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3. kvartalsregnskab - samlet resultat 
Pr. 30.9.2017 udviser regnskabet et underskud på 5.557 t.kr. mod et budgetteret underskud 
pr. 3. kvartal på 1.448 t.kr. De tilsvarende tal for andet kvartal var et faktisk underskud på 
8.689 t.kr. mod et budgetteret underskud på t.kr. 966.  
 
Efter tredje kvartal er der en difference mellem budget og realiseret på 4.109 t.kr. mod en 
difference efter andet kvartal på 7.723 t.kr. En forbedring på 3.614 t. kr. 
 
Det endelige regnskab for 2017 forventes fortsat at følge det budgetterede. 
 
 

3. kvartalsregnskab - indtægter 
De samlede indtægter udgør 61.264 t.kr. mod budgetteret 63.332 t.kr., en negativ difference 
på 2.068 t.kr. De tilsvarende tal for andet kvartal var: realiserede indtægter 40.641 t.kr. mod 
budgetterede indtægter på 42.211 t.kr., en negativ afvigelse på 1.580 t.kr. 
 
Der er to årsager til det negative kvartalsresultat: offentlige indtægter – momsrefusion, tips- 
og lottomidler – falder i 4. kvartal, men er ikke periodiseret på kvartaler. Vi forventer at mod-
tage 1,1 mio. kr. i tipsudlodning og 2,5 mio. kr. i momsrefusion. 
 
Vi må se i øjnene at medlemsindtægter og indtægter fra grøn fordel har været for optimistisk 
budgetteret. Vi må forudse en mindreindtægt på de to poster på 1,5 til 2,0 mio. kr. for hele 
2017.  
 
Modsat har vi en positiv indtægts afvigelse på fundraising i øvrigt på 900.000 kr. i forhold til 
det budgetterede efter 3. kvartal. 
 
 

Sekretariatet indstiller, at HB: 
 
1. Orienterer sig om status for DN’s regnskab. 
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3. kvartalsregnskab - udgifter 
De samlede udgifter udgør 66.821 t.kr. mod budgetteret 64.780 t.kr. En negativ difference på 
2.041 t.kr. Efter andet kvartal var de tilsvarende tal realiserede udgifter på 49.330 t.kr. mod 
budgetterede udgifter på 43.187 t.kr. en ganske betragtelig negativ afvigelse på t.kr. 6.143. 
 
Resultatet efter tredje kvartal er således forbedret med 4.102 t.kr. 
 
Den største afvigelse ligger på 1752 Medlemstegning med en afvigelse på 3.475 t.kr. mod 
5.442 t.kr. efter andet kvartal i forhold til det budgetterede.  
 
Der er indgået aftale med de eksterne firmaer på området, så årsbudgettet forventes at holde, 
men der skrues (helt) ned for medlemstegningen i efteråret. Det er indskærpet at medlems-
tegningen i 2018 skal foregå mere kontinuerlig inden for det budget der afsættes. 
 
Alle andre hovedposter end 5. Medlemmer og bidragsydere viser et mindreforbrug efter tredje 
kvartal og der er grund til at forvente, at de samlede udgifter for året 2017 ikke kommer til at 
overstige det budgetterede 86.373 t.kr.  
 
 
Estimat 
Estimatet for hele året 2017 er fortsat et justeret underskud på t.kr. 1.931; oprindeligt bud-
getteret underskud på t.kr. 1.031 – justeret til t.kr.1.931 efter bevilling af t.kr. 200 til IT 
værktøj, Giftfri have og yderligere driftstilskud til Danmarks Naturfond på t.kr. 700. 
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