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3.kvartalsregnskab - samlet resultat 

Pr. 30.09.2019 udviser regnskabet et overskud på tkr. 2.233 mod et budgetteret underskud på tkr. 
1.801, inkl. besparelser og tillægsbudget vedtaget den 21.06.2019. Forskellen på tkr. 4.034, kan 
forklares således: 
 

3.kvartalsregnskab - indtægter 

De samlede indtægter udgør tkr. 65.274 mod budgetterede indtægter på tkr. 65.675, en negativ 
afvigelse på tkr. 401. Det er en mindre forskel, men den dækker over større afvigelser, der går 
begge veje.  
 
Der har været en større fremgang i medlemstallet og dermed i medlemsindbetalingerne. Der er 
indgået tkr. 54.737 i medlemsindtægter, mod budgetteret tkr. 53.109, altså en merindtjening på 
tkr. 1.628. Fremgangen i medlemsindtægter forventes at fortsætte i 4. kvartal 2019, idet vi kan se 
at såvel fastholdelse som opgradering af medlemmer er styrket. Hvervning af nye medlemmer har 
nået sit normale niveau, og er fladet lidt ud i forhold til årets tidligere fremgang. 
Under Medlemsfordele – Butik er der en lavere omsætning end budgetteret, med 197 tkr. Dette er 
dog en høj omsætning i forhold til årsbudgettet, da ca. ¾ af omsætningen sædvanligvis kommer i 
4. kvt. i forbindelse med julehandlen. 
 
Medlemsbladet har også en større indtægt end budgetteret for 3.kvt, med 98 tkr. Dette vil dog ud-
lignes i 4. kvt., idet portostøtten realiseres i 2.kvt. og man dermed ikke kan betragte kvartalsbud-
gettet som retvisende, da 4. kvt. vil give tilsvarende lavere indtægt.  
 
Under Administrative støttefunktioner er der også en større indtægt end budgetteret, med 561 
tkr. realiseret, mod 248 tkr. budgetteret, en forskel på 313 tkr., idet vi har en medarbejder på bar-
selsorlov og derfor får større lønrefusioner end beregnet ved budgetlægning.  
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De finansielle poster udgør til gengæld kun tkr. 1.013, mod budgetteret tkr. 3.251. Dette skyldes 
som med Medlemsbladet, at budgettet ikke er helt retvisende for kvartalet, idet vi i 4. kvt. modta-
ger momskompensation. Resultatet vil derfor blive væsentligt højere, og det forventes at ramme 
ret tæt på det budgetterede. Der skal dog tages højde for kursregulering af værdipapirer, som pr. 
3. kvt. har givet overskud, men det er en uforudsigelig post.  
 
Hertil kommer indtægter fra kampagnen Danmark planter træer, hvor der pr. 30.9.2019 er ind-
samlet 19.212 tkr., samt eksternt finansierede projekter, hvor der er indgået 1.051 tkr. Disse pro-
jekter regnes ikke med i DN’s resultat pr. 3. kvt., idet de indsamlede midler skal fordeles ud til 
samarbejdspartnerne.  
 

3.kvartalsregnskab - udgifter 

De samlede udgifter udgør tkr. 63.040 mod budgetterede udgifter på tkr. 67.476, inkl. tillægsbud-
get og vedtagne besparelser, en positiv afvigelse på hele 4.436 tkr. 
 
Posterne under Natur & Miljø følger stort set budget og afvigelserne giver ikke anledning til kom-
mentarer.  
 
Under Organisation og Medlemmer er der en afvigelse til budgettet på tkr. 2.828, som skyldes pe-
riodeforskydning, samt at de organisatoriske enheder endnu ikke har brugt det budgetterede. 
Dette er hovedsageligt fordi repræsentantskabsmødet afholdes i 4. kvt., samt at en del afdelinger 
ikke løbende får indsendt deres refusionsafregninger. 
Udgifter under Medlemmer ligger ligeledes lavere end det budgetterede, men det forventes også 
her, at budgettet for året vil blive brugt i 4. kvt.  
Under Medlemsfordele – Butik er der dog brugt 337 tkr. mere end budgettet, hvilket skyldes op-
sætning af ny webshop.  
 
Posterne under Kommunikation og events er samlet på tkr. 17.848, mod budgetteret tkr. 18.801, 
dvs. en forskel på tkr. 953. Det skyldes hovedsageligt at flere kampagner falder senere på året, og 
at det på HB-mødet i juni blev besluttet at udsætte naturkampagnen til 2020.  
Merforbruget under Naturformidling & Arrangementer, skyldes primært projektet 99 arter, som 
ikke var budgetteret, men som vi dog har modtaget en tilsvarende indtægt på.  
 
Under Administrative støttefunktioner er der et mindre forbrug på tkr. 1.354. Det skyldes at der 
generelt er foretaget besparelser og at vedligeholdelse af lokaler er udskudt, samt at tilskuddet til 
Danmarks Naturfond, først er udbetalt i oktober. Budgettet forventes at blive brugt i 4. kvt.  
 
Udgifter til kampagnen Danmark planter træer samt til eksterne finansierede projekter, holdes li-
gesom indtægterne udenfor DN’s kvartalsregnskab, da de afregnes og fordeles mellem samar-
bejdspartnerne, 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 vi ender med et positivt resultat for året. 
 
Udgifterne vil formentligt ligge på niveau med det realistisk budgetterede, mens indtægterne for-
ventes at blive noget højere, som følge af de stigende medlemsindtægter.  


