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3. kvartal 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.kvartalsregnskab - samlet resultat 

Pr. 30.9.2018 udviser regnskabet et underskud på t.kr. 2.863 mod et budgetteret underskud på 
t.kr. 1.053. En negativ difference efter tre kvartaler på t.kr. 1.810. Til sammenligning var differen-
cen efter 2. kvartal på t.kr. 2.130. Der er således sket en svag forbedring fra 2. til 3. kvartal.  
Differencen kan forklares således: 
 

3.kvartalsregnskab - indtægter 

De samlede indtægter udgør t.kr. 58.206 mod budgetterede indtægter på t.kr. 64.908, en negativ 
afvigelse på t.kr 6.702. De primære årsager til den negative afvigelse kan tilskrives manglende peri-
odisering af indtægter – momsrefusion, tips- og lottomidler, i alt t.kr. 3.700 som falder i 4. kvartal, 
samt modtaget arv i de første 3 kvartaler.   
 
Der er siden 30.9 modtaget en arv på godt 2 mio. kr. således at denne post pr dags dato er positiv 
med ca. kr. t. 900. 
 
Der er også en negativ afvigelse på medlemsindtægter på t.kr.2.264. Det kan konstateres at med-
lemstallet og medlemsbidragene er langsomt på vej op, men der må forventes en mindreindtægt 
på denne post i størrelsesordenen t.kr. 1.500.  
 
Det ser pt. ud til, at der komme flere indtægter på anden fundraising end arv. For hele året i stør-
relsesordenen t.kr. 500. 
 

3.kvartalsregnskab - udgifter 

De samlede udgifter udgør t.kr. 61.069 mod budgetterede udgifter på t.kr. 65.961, en positiv afvi-
gelse på t.kr. 4.892. 

 
Sekretariatet indstiller, at HB: 
 

 Orienterer sig om status for DN’s regnskab. 
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Posterne Lokale sager, Nationale emner og Organisation følger stort set budget og afvigelserne gi-
ver ikke pt. anledning til kommentarer. 
 
Kommunikation og kampagner følger også på totalen budget, men her ligger et par kommende ud-
giftsposter. 
 
Som skrevet i de tidligere budgetopfølgninger har der været en beklagelig teknisk underbudgette-
ring 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 efter 3. kvartal fortsat et mindreforbrug på kampagner, men 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. 
 
Under administrative støttefunktioner er der et mindreforbrug på t.kr. 1.275. Det forventes for 
hele året at kunne holde med en samlet mindreforbrug på t.kr. 500. 
 
Estimat 
Ovenstående afvigelser giver fortsat et samlet estimat for hele året 2018 på t.kr. 2.004 i under-
skud.   
 
 


