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Regnskab 

DN's aktiviteter i 2015 er gennemført i overensstemmelse med den af Repræsentantskabet vedtagne aktivitetsplan og 
budget med de ændringer, der har været nødvendige på baggrund af politiske og andre tiltag i samfundet, som ikke 
har været kendte, da aktivitetsplanen blev vedtaget. Aktiviteterne er gennemført såvel lokalt som nationalt af DN's 
frivillige og de ansatte i sekretariatet. Det samlede aktivitetsniveau har ligget på niveau med 2014. 

I 2015 har projektet Biodiversitet.nu, med ekstern finansiering fra Aage V. Jensens fonde, været det største enkeltpro-
jekt. Projektet fortsætter frem til 2020. DN har gennemført flere kampagner i 2015 og herunder har kystkampagnen 
været den største og mest succesfulde i forhold til omtale, medlemshvervning og indflydelse. Der blev i kampagnen 
indsamlet op mod 130.000 underskrifter - og indsamlingen fortsætter i 2016. 

I 2015 har der været en intensiv medlemshvervning og medlemstallet gik frem, således at der ved årets udgang var 
125.043 medlemmer - dækkende over en tilgang af 14.875 nye medlemmer og et frafald af 14.085 medlemmer. Med-
lemsindtægterne er samtidig øget, dels i kraft af det øgede antal medlemmer men også fordi flere medlemmer fortsat 
vælger at betale månedsgaver og med stigende beløb. Medlemshvervningen er i 2015 sket dels via de traditionelle 
kanaler: vores egne medlemstegnere rundt i landet dels, eksternt telemarketingbureau og ved gadehvervning (face to 
face). 
Ud over kontingentbetalingerne har mange mennesker støttet DN's arbejde ved donationer, legater og ved at indføje 
Danmarks Naturfredningsforening i deres testamente. Således er der i 2015 i alt indgået tkr. 7.824 i arv, gaver, lega-
ter og bidrag, mod tkr. 9.935 i 2014. Heraf er t.kr. 1.337 indgået via DN's indsamlinger, herunder postkortindsamlin-
gen blandt DN's medlemmer og den generelle indsamling på hjemmesiden og SIMS. 

Det overførte resultat i 2015 er negativt med tkr. 2.395 efter hensættelser til igangværende projekter med t.kr. 710. 
Der var oprindeligt budgetteret med et overført underskud på tkr. 1.838, efterfølgende reguleret til tkr. 2.463 som 
følge af igangsætning af projekt nationalparker og gennemførelsen af kandidattest i forbindelse med folketingsvalget. I 
2014var der et overskud på tkr. 5.838. Resultatet disponeres over DN's frie arbejdskapital, som fortsat har en solid 
størrelse. 

De afviklede aktiviteter i henhold til aktivitetsplanen er stort set alle blevet afviklet med et lidt mindre forbrug end 
budgetteret. Da der samtidig er fremkommet større indtægter end budgetteret, er der således af to kanaler bidraget til 
det positive resultat. 

Forventningerne for 2016 er, at aktiviteterne vil ligge på niveau med 2015. 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet særlige begivenheder, der påvirker det aflagte regnskab. 



Den uafhængige revisors erklæringer 

Til repræsentantskabet for Danmarks Naturfredningsforening 

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 

Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Naturfredningsforening for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, 
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregn-
skabsloven. 

Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at 
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og 
anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter 
omstændighederne. 

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i 
overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god 
offentlig revisionsskik. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå 
høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnska-
bet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinfor-
mation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern 
kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet her-
med er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion 
om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af 
regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af 
årsregnskabet. 

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller der under-
støtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og 
andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretnings-
gange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstem-
melse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

Supplerende oplysning om forståelse af revisionen 
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at foreningen har medtaget budget-
tal som sammenlignings tal i resultatopgørelse og noter. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgø-
relse og noter, ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. 

UDTALELSE OM BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst bestyrelsens årsberetning. Vi har ikke foretaget yderligere handlin-
ger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i 
bestyrelsens årsberetning er i overensstemmelse med årsregnskabet. 

København, den 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 

Gregers  Paulsen  
Statsautoriseret revisor 



Anvendt regnskabspraksis 

Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Danmarks Naturfredningsforening for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 

bestemmelser for klasse A-virksomheder. 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, ligesom omkostninger, herunder afskrivninger mm, 

medtages i den periode, de vedrører. 

Aktiver indregnes i balancen, når de skønnes at have værdi for foreningen og værdien kan måles pålideligt. 

Forpligtelser, dvs. gæld, indregnes i balancen når det er sandsynligt, at foreningen skal udrede forpligtelsen, og forpligtel-

sens værdi kan måles pålideligt. 

Bortset fra værdipapirer måles aktiver og forpligtelser som udgangspunkt til kostpris, og ellers som det står beskrevet for 

den enkelte regnskabspost nedenfor. Værdipapirer måles til dagsværdi jf. nedenfor. 

Resultatopgørelsen 

Kontingentindtægter 

Kontingenter indtægtsføres i overensstemmelse med den periode, de vedrører. Den del af kontingenter der vedrører efter- 

følgende regnskabsperioder, indtægtsføres ikke, men føres som periodeafgræsningspost under kortfristet gæld. 

Modtagne tilskud 

Generelle tilskud uden betingelser til igangværende foreningsaktiviteter eller almennyttigt arbejde medtages i årerappor- 

ten, når de modtages. 

Andre indtægter indeholder varesalg, huslejeindtægter mm, og indregnes i resultatopgørelsen i den periode de vedrører. 

Tilskud til konkrete formål/projekter indtægtsføres i takt med afholdelsen af udgifterne, som tilskuddet vedrører. Ikke 

anvendt tilskud eller dele heraf medtages i posten "forudbetalt projekttilskud" under passiver. 

Finansieringsindtægter indeholder renteindtægter og kursgevinst på værdipapirer mm, og indregnes i resultatopgørelsen 

med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Udgifter 

Udgifter er medtaget under de formål de vedrører, i henhold til foreningens budget og aktivitetsplan og medtages i den 

periode, hvor arbejdet er udført/omkostningen er afholdt. 

Balancen 
Huslejedepositum 
Huslejedepositum optages til kostpris inklusive årets reguleringer. 

Ejendom 
Ejendommen er modtaget ved gave og er indregnet til den værdi, gaven skønnedes at have ved modtagelsen 

Inventar og edb 
Alle nyanskaffelser afskrives i anskaffelsesåret. 

Værdipapirer 
Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer, aktier og andre værdipapirer. Værdipapirer medtages til børskurs på 
balancedagen. 
Både realiserede og urealiserede kurstab og gevinster medtages i resultatopgørelsen under posten Finansiering. 

Lager af handelsvarer 
Varelager optages til kostpris eller forventet salgspris, hvis denne er lavere. Der foretages nedskrivning for ukurante 
beholdninger. 
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Debitorer og igangværende projekter 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med 
nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 

Hensættelser 
Omfatter udgifter, der er disponeret, men ikke afholdt, vedrørende fremtidige aktiviteter og projekter. 

Gældsforpligtelser 
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 

Periodeafgrænsningsposter - kontingenter 
Den del af kontingentindbetalinger, der vedrører efterfølgende regnskabsperiode, optages som periodeafgrænsnings- 
post. 



RESULTATOPGØRELSE FOR 2015 
( 1000 kr.) 

Indtægter 

Lokale sager 

Nationale emner 

Organisation 

Kommunikation 

Medlemmer og bidragsydere 

Administrative støttefunktioner 

Finansiering 

I alt 

Lokale projekter eksternt finansieret 

Indtægter i alt 

Omkostninger afholdt til følgende formål: 

Lokale sager 

Nationale emner 

Organisation 

Kommunikation 

Medlemmer og bidragsydere 

Administrative støttefunktioner 

Finansiering 

I alt 

Lokale projekter eksternt finansieret 

Udgifter i alt 

I alt 

Tillægsbudget besluttet af HB 

ÅRETS RESULTAT 

2014 2015 
Note Realiseret Realiseret Budget* 

1 95 77 50 

2,13 4.098 5.005 2.029 

3 58 7 80 

4,14 1.583 1.100 1.400 

5,10,11 72.499 71.901 71.390 

6 521 287 300 

7,15 4.075 4.124 3.850 

82.929 82.502 	79.099 

1.552 877 

84.481 83.379 	79.099 

1 6.326 7.342 7.553 

2 14.548 16.451 14.541 

3 9.472 9.511 10.299 

4 10.339 13.009 14.751 

5,12 23.811 26.571 21.790 

6 11.596 10.962 11.975 

7 28 342 28 

76.120 84.188 80.937 

8 1.558 877 

77.678 85.065 80.937 

6.803 -1.685 -1.838 

9 -625 

6.803 -1.685 -2.463 

Disponeres således: 

Årets resultat 

Hensættelse til igangv. projekter 

Overføres til næste år 

	

6.803 	 -1.685 

	

965 	 710 

5.838 	 -2.395 
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BALANCE PR. 31.12.2015 
(1.000 kr.) 

AKTIVER 

Huslejedepositum 

Ejendom 

Værdipapirer 

ANLÆGSAKTIVER I ALT 

Lager af handelsvarer 

Debitorer og igangværende projekter 

Andre tilgodehavender 

Likvide beholdninger 

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 

AKTIVER I ALT 

PASSIVER 

Grundkapital 

Arbejdskapital 

Hensat til igangv. projekter 

EGENKAPITAL I ALT 

HENSÆTTELSER 

Kreditorer 

Anden gæld 

Forudbetalte projekttilskud 

Periodeafgrænsningsposter - kontingenter 

KORTFRISTET GÆLD I ALT 

PASSIVER I ALT 

PANTSÆTNINGER OG EVENTUALFORPLIGTELSER MV. 

Leje- og leasingforpligtelser 
Lejemålet Masnedøgade 20 har 1 års opsigelse svarende 
til en forpligtelse på 2,2 mio. kr. 

Note 2014 2015 

1.018 1.049 

16 743 73 

31.971 32.317 

33.732 33.439 

228 255 

2.375 1.192 

609 363 

15.122 15.085 

18.334 16.895 

52.066 50.334 

16.000 16.000 

17 14.329 11.934 

965 710 

31.293 28.643 

18 69 60 

2.120 2.156 

9.215 9.393 

608 1.109 

8.761 8.973 

20.703 21.631 

52.066 50.334 

c 



NOTER 
(1.000 kr.) 

Udgifter 	 Indtægter 	 Netto 
2015 	AP2015 	2015 	AP2015 	2015 	AP2015 

Mål 
	

Årsværk *** Realiseret 	Budget 	Realiseret 	Budget 	Realiseret 	Budget 

1. Lokale sager 12,06 7.342 7.553 

Fredning 5,00 3.100 3.200 

Fredningstjek 0,00 76 60 

Plansager 1,20 664 690 

Natur- og miljøsager 4,56 2.692 2.846 

Naturvogterne 0,20 113 113 

Vand- og naturplaner 0,90 515 520 

Nationalparker* 0,20 180 123 

2. Nationale emner 18,95 16.451 14.541 

Natur, vand og landskab 3,70 4.884 3.327 

Grund- og drikkevand 1,80 1.389 1.366 

Landbrug 2,55 1.562 1.591 

Klima,energi, transport 1,20 755 790 

Produktion ogforbrug 1,20 743 755 

Natur og miljøforvaltning 0,60 426 420 

Naturoplevelser og adgang**** 2,75 2.531 2.344 

Giv naturen en hånd 1,65 1.373 1.776 

Børn og unge 1,80 1.474 1.023 

Tværpolitiske indsatser 0,55 662 402 

DN i byen 1,15 652 747 

3. Organisation 9,02 9.511 10.299 

Org. vejledning og service 5,47 3.738 4.106 

Organisatoriske enheder 3,55 5.773 6.193 

4. Kommunikation 7,95 13.009 14.751 

Kommunikationsstyring 1,60 4.200 5.317 

Pressekontakt og nyheder 2,05 1.555 1.542 

E-kommunikation 3,00 2.479 2.766 

Medlemsblad 1,30 4.774 5.126 

5. Medlemmer og bidragsydere 9,15 26.571 21.790 

Medlemsadministration 2,80 6.071 7.229 

Medlemstegning 4,00 18.059 12.174  

Fundraising  1,15 886 1.007 

DN grøn fordel 1,20 1.554 1.380 

6. Adm. StØttefunktioner 5,67 10.962 11.975 

Ledelse 0,40 363 427 

Personale 0,40 1.427 1.452 

Sekretariatsfunktioner 0,60 332 340 

Husfunktioner 2,20 2.719 3.337 

Økonomi 1,32 3.677 3.948  

IT  0,75 2.443 2.470 

7. Finansiering 0,05 342 28 
Finansiering 0,05 342 28 

I ALT: 62,85 84.188 80.937 

8. Lokale projekter eksternt finansieret 877 
Lokale projekter eksternt finansieret 877 

ÅRETS RESULTAT 62,85 85.065 80.937 

9. Tillægsbudget besluttet af HB 

*Nationalparker, besluttet 26/2-15 
**Folketingsvalg 2015, kandidatattest, besluttet 13/11-14 

Resultat disponering: 

Hensættelse til igangv. projekter 	 710 

I ALT: 	 85.775 	80.937 

(77) (50) 7.265 

- - 3.100 
76 

- - 664 

(77) (50) 2.615 

- - 113 

515 
180 

(5.005) (2.029) 11.446 

(3.282) (1.639) 1.603 

(5) 1.384 

(1) 1.561 

755 

(9) 734 

- 426 

(1.104) (250) 1.427 

(118) (90) 1.255 

(463) (50) 1.011 

(24) - 638 

- - 652 

(7) (80) 9.504 
(4) (30) 3.734 

(3) (50) 5.770 

(1.100) (1.400) 11.909 
(50) 4.150 

- 1.555 

2.479 

(1.050) (1.400) 3.724 

(71.901) (71.390) (45.331) 

(61.925) (61.500) (55.854) 

18.059 

(8.437) (8.490) (7.551) 

(1.539) (1.400) 15 

(287) (300) 10.674 
- - 363 

(201) (200) 1.226 

- - 332 
(29) (35) 2.690 

(58) (65) 3.619 
- - 2.443 

(4.124) (3.850) (3.782) 
(4.124) (3.850) (3.782) 

(82.502) (79.099) 1.686 

(877) 
(877) 

(83.379) 	(79.099) 	1.685 

710 

(83.379) 	(79.099) 	2.395  

7.503 

3.200 

60 
690 

2.796 

113 
520 
123 

12.512 
1.688 

1.366 

1.591 

790 

755 

420 
2.094 

1,686 

973 

402 

747 

10.219 
4.076 

6.143 

13.351 
5.317 

1.542 

2.766 

3.726 

(49.600) 
(54.271) 

12.174 

(7.483) 

(20) 

11.675 
427 

1.252 

340 
3.302 

3.883 
2.470 

(3.822) 
(3.822) 

1.838 

1.838 

375 
250 

2.463 

*** I årsværk indgår løn til præsident med tkr. 723 og til direktion med tkr. 3.633 
**** I udgifter indgår tilskud til Danmarks Naturfond med tkr. 430 
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NOTER 

(1.000 kr.) 

10. Medlemsantal 

ø 

E 

i 

150000 

125000 

100000 

75000 

50000 

25000 

0  

-25000 

Oversigt over udvikling i medlemstallet 

[:l 	l 	I 	[:I  -- i 	i -- 

[]Nytilgang 

■Frafald 
i 

[]Medlemstal Ultimo ~ El - 
Li Li 

2011 2012 2013 2014 2015 

oNytilgang 13709 11170 8124 11206 14875 

■Frafald -13295 -10626 -16974 -11866 -14085 

[]Medlemstal Ultimo 133118 133662 124912 124253 125043 

	

2014 	2015 	AP2015 

	

Realiseret 	Realiseret 	Budget* 

11. Medlemmer og bidragsydere -  Fundraising  

Arv 

Bidrag 
Sponsorater 

I alt 

8.620 6.377 7.000 

1.263 1.712 1.000 

457 344 490 

10.340 8.433 8.490  

12. Medlemshvervning 

Udgifter til callcenter, medlemstegnere, gratis medlemmer 	 12.158 	15.662 	9.648 

I alt 	 12.158 	15.662 	9.648 

13. Tilskud til konkrete formål/projekter, nationale emner 

Aage V. Jensens Fonde 3.280 

Nordea-fonden 995 

Friluftsrådet 220 

NaturErhvervstyrelsen 106 

Naturturisme I/5 93  

Animal  Planet Oceans 72 

Naturstyrelsen 60 

15. juni fonden 55 

Diverse 124 

5.005 

ai. 



I alt 

	

2014 	 2015 	AP2O15 

NOTER 	 Realiseret 	Realiseret 	Budget* 

(1.000 kr.) 

14. Medlemsblad 

Annoncer mv. 424 343 400 

Portostøtte 1.147 706 1.000 

I alt 1.572 1.050 1.400 

15. Finansiering 

Renter/udbytte 581 724 750 

Kursregulering 683 0 0 

Tips Lotto driftstilskud 1.165 1.122 1.100 

Momskompensation 1.646 2.278 2.000 

4.075 4.124 3.850 

16. Ejendom 

Skovarealet matr.nr. 9D Adslev, Adslev Skovvej 26 er gaveoverdraget 

til foreningen.  Off.  ejendomsvurdering pr. 1.10.2014 kr. 73.000 

17. Arbejdskapital 

Saldo primo 	 8.490 	14.329 

Overført af årets resultat 	 5.838 	(2.395) 

Saldo ultimo 	 14.329 	11.934 

18. Hensættelser 

Projektpulje til lokalafdelinger 	 _ 

Saldo ultimo 

Øvrige oplysninger 

Foreningen har modtaget to værdipapirdepoter som arv, begge er 

båndlagt med rentenydelsesret til afdødes slægtsarvinger. 

Den samlede kursværdi udgjorde pr. 31.12.15 tkr. 1.240 

Tilskud konkrete formål iøvrigt 

Tipspuljen til almennyttige konkrete formål 

*Budgettal er ureviderede 

69 	 60 

69 	 60 

73 
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