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DAKOFA ÅRSBERETNING 2016-2017
DAKOFA har fra året 2016-2017 ændret procedure så der ikke længere produceres en egentlig
årsberetning. I stedet er her samlet følgende dokumenter i en PDF:
1. Formandens beretning
2. Årsregnskab 2016
3. Henvisning til hjemmeside for aktuel bestyrelse, sekretariat og medlemsliste

Formandens beretning 2016/2017
En dansk strategi for cirkulær økonomi – hvad er planen?
Dette har været det store tema for året, der er gået siden seneste generalforsamling. DAKOFA kickstartede allerede debatten på årskonferencen 2016 og afholdte kort tid herefter en CAMP om
cirkulær økonomi. CAMP’en resulterede i mange visionære forslag til danske initiativer, som på dagen
blev overleveret til Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, som ved samme lejlighed
præsenterede regeringens kommende arbejde, herunder arbejdsplanen for Regeringens Advisory
Board for cirkulær økonomi.
EU’s cirkulære økonomi-pakke og kommende affaldsplan
I takt med, at regeringens Advisory Board har arbejdet på at give deres anbefalinger til en kommende
dansk indsats for cirkulær økonomi, har Europa-Parlamentet og Ministerrådet arbejdet intenst med
de politiske forhandlinger om CØ-pakken, fremsat af EU-Kommissionen i december 2015. Pakken
indeholder bl.a. en revision af affaldsdirektivet, der vil udgøre de fremtidige minimumsmål for
genanvendelse i den kommende danske affaldsplan 2019-24. Indholdet af den kommende affaldsplan
er derfor i fokus, hvorfor netop dette også er temaet for årskonferencen i år.
Øget genbrug og genanvendelse i Danmark
Mens den politiske debat har været fokuseret på cirkulær økonomi, har man i kommunerne været
optaget af at implementere målene i den danske ressourcestrategi. Nye kommunale tiltag bliver rullet
ud de fleste steder i landet. Flere og flere kommuner har indført nye ordninger for organisk affald,
plast og øget udsorteringsmuligheder er indført på genbrugspladserne. Der sorteres som aldrig før, og
nye fraktioner som tekstilaffald er ligeledes kommet i fokus. En ny evaluering af ressourcestrategien
har netop vist, at de nugældende kommunale affaldsplaner vil bringe Danmark i mål, når det gælder
50%-målet for genanvendelse af udvalgte husholdningsfraktioner i 2022. DAKOFA har i årets løb
bidraget til videndeling og med konferencer, hvor de nye ordninger og tiltag har været præsenteret.
Endvidere har DAKOFA netop etableret et nyt netværk for øget genbrug og genanvendelse af
tekstiler.
Ressourcestrategiens mål om at øge kvaliteten i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald har igen i
år været i højsædet. I takt med øget fokus på cirkulær økonomi er genbrug af bygge- og anlægsaffald
kommet højt på dagsordenen. DAKOFA har derfor afholdt en lang række kurser, seminarer, en
studietur og partnerskabsmøder om både genbrug og genanvendelse.
Håndtering af problematiske stoffer og farligt affald i en cirkulær økonomi
I jagten på genanvendelse og dermed værdierne i affaldet har DAKOFA også i år slået et slag for, at

det er vigtigt at have styr på de farlige stoffer og derigennem sikre, at miljøbeskyttelsen ikke går af
fløjten. DAKOFA har derfor i år afholdt flere kurser i klassificering af farligt affald rundt om i landet.
Det er vigtigt at håndtere de problematiske og miljøfarlige stoffer og materialer i affaldet for på den
måde at sikre, at der ikke sker en spredning af farlige stoffer, når affald genanvendes.
Netop derfor arbejder DAKOFA også for at sætte fokus på udsortering og sikker slutdisponering af de
farlige og problematiske stoffer i affaldet. Det skal sikres, at de behandlingsanlæg, som skal løfte
denne opgave, har de nødvendige redskaber til rådighed. Derfor har DAKOFA også i år bl.a. faciliteret
og koordineret et samarbejde mellem Dansk Affaldsforening, DepoNet og Miljøstyrelsen med det
formål at udvikle en metodik til risikovurdering ved deponering af affald.
DAKOFA strategi 2017-21 – Affaldets nye veje!
2016 blev også året, hvor DAKOFA vedtog en ny organisationsstrategi ved navn: ”Affaldets nye veje”.
Det er en fem-årig organisationsstrategi, som gennem en række indsatsområder skal sikre, at DAKOFA
leverer en høj kvalitet i vores kompetenceudviklende aktiviteter, der understøtter den danske affaldsog ressourcesektors evne til at i mødekomme samt høste alle de fordele de internationale og
nationale forandringer i fremtiden byder på.
Allerede i år har DAKOFA taget hul på strategien, herunder særligt indsatsområdet om, at DAKOFA
fremover skal åbne sig for omverdenen gennem øget ekstern aktivitet. Som den eneste apolitiske
aktør inden for området i Danmark skal DAKOFA i fremtiden, med det formål at sætte sektoren i en
strategisk bedre position i relation til den grønne omstilling, stå for at promovere sektoren over for
eksterne aktører. Derfor har DAKOFA allerede i år lagt sig i selen for at promovere sektoren over for
udlandet og identificere det danske eksportpotentiale inden for sektoren. DAKOFA har derfor
gennemført en omfattende kortlægning af sektorens eksportpotentiale og har samtidig, for
Miljøstyrelsen, faciliteret en dialogproces, hvor sektorens ønsker til en fælles eksportindsats er
afdækket. I forbindelse med dette indsatsområde har DAKOFA netop lanceret en ny sektordatabase,
der er tilgængelig på DAKOFA hjemmeside. DAKOFA har i dag ca. 100 aktører i databasen og der vil
kontinuert blive arbejdet på at udvide den til hele sektoren. Sektordatabasen er et led i at synliggøre
sektoren over for omverdenen, og den skal ses som et værktøj til videndeling og netværksdannelse
blandt aktørerne i sektoren. DAKOFA arbejder med at synliggøre sektoren via bl.a. eksportfremmende
aktiviteter, og der vil bl.a. som noget nyt blive satset på at facilitere en dansk stand på den store
internationale miljømesse IFAT i 2018.
DAKOFA har også i år oplevet en større medieinteresse, og dermed også samfundsmæssig interesse
for affaldsområdet. Affald og ressourcer er på dagsordenen, hvilket skaber nye muligheder for at
eksponere affaldssektoren i den offentlige debat.

Endnu et godt år
Igen i år kan vi i bestyrelsen konstatere, at året har været succesfuldt og begivenhedsrigt. Foreningen
har en sund økonomi, der gør det muligt at videreudvikle foreningen i form af nye tiltag som fx flere
forskellige typer arrangementer, nye netværk samt nu også eksportfremmende aktiviteter. DAKOFA
har et stigende antal medlemmer, virksomheder og organisationer, der modtager DAKOFAs
nyhedsbreve, og igen i år har antallet af aktiviteter været rekordhøje. Den gode økonomi skyldes
vores meget aktive medlemskreds samt vores støtte fra sponsorerne. Bestyrelsen vil derfor igen i år
takke alle DAKOFAs aktive medlemmer og sponsorer for deres store støtte til foreningens formål.
Endelig vil bestyrelsen og jeg takke vores kompetente og aktive sekretariat, og dets direktør, for den
ihærdige indsats, som netop er grunden til foreningens vækst og den gode økonomi!
Jeg håber, at alle DAKOFAs medlemmer fortsat vil få gavn af DAKOFAs aktiviteter og hjemmeside og
ikke mindst deltage i at gøre den nye sektordatabase endnu mere fyldestgørende, og husk som altid,
at indholdet er noget, vi skaber i fællesskab, og jeg takker derfor alle foreningens mere end 250
medlemsorganisationer for jeres store villighed til altid at dele viden og erfaringer – da dette udgør
hele rygraden i DAKOFA.

DAKOFA DRIFTSREGNSKAB FOR
PERIODEN 01.01.16-31.12.16
Regnskab 2016
Indtægter
Kontingenter
Mødeindtægter
Sponsorbidrag
Øvrige indtægter
Indtægter i alt
Udgifter
Mødeudgifter
ISWA-kontingent
Rejseudgifter, sek.
Netværk mv.
Porto/kopi
Generalf., bestyrelsesm., TR og NAF
Årsberetning, tryk
Lønninger
Administrationsomkostninger
IT/hjemmeside
Formidling/Promovering
Husleje inkl. ydelser
Repræsentation
Diverse udgifter
Revisionshonorar
Projekter
Udgifter i alt
Resultat før finansielle poster
Finansielle poster
Renteindtægter
Reg. inv.beviser (urealiseret kurstab)
Tab på debitorer
Finansielle poster, Total
Resultat før hensættelse og skat
Skat
Årets Resultat

Budget 2016
(ikke revideret)

3.591.008,25
4.941.786,62
1.230.000,00
821.591,60
10.584.386,47

3.565.000,00
3.520.500,00
850.000,00
500.000,00
8.435.500,00

2.475.845,97
28.703,38
157.478,66
151.098,82
49.736,98
130.772,88
34.409,00
5.924.742,80
368.192,33
275.391,44
37.826,00
641.321,14
32.455,96
64.049,06
25.500,00
435.718,95
10.833.243,37

1.185.500,00
28.000,00
120.000,00
125.000,00
60.000,00
120.000,00
40.000,00
5.968.000,00
250.000,00
285.000,00
25.000,00
450.000,00
40.000,00
60.000,00
20.000,00
8.776.500,00

(248.856,90)

(341.000,00)

13.821,30
12.822,45
(55.025,00)
(28.381,25)

25.000,00
0,00
0,00
25.000,00

(277.238,15)

(316.000,00)

0,00

0,00

(277.238,15)

(316.000,00)
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STATUS PR. 31. DECEMBER 2016
Balance pr. 31. december 2016
Aktiver
Depositum
Finansielle anlægsaktiver

223.952,72
223.952,72

Anlægsaktiver

223.952,72

Lager, Vin
Varebeholdning

2.575,00
2.575,00

Debitorer
Forudbetalte omkostninger
Udlæg
Tilgodehavender

626.151,19
152.283,65
214.980,33
993.415,17

Investeringsbeviser
Værdipapirer

886.487,16
886.487,16

Kasse
Bank
Likvide Beholdning

8.235,31
4.411.154,79
4.419.390,10

Omsætnings Aktiver

6.301.867,43

Aktiver i alt

6.525.820,15

Passiver
EK primo
Resultat pr. 31.12.16
Egenkapital ultimo
Egenkapital

3.965.545,07
(277.238,15)
3.688.306,92
3.688.306,92

Forudbetalte indtægter
Kreditorer
DEPONET
Skyldig A-skat mv.
Skyldige omkostninger
Moms

478.553,94
446.343,51
71.939,34
448.472,29
675.748,42

Hensættelse til imødegåelse af tab på debitorer
Hensættelser, feriepengeforpl.

55.025,00
661.430,73

Kortfristet gældsforpligtigelser

2.837.513,23

Gæld og kreditorer

2.837.513,23

Passiver i alt

6.525.820,15
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Henvisning til hjemmeside:
DAKOFAs bestyrelse kan findes her
DAKOFAs sekretariat kan findes her
DAKOFAs aktuelle medlemsliste kan findes her
DAKOFAs arrangementsliste kan findes her

