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Forklaring af Årsregnskab 2018 
Samt indstilling om godkendelse og om disponering af resultat 
 

 

Sekretariatet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

 

 Godkender årsregnskabet som det foreligger. 

 Beslutter at årets resultat på -2.842 t.kr dækkes af DN’s frie egenkapital. 

 Indstiller årsregnskabet til godkendelse af Repræsentantskabet.  

 

 

 

Årets resultat 

Regnskabet for perioden 1.1.2018 – 31.12.2018 udviser et samlet underskud på t.kr. 2.842. 

 

Det oprindelige budget for 2018 opererede med et underskud på t.kr. 504, som efterfølgende 

er ændret til et underskud på t.kr. 1.404 som følge af HB’s beslutning i november 2017 om et 

ekstraordinært tilskud til medlemshvervning, t.kr. 400 (som først blev bogført i 2018) og en 

overførsel af udgifter fra 2017 på t.kr 500. 

 

Resultatet er således t.kr. 1.438 dårligere end budgetteret. 

 

Resultatet i 2017 var et overskud på t.kr. t.kr. 2.207. 

 

Årets underskud t.kr. 2.842 foreslås overført til DN’s arbejdskapital, der herved bliver reduce-

ret fra t.kr. 12.234 til t.kr. 9.392. Arbejdskapitalen har fortsat en solid størrelse, som dermed 

også tillader, at der også i 2019 er budgetteret med underskud, men det er klart at der er be-

hov for i de følgende år at tilpasse udgifter og indtægter hinanden. 

 

 

Indtægter 

1. Lokale sager – den eneste indtægtspost er tilbagebetalingen af klagesagsgebyrer for 

vundne klagesager med i alt t.kr. 106 – beløbet er lidt lavere end budgetteret, men der 

er faktisk vundet flere sager i 2018 end sædvanligt. 

2. Nationale emner – Projekt Biodiversitet.nu har under Natur, vand og landskab bidraget 

med t.kr. 1.159 mod budgetteret t.kr. 1.292.  

3. Organisation – området indeholder stort set kun udgifter, og indtægterne er blot meget 

små enkeltposter, typisk i form af forskellige deltagergebyrer. En indtægt på et honorar 

fra Energitilsynet er bortfaldet, da tilsynet blev nedlagt.  

4. Kommunikation – portostøtte til Natur og Miljø har indbragt t.kr. 460 mod budgetteret 

t.kr. 500, Projektet Naturens Dag opnåede ekstern finansiering fra Nordeafonden med 
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en indtægt på t.kr. 731 hvilket er t.kr. 69 under det budgetterede. Kampagnen Plads til 

det vilde udviser et mindre forbrug end budgetteret, men har samtidig fået en ikke bud-

getteret indtægt på t.kr 250 (A. Vogel). Kampagner ad hoc udviser et merforbrug på 

t.kr. 270 da det ikke har været muligt at rejse de budgetterede t.kr. 600 til politiske 

kampagner. 

5. Medlemmer og bidragsydere – Medlemskontingenter udgør t.kr. 68.215 mod budgette-

ret t.kr. 69.750 Indtægterne ved Fundraising i form af arv, bidrag og sponsorater udgør 

t.kr. 7.461 eller t.kr. 1.911 over det budgetterede. Grøn fordel (hovedsageligt butikken) 

har lidt større indtægter end forventet, men dette har dog også medført øget varefor-

brug, og netto ligger resultatet, trods et overskud, t.kr. 158 under det budgetterede. 

6. Administrative støtteydelser Der er indgået t.kr. 298 under Økonomi og Husfunktioner –

t.kr. 73 fra fremlejemålet i porten, samt offentlig refusion til barsel, sygdom og fleksjob 

på t.kr. 225. 

7. Finansiering – Indtægten udgør t.kr. 3.811 mod budgetteret t.kr. 4.335. De tre poster 

der indgår under dette punkt er momskompensation, som indbragte 2.305 t.kr. mod 

budgetteret 2.600 t.kr., driftsstøtte fra Tips- og Lotto midler på 1.133 t.kr. mod bud-

getteret 1.110 t.kr., samt afkast af formue, som indbragte 373 t.kr. mod budgetteret 

625 t.kr. Der er generelt et væsentligt lavere afkast af værdipapirer end tidligere, lige-

som kursværdierne synes at fortsætte faldet.  

 

Udgifter 

3. Organisation – området indeholder stort set kun udgifter. Der er et samlet merforbrug 

på t.kr 778. Merforbruget skyldes større udgifter på Kommunikationsstøtte til afdelin-

gerne med t.kr 295 som skyldes at udgifterne til lokale nyhedsbreve er konteret her, 

men budgetteret under Digital kommunikation (hvor der er et tilsvarende mindrefor-

brug) og større udgifter på Lokale ture og aktiviteter grundet manglende budgettering 

af Naturens Ambulance 

4. Kommunikation udviser et mindre forbrug på Kampagner på t.kr. 660 hvilket til dels 

modsvares af et merforbrug på t.kr. 361 til bl.a. kampagnesites på Hjemmesiden Med-

lemsbladet udviser et merforbrug på t.kr. 681 primært på grund af stigninger af distri-

butionsomkostninger. Pressekontakt var underbudgetteret med t.kr. 1.728, men dette 

har været kendt og blev allerede i forbindelse med kvartalsregnskabet for 1. kvartal be-

skrevet som ”En lønmæssig underbudgettering ved budgetlægningen for 2018”  

6. Administrative støtteydelser Der er afholdt udgifter til Ledelse på t.kr 2.913 mod bud-

getteret t.kr.1.887 Det dækker overvejende over afskrivning af udgifter i forbindelse 

med direktørskiftet, samt advokatudgifter i forbindelse med retssagen i Odder.  

 

Status 

 

Det overførte resultat på minus t.kr. 2.842 foreslås som oven for nævnt disponeret over DN’s 

frie egenkapital (arbejdskapitalen), der herved falder til t.kr. 9.392 mod t.kr. 12.234 i 2017. 

DN’s egenkapital er herefter i alt t.kr. 25.392 incl. grundkapitalens t.kr. 16.000 

 

De samlede aktiver udgør t.kr. 43.788 og aktiverne består som det væsentligste af DN’s vær-

dipapirer med t.kr. 27.355 – samt likvider pr. årsultimo med t.kr. 8.581. 

 

Lønudgifterne for året som helhed overskrider budgettet med t.kr 2.681. 

 

HB blev ved halvårsregnskabet forelagt et estimat på t.kr. 2.004 i underskud. Efter 3. kvartal 

hvor dette estimat var uændret besluttede HB på mødet d. 1. november en budgetrevision. 

 


