatsbistand kr. 89.600 (hævet med 30%  fra 

01.07.2017, herunder kr. 16.000 vedr. 2016) – redaktion af Vinpressen kr. 24.000 – Webmasterfunktion kr. 

23.000 (nyt i 2017) – regnskabsassistance kr. 13.800 (hævet med 30% fra 01.07.2017). Honorarer udgør i alt 

kr. 150.400. Der udføres et kolossalt arbejde, men omkostningerne svarer også til ca. 1/3 af foreningens 

indtægter.  

Der har i 2017 været et pres på mødeudgifter og kørselsudgifter til ekstraordinære generalforsamling samt 

til ekstra møder vedr. etablering af nyt CMS system mv.  Jeg formoder, at disse møders antal reduceres. 

Gennemførelse af princippet om mere korrekt periodisering har belastet 2017 regnskabet i betydeligt 

omfang. Jeg vil foreslå, at FDV fremover også periodiserer den forventede omkostning til den eksterne 

revisors revision af årsregnskabet (udgift/skyldig omkostning) samt at FDV overvejer at indtægtsføre de 

forventede indbetalinger fra Norge og Sverige i det regnskabsår, hvor Vinpressen bliver leveret og 

udgiftsført (indtægt/ tilgodehavende).  

 

Leif Møller Pedersen, Odense den 12.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 


