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1.kvartalsregnskab - samlet resultat 
Pr. 31.3.2018 udviser regnskabet et underskud på t.kr. 1.641 mod et budgetteret underskud på t.kr. 351. De 
væsentligste forklaringer er:  
 

1.kvartalsregnskab - indtægter 
De samlede indtægter udgør t.kr. 18.343 mod budgetterede indtægter på t.kr. 21.636, en negativ afvigelse 
på t.kr. 3.293.  
 
Afvigelsen skyldes helt overvejende periodisering under kontiene 1853 Fundraising og 1871 Finansiering. 
Alene arv, tipstilskud og momsrefusion bidrager med t.kr. 1.925 i periodens budgetterede indtægter mens 
det reelle tal for de tre poster pt. er t.kr. 77.  
 
Der blev i 2017 anmeldt arv til DN på forventet 10,4 mio. kr. hvoraf 5,5 mio. kr. kom til udbetaling mens de 
resterende 4,9 mio. kr. stadig står som forventning. 
 
I 2018 er der pt. anmeldt forventet arv for 3,0 mio. kr. hvoraf kun 77.000 kr. pt. er udbetalt. 
 
Der er en mindreindtægt på t.kr. 320 under konti 1851 Medlemsadministration. Denne afvigelse kan ses i 
sammenhæng med en mindreudgift på t.kr. 636 under samme konto, og skyldes at arbejdet med medlems-
tegning og -opgradering er kommet lidt sent i gang efter stoppet i efteråret 2017. Budgettet vil dog blive 
brugt i 2018. 
 

1.kvartalsregnskab - udgifter 
De samlede udgifter udgør t.kr. 19.985 mod budgetterede udgifter på t.kr. 21.887, en positiv afvigelse på 
t.kr. 1.902. 
 
Der har generelt været et mindreforbrug på udgiftsposterne. Den større positive afvigelse under 3. Organi-
sation kan også henføres til periodisering. Repræsentantskabsmødet i marts bliver først fuldt bogført sene-
re. 
 

Sekretariatet indstiller, at HB: 
 
1. Orienterer sig om status for DN’s regnskab. 
2. Godkender Sekretariatets oplæg til budgetjustering. 
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Der er et merforbrug på konto 1842 Presse på t.kr.636. Merforbruget skyldes til dels en lønmæssig under-
budgettering ved budgetlægningen for 2018 som vi beklageligvis ikke har fanget op før ved denne opfølg-
ning.  

Estimat 
På baggrund af første kvartals forløb, og den fremtidige forventning til aktiviteterne estimeres det at bud-
gettet kan holde med et budgetteret underskud på t.kr. 504 hvor til kommer de t.kr.900 som HB overførte 
ved HB mødet den 2.11.2017., i alt t.kr. 1.404. 
 
HB besluttede på mødt 2.11.2017 at bruge yderligere t.kr. 400 på medlemshvervning via sms. Arbejdet blev 
sat i gang i 2017 men er først konteret i 2018. 
 
HB besluttede desuden at overføre t.kr. 500 fra 2017 til 2018 og disse midler er konteret under 1871 Finan-
siering. 
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