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2.kvartalsregnskab - samlet resultat 

Pr. 30.06.2019 udviser regnskabet et overskud på t.kr. 350 mod et budgetteret underskud på t.kr. 
2.436, inkl. tillægsbudget vedtaget den 21.06.2019. Forskellen på t.kr. 2.786, som kan forklares så-
ledes: 
 

2.kvartalsregnskab - indtægter 

De samlede indtægter udgør t.kr. 44.066 mod budgetterede indtægter på t.kr. 43.783, en positiv 
afvigelse på t.kr. 283. Den skyldes primært en større fremgang i medlemstallet og dermed i med-
lemsindbetalingerne. Der er indgået t.kr. 36.653 i medlemsindtægter, mod budgetteret t.kr. 
35.406, altså en merindtjening på t.kr. 1.247. Fremgangen forventes at fortsætte i 2.halvår 2019, 
idet vi kan se at såvel fastholdelse af medlemmer er styrket, og hvervning af nye medlemmer er 
stigende.  
 
Medlemsbladet har også en større indtægt end budgetteret for 2.kvt, med 198 t.kr. Dette vil dog 
udlignes i 3. og 4. kvt., idet portostøtten realiseres i 2.kvt. og man dermed ikke kan betragte halv-
årsbudgettet som retvisende, da 3. og 4. kvt. vil give tilsvarende lavere indtægt.  
 
Under Administrative støttefunktioner er der også en større indtægt end budgetteret, idet vi har 
en medarbejder på barselsorlov og derfor får større lønrefusioner end beregnet ved budgetlæg-
ning.  
 
De finansielle poster udgør til gengæld kun t.kr. 1.143, mod budgetteret t.kr. 2.168 for halvåret. 
Dette skyldes som med Medlemsbladet, at budgettet ikke kan deles lige i to, for at give et retvi-
sende budget for 1.halvår. I 2.halvår modtager vi momskompensation, og resultatet vil derfor blive 
væsentligt højere. Der skal dog tages højde for kursregulering af værdipapirer, som i 1.halvår har 
givet overskud, men det er en uforudsigelig post.  
 

 
Sekretariatet indstiller, at HB: 
 

 Orienterer sig om status for DN’s regnskab. 
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Hertil kommer indtægter fra kampagnen Danmark planter træer, hvor der pr. 30.6.2019 er ind-
samlet 3.003 t.kr., samt eksternt finansierede projekter, hvor der er indgået 564 t.kr. Disse projek-
ter regnes ikke med i DN’s resultat for 1.halvår, idet de indsamlede midler skal fordeles ud til sam-
arbejdspartnerne.  
 

2.kvartalsregnskab - udgifter 

De samlede udgifter udgør t.kr. 43.716 mod budgetterede udgifter på t.kr. 46.219, en positiv afvi-
gelse på t.kr. 2.503. 
 
Posterne under Natur & Miljø samt Organisation og Medlemmer, følger stort set budget og afvi-
gelserne giver ikke anledning til kommentarer. Udover for posten Medlemsadministration, hvor 
der er udgifter for t.kr. 2.087 mod budgetteret 2.880. Forskellen skyldes at der den 21.juni 2019 er 
vedtaget et tillægsbudget, til indkøb og opsætning af et nyt medlemssystem. Det vedtagne beløb 
på t.kr. 1.300 tæller med i halvårsbudgettet med halvdelen, dvs. 650 t.kr., men udgifterne bliver 
først realiseret i 2.halvår.  
 
Posterne under Kommunikation og events er samlet på t.kr. 11.454, mod budgetteret t.kr. 12.534 
for halvåret, dvs. en forskel på t.kr. 1.080. Det skyldes hovedsageligt at årets store kampagner en-
ten falder senere på året (Klimakampagne og Naturens Dag), og at det på HB-mødet i juni blev be-
sluttet at udsætte naturkampagnen til 2020. HB har endnu ikke taget stilling til, om de ubrugte 
kampagnemidler skal overføres til 2020 ved at hæve kampagnebudgettet i 2020. Merforbruget un-
der Naturformidling & Arrangementer, skyldes primært indkøb af bøger, som skal videresælges. Vi 
forventer en tilsvarende indtægt senere.  
 
Under Administrative støttefunktioner er der et mindre forbrug på t.kr. 721. Det skyldes at der ge-
nerelt er foretaget besparelser og vedligeholdelse af lokaler er udskudt, samt at tilskuddet til Dan-
marks Naturfond, endnu ikke er udbetalt. Budgettet forventes at blive brugt i 3. og 4. kvt.  
 
Udgifter til kampagnen Danmark planter træer samt til eksterne finansierede projekter, holdes li-
gesom indtægterne udenfor DN’s halvårsregnskab, da de afregnes og fordeles mellem samarbejds-
partnerne, når projekterne er gennemført.  
 
Estimat 
Det vurderes at årets resultat vil blive væsentligt bedre end i det vedtagne budget. Vi har i starten 
af 2019 udarbejdet et mere realistisk budget, som stemmer bedre overens med det realiserede.  
 
Vi forventer på nuværende tidspunkt, at resultatet vil ramme et underskud i omegnen af 1 mio. 
kr., inkl. det vedtagne tillægsbudget. 
 
Udgifterne vil formentligt ligge på niveau med det realistisk budgetterede, mens indtægterne for-
ventes at blive noget højere, som følge af de stigende medlemsindtægter.  
 


