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Årets resultat 

Regnskabet for perioden 1.1.2017 – 31.12.2017 udviser et samlet overskud på t.kr. 2.207. 
 
Det oprindelige budget for 2017 opererede med et underskud på t.kr. 1.031, som efterfølgen-
de er ændret til et underskud på t.kr. 1.931 jf. HB’s beslutninger om et ekstra tilskud på t.kr. 
200 til it-værktøj til projekt Giftfri Have samt et ekstraordinært tilskud til Naturfonden på t.kr. 
700. 
 
Resultatet i 2016 var et underskud t.kr.2.773. 
 
Årets overskud på t.kr. 2.207 foreslås overført til DN’s arbejdskapital, der herved bliver hævet 
fra t.kr. 10.027 til t.kr. 12.234. Arbejdskapitalen har en solid størrelse ved siden af DN’s 
grundkapital på t.kr. 16.000. 
 
 

 
Sekretariatet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 
 

1. Godkender årsregnskabet som det foreligger. 
 

2. Beslutter at årets resultat på 2.207 t.kr. tillægges DN’s frie egen-
kapital. 
 

3. Indstiller årsregnskabet til godkendelse af Repræsentantskabet.  
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Resultat 
1. Lokale sager – der er et mindreforbrug på t.kr. 330 der overvejende kan henføres til en 

ikke-budgetteret indtægt på t.kr. 300, tidligere givet, og hensat, til fredningsarbejde og 
benyttet i forbindelse med ansættelse af ny fast medarbejder til området. 

2. Nationale emner – der er en positiv afvigelse på t.kr. 178. Den samlede afvigelse skyl-
des små afvigelser i både positiv og negativ retning på enkeltposter, men der er ikke 
poster der skiller sig ud. 

3. Organisation – et mindreforbrug på t.kr. 400 der skyldes et mindreforbrug hos de orga-
nisatoriske enheder, med repræsentantskab – t.kr. 237 – som den største enkeltpost. 

4. Kommunikation – der er et mindreforbrug på t.kr. 1.022 der hovedsalig skyldes et min-
dreforbrug på kampagner på t.kr. 894, hvoraf t.kr. 179 skyldes ikke budgetterede ind-
tægter (sponsor på rewilding kampagnen) mens t.kr. 714 hovedsalig skyldes mindre-
forbrug på ad-hoc kampagner. 

5. Medlemmer og bidragsydere – udviser et positivt resultat på t.kr. 1.348 i forhold til det 
budgetterede.  

Medlemskontingenter udgør t.kr. 69.089 mod budgetteret t.kr. 69.750 og dermed t.kr. 
661 mindre end budgetteret, men med en stigning i forhold til 2016 på t.kr. 2.804. En 
interessant og markant stigning i forhold til at det samlede medlemstal er faldet med 
ca. 600.  

Udgifterne til medlemsadministration og medlemstegning udviser tilsammen et mindre-
forbrug på t.kr. 657 i forhold til budgettet. Budgettet for medlemstegning er holdt mens 
der er et mindreforbrug på t.kr. 217 på et planlagt udviklingsarbejde med medlemsteg-
ning.  

Indtægterne ved Fundraising i form af arv, bidrag og sponsorater udgør t.kr. 7.001 eller 
t.kr.2.151 mere end budgetteret. Den største forskydning skyldes arv der var budgette-
ret til t.kr. 3.000 mio. men som endte på t.kr. 5.544. Bidrag og sponsorater har et 
samlet negativt resultat på t.kr. 393. 

Indtægter ved Fordelsklubben, og herunder DN butikken ligger på t.kr. 1.811 mod bud-
getteret t.kr. 1.600, hvilket kan henføres til større omsætning i butikken. Dette har dog 
også medført øget vareforbrug og omkostninger på t.kr. 1.769 mod budgetteret t.kr. 
1.163, således at nettoresultatet bliver positivt med t.kr. 43 mod budgetteret t.kr. 437.  

6. Administrative støttefunktioner – et mindreforbrug på t.kr. 826 i forhold til budgettet.  

7. Finansiering – nettoindtægten udgør t.kr. 4.333 mod budgetteret t.kr. 4.305. Negativt 
har vi fået t.kr. 146 mindre i renter og udbytter end budgetteret. Dels har renten i 2017 
igen været rekordlav og dels måtte vi sælge værdipapirer i første kvartal på grund af et 
ekstraordinært stort likviditetstræk på medlemstegningen. Positivt har vi modtaget t.kr. 
177 mere i momskompensation end budgetteret.  

 

Status 

 
Det overførte resultat på t.kr. 2.207 foreslås som oven for nævnt tillagt foreningen frie ar-
bejdskapital, således at denne øges fra t.kr. 10.027 til t.kr. 12.234. DN’s egenkapital er heref-
ter i alt t.kr. 28.234 incl. grundkapitalens t.kr. 16.000. 
 
Den samlede balance udgør t.kr. 45.922 og aktiverne består som det væsentligste af DN’s 
værdipapirer med t.kr. 27.866 – samt likvider pr. årsultimo med t.kr. 12.305. 
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