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2.kvartalsregnskab - samlet resultat 

Pr. 30.6.2018 udviser regnskabet et underskud på t.kr. 2.832 mod et budgetteret underskud på 
t.kr. 702. En halvårsdifference på t.kr. 2.130. Differencen kan forklares således: 
 

2.kvartalsregnskab - indtægter 

De samlede indtægter udgør t.kr. 38.881 mod budgetterede indtægter på t.kr. 43.272, en negativ 
afvigelse på t.kr.4.391. De primære årsager til den negative afvigelse kan tilskrives manglende pe-
riodisering af indtægter – momsrefusion, tips- og lottomidler, i alt t.kr. 3.700 som falder i 4. kvar-
tal, samt en relativt lille indtægt fra arv i 1. halvår. Siden 30.6 er der indgået yderligere t.kr 1.388 i 
arv. Med de anmeldelser om arv som vi pt ligger inde med forventes denne post at gå over budget 
for hele året med ca t.kr. 1.000. 
 
Der er også en negativ afvigelse på medlemsindtægter på t.kr.1.307. Det ser ud til at medlemstal-
let og medlemsbidragene er langsomt på vej op, men der må forventes en mindreindtægt på 
denne post i størrelsesordenen t.kr. 1.000.  
 
Det ser pt. ud til, at der komme flere indtægter på anden fundraising end arv. For hele året i stør-
relsesordenen t.kr. 500. 
 

2.kvartalsregnskab - udgifter 

De samlede udgifter udgør t.kr. 41.713 mod budgetterede udgifter på t.kr. 43.975, en positiv afvi-
gelse på t.kr. 2.261. 
 
Posterne Lokale sager, Nationale emner og Organisation følger stort set budget og afvigelserne gi-
ver ikke pt. anledning til kommentarer. 
 

 
Sekretariatet indstiller, at HB: 
 

 Orienterer sig om status for DN’s regnskab. 
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Kommunikation og kampagner følger også på totalen budget, men her ligger et par kommende ud-
giftsposter. 
 
Som skrevet i forbindelse med 1. kvartals redegørelse har der været en beklagelig teknisk under-
budgettering på løn på konto 1842. Mankoen kan på årsbasis opgøres til ca. t.kr. 1.500. 
 
Der vil modsat være et mindreforbrug på overført bevilling til løn på forventet t.kr. 400. 
 
Der er et mindreforbrug på kampagner, men det skyldes at årets store kampagner falder senere på 
året, og det må forventes at budgettet til kampagner bliver brugt. 
 
Der er et merforbrug på Natur og Miljø. Det skyldes øgede portoudgifter og vil på årsbasis slå igen-
nem med et forventet merforbrug på ca. t.kr. 500. 
 
Der er et mindreforbrug på Naturformidling men også her må det forventes at budgettet bliver 
brugt. Der er også en mindreindtægt på denne konto men også på indtægtssiden forventes bud-
gettet at holde. 
 
Under administrative støttefunktioner er der et mindreforbrug på godt t.kr. 1.000. Det forventes 
for hele året at kunne holde med en samlet mindreforbrug på t.kr. 500. 
 
Estimat 
Ovenstående afvigelser giver et samlet negativt resultat på t.kr. 600 i forhold til det budgetterede. 
Det betyder et samlet estimat for hele året 2018 på t.kr. 2.004 i underskud.   
 
 


