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211, 212, Kontingentindbetalinger  Budget Regnskab

 525.000  469.475 
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303, Indbetalinger fra Sverige og Norge

307; Redaktion og opsætning

 48.000  80.507 
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3 335; Bestyrelsens kørsel og mødeudgifter

 80.000  41.724 
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355; WEB-master honorar

 -    23.000 

357; Nyt CMS system

 -    106.317 
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 48.000  54.519 
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427, 428; Sekretariat og regnskabsføring

 76.000  116.770 
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7 435; Ekstern revisor

 -    8.125 
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450 Andre omkostninger

 86.000  160.101 
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Gælder hele regnskabet.

Medlemsantallet har været vigende, hvorfor kontingentindbetalingerne ikke møder 
budgettet.
Derudover afspejler beløbet det faktum, at nedgangen i medlemstal for både 2016 
og 2017 er afskrevet som tab.
Yderligere havde bestyrelsen en forventning om, at iværksat markedsføring (bl.a. 
annonceindlæg i LandLiv) ville betyde en tilgang af medlemmer.

Beløbet i 2017 hidrører fra abonnementet i 2016. Betalingen for 2017 
abonnementet på ca. 58.000 kr. er modtaget i 1. kvt. 2018, men ikke periodiseret.

Merudgiften skyldes tilskud til en inspirationsrejse for redaktionsudvalget, samt 
betaling af 2016 udgift i 2017.
Til gengæld er Honorar for opsætning ekskl. Moms og øvrige mødeudgifter 
væsentligt under budget.

Som konsekvens af, at bestyrelsen kombinerer sine møder med andre 
foreningsakti-viteter (LF-møde, Vinskue og GF), hvorunder transportudgifterne er 
bogført. 

Den afsluttende betaling på konvertering af hjemmesiden, som besluttet på GF 
2017.

370; Vinskue

Med 275 deltagende vine var det samlede deltagegebyr væsentligt over budget, 
hvilket samtidig indebar øgede udgifter til forplejning og lokaleleje. Ligeledes betød 
antallet tilmeldte vine behov for flere dommere. Endelig er Pometets analyse af de 
tilmeldte vine ikke indlagt i budgettet. 
Den samlede budgetoverskridelse på ca. 6.500 kr. er acceptabel.

Af regnskabsføringens ca. 27.000 kr., hidrører 4.000 fra honorar i 2016, 2.600 kr. 
til ekstraordinær bogholderassistance p.g.a. nedbrud ved Nets og deraf afledte 
komplikationer med registrering af betalinger, samt 8.000 kr. som følge af 
fejlpostering af WinKAS abonnement.
Budgetstigningen er et resultat af ekstern revisors revisionspåtegning 2016, som 
indebærer, at honorarer skal indberettes til Skat. Honorarmodtagere var lovet 
skattefri betaling, hvorfor ændret procedure indebar, at bestyrelsen besluttede at 
hæve disse to honorarer med 30% fra 01 JUL 2017.

GF 2017 besluttede, at FDV regnskab skal revideres af både de to interne revisorer 
og en ekstern revisor. Sidstnævnte var ikke indarbejdet i budgettet.

Deltagerantallet i LF-mødet med tilhørende lokaleleje indebar en større udgift end 
budgetteret. 
Ligeledes indebar bestyrelsesmødet forud for generalforsamlingen, at budgettet 
herfor blev overskredet. Begge ovenstående indebar dog et mindre forbrug på 335 
(se note 3).
Som led i markedsføringen deltog FDV i den landsomdelte LandLiv med et 
annonceindlæg. Bestyrelsen havde en forventning om, at dette ville indebære en 
medlemsfremgang, som imidlertid udeblev.
Endelig har behovet for videnopbygning indebåret tilskud til konferencedeltagelse.

510; ViTiNord

Bestyrelsens har ønsket at kunne kvantificere de ressourcer, FDV anvender på 
ViTiNord konference i 2018. Dette er ikke indarbejdet i budgettet for 2017.
Forventningen er, at anvendte ressourcer refunderes, såfremt konferencen giver 
overskud. 

Den eksterne revisors påtegning om periodisering træder i kraft fra og med 2018. Derfor er der flere 
konti i 2017 regnskabet, der ligger højere end tidligere års og evt. ud over budgettet (305, 306, 428), 
idet udgifter sent i 2016 med betalingsfrist i 2017, indgik i 2017 regnskabet, ligesom sene udgifter i 
2017 med betalingsfrist i 2018 bogføres i 2017 (men betales i 2018). 
Udgifterne for ViTiNord falder dog udenfor dette princip, da bogføring af disse udgifter var påbegyndt 
inden revisionspåtegningen.


