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  Årsregnskab for 2017 til godkendelse 
Indstilling til beslutning 
DANVAs generalforsamling skal i henhold til foreningens vedtægter § 44, stk. 4, godkende 
foreningens regnskab. 

Bestyrelsen indstiller det foreliggende årsregnskab for 2017 til Generalforsamlingens god-
kendelse. 

Sagsfremstilling 
DANVAs regnskab udviser et underskud på 247 t. kr. før skat. Det er et rigtig tilfredsstil-
lende resultat set i forhold til et budget på -1,0 mio. kr. og i forhold til de mange udfordrin-
ger og opgaver, der er løst i 2017. 

Hvis man ser på indtægtssiden er kontingentet 100 t. under budget. Indbetaling til VUDP 
er ca. 1,6 mio. kr. mindre end budgetteret, og der er derfor tilsvarende uddelt et mindre 
beløb til støtte af projekter henført under andre eksterne omkostninger. Øvrige projektind-
tægter er ca. 1 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket skyldes et lavere aktivitetsniveau 
end forudsat på kursusområdet. Der har været en fin tilslutning til den brugerfinansierede 
benchmarking, fremgang i konsulenttjeneste, ekstern udlejning af Vandhuset, og der er 
indgået kontrakt med EnviNa.  
 
På omkostningssiden er der brugt færre omkostninger end budgetteret, hvilket primært 
har været i tilknytning til mindre uddelt støtte til VUDP projekter, årsmødet, kurser, stati-
stik og analyse, benchmarking samt refusion af omkostninger til vundet Højesteretssag om 
Jammerbugt Forsyning.   
 
Personaleomkostningerne er ca. 1,6 mio. kr. højere end budgettet, hvilket primært skyldes 
en ansættelse til varetagelse af kontrakten med EnviNa, en projektansættelse til vareta-
gelse af økonomisk regulering/analyse og statistik/konsulentarbejde, en stigning i medar-
bejdernes ferie- og flextilgodehavende samt mere efteruddannelse end budgetteret. 
 
Ved de finansielle indtægter og omkostninger har vi en omkostning på kursregulering af 
kreditforeningslån i Euro på ca. 100 t. kr. 

Årsregnskabet er revideret af statsautoriserede revisorer Michael N.C. Nielsen og Ulrik 
Vangsø Ørts, Ernst & Young, der ikke er fremkommet med bemærkninger i revisorerklæ-
ringen. 

Følgende bilag vedlagt: 
 
Årsregnskab 2017 
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