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Ledelsespåtegning 
Hovedbestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2019 for Danmarks Naturfred-
ningsforening. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet i regnskabets afsnit om anvendt 
regnskabspraksis og foreningens vedtægter. 

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stil-
ling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2019. 

Årsrapporten indstilles til Repræsentantskabets godkendelse. 

København, den      marts 2020 

Lars Midtiby, Adm. direktør 

Hovedbestyrelse: 

Maria Reumert Gjerding Thorkild Kjeldsen Hans Jürgen Stehr 
Præsident

Peter Esbjerg Sebastian Jonshøj Lone Søderkvist Kristensen 

Jonas Geldmann Rune Engelbreth Larsen Birgitte Marcussen 

Martin Vestergaard Louise Holst Hemmingsen Villumsen 

Godkendelsespåtegning 

Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære repræsentantskabsmøde i Rebild den 28. 
marts 2020. 

Dirigent 
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Foreningsoplysninger 

Forening 

Danmarks Naturfredningsforening 
Masnedøgade 20 
2100 København Ø 

CVR-nr. 60 80 42 14 
CVR-nr. 17 88 50 57 

Hjemstedskommune: København 

Hovedbestyrelse 

Maria Reumert Gjerding, Præsident 
Sebastian Jonshøj, Vicepræsident 
Thorkild Kjeldsen  
Lone Søderkvist Kristensen 
Jonas Geldmann 
Rune Engelbreth Larsen 
Birgitte Marcussen 
Peter Esbjerg 
Hans Jürgen Stehr 
Martin Vestergaard 
Louise Holst Hemmingsen Villumsen 

Daglig ledelse 

Lars Midtiby, direktør 
Morten Pedersen 

Revision 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
Havneholmen 29 
1561 København V. 
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Regnskab 
DN’s aktiviteter i 2019 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, herunder budgetmæssige justeringer besluttet af Hovedbestyrel-
sen. Aktiviteterne er gennemført såvel lokalt som nationalt af DN’s frivillige og de ansatte i sekretariatet. Det samlede 
aktivitetsniveau har ligget på et højere niveau end de foregående år, hvor blandt andet den helt store kampagne 
’Danmark planter træer’ er gennemført med et imponerende resultat. Det blev den første landsdækkende indsamling 
til fordel for klimaet og der blev samlet ind til beplantning af over 1 mio. træer i folkeskove over hele landet.  

Folketingsvalget har sat sit tydelige præg på DN’s arbejde i 2019 både før, under og efter valgkampen. Ved folketings-
valget fyldte natur og klima langt mere end tilfældet har været ved tidligere valg. I regeringens forståelsespapir er der 
medtaget en stribe DN mærkesager, hvilket må betegnes som meget tilfredsstillende. På grund af folketingsvalget 
valgte HB at udskyde en kampagne, hvilket har resulteret i et mindre forbrug på kampagner. Øvrige kampagner som 
Klimaklogt, ”Stop Roundup” og ”sig nej til bidræber” har skabt stor opmærksomhed, og sidstnævnte har ført til mini-
sterens varsling af et forbud.  

I 2019 har projektet Biodiversitet.nu, med ekstern finansiering fra Aage V. Jensens fonde, været det største enkeltpro-
jekt i DN’s projektportefølje. Projektet fortsætter frem til 2020. I 2019 har der været stor opmærksomhed omkring 
projektet Naturfamilier, der er støttet af Nordea-fonden.  

Herudover er der også i 2019 gennemført en række fredninger. DN har deltaget på Naturmødet og Folkemødet, afvik-
let den årlige affaldsindsamling, som fik knapt 200.000 danskere ud i naturen og samle 156 tons affald, Naturens Dag, 
som blev indviet af kronprinsen og havde 250.000 deltagere, en lang række naturplejearrangementer, flere lokale ture 
og et omfattende lobbyarbejde inden for såvel natur, som klima og miljøpolitiske emner. 

Medlemstallet pr. 31-12-2019 er 130.132. Der er kommet 13.311 nye medlemmer i år, og frafaldet er på 10.717. 
Frafaldsprocenten er blevet reduceret med en aktiv indsats i 2019. Opgradering af medlemssystemet, som vil smidig-
gøre indmeldelser og opkrævninger, er stort set gennemført i 2019. 

Medlemsindtægterne er steget fra 68,2 mio. kr. i 2018 til 72,6 mio. kr. i 2019, hvilket er den primære årsag til det 
økonomisk meget tilfredsstillende resultat for 2019. 

Medlemshvervningen er i 2019 koncentreret om telemarketing, digital hvervning og gadehvervning (face to face); med 
foreningens kampagnearbejde og events som kanaler for hvervningsarbejdet. 

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 2019 i alt indgået t.kr. 5.904 i arv og t.kr. 
1.429 i gaver og bidrag. 

Det overførte resultat i 2019 er positivt med t.kr. 4.767. Der var oprindeligt budgetteret med et underskud på 3,5 mio. 
kr., efterfølgende reguleret til 2,4 mio. kr. med opgradering af medlemssystem til 1.300 t.kr. samt besparelser på løn 
og drift med 2.470 t.kr.  

De afviklede aktiviteter i henhold til aktivitetsplanen er stort set alle blevet afviklet med et lidt mindre forbrug end 
budgetteret, idet der har været øget fokus på budgetstyring.  

Foreningens frie arbejdskapital var primo 2019 på t.kr. 9.392 og forøges med årets resultat til en arbejdskapital på 
t.kr. 14.159 ved årets udgang.

Forventningerne for 2020 er, at aktiviteterne vil ligge på niveau med 2019, dog uden den store kampagne ’Danmark 
planter træer’.  

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

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

Præsentation af resultatopgørelsen 

I forhold til tidligere år er der i resultatopgørelsen sket en række tilpasninger at tekst og i et vist omfang hvilke beløb 
der hører til teksten. Med henblik på formålet med resultatopgørelsen og hensyn til genkendeligheden er der ikke sket 
tilpasning af sammenligningstal. Vi har dermed valgt at præsentere sammenligningstal for 2018 med uændrede beløb, 
så de direkte kan genkendes fra regnskabet 2018. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til repræsentantskabet for Danmarks Naturfredningsforening 

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Naturfredningsforening for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregn-
skabet udarbejdes på grundlag af regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, 
som er beskrevet i regnskabets afsnit om anvendt regnskabspraksis. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den
regnskabspraksis, som er beskrevet i regnskabets afsnit om anvendt regnskabspraksis.

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, herunder 
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 og de yderligere krav, der er gældende 
i Danmark, samt standarderne for offentlig revision. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er 
nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er 
uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s 
Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige eti-
ske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis 
er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Foreningen har i resultatopgørelsen og enkelte noter medtaget budgettal. I note 13 fremgår en opgørelse 
benævnt ”Antal træer”. Nævnte budgettal og opgørelse over antal træer har ikke været omfattet af vor 
revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er beskrevet i 
regnskabets afsnit om anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kon-
trol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at 
likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.  

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet  
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revisi-
on, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, herunder Kulturministe-
riets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 
samt standarderne for offentlig revision altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det 
med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutnin-
ger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, god 
offentlig revisionsskik, herunder Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. Herudover: 

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusi-
on. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end 
ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, 
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 
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 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. 

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om forenin-
gens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i 
vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis så-
danne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er ba-
seret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige 
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften. 

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-
oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen  
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af 
de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse 
ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effek-
tivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision 
og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I 
vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de 
undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de rele-
vante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I 
vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer 
eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og aktiviteter-
ne, der er omfattet af årsregnskabet. 
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske be-
mærkninger, skal vi rapportere herom.  

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

København, den    marts 2020 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
CVR-nr. 20 22 26 70 

Gregers Paulsen 
Statsautoriseret revisor 
MNE-nr. mne11688
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Anvendt regnskabspraksis 

Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporten for Danmarks Naturfredningsforening for 2019 er aflagt i overensstemmelse med den regnskabsskik, som er 
beskrevet nedenfor, og foreningens vedtægter.  
I forhold til tidligere år er der i resultatopgørelsen sket en række tilpasning at tekst og i et vist omfang hvilke beløb der 
hører til teksten. Med henblik på formålet med resultatopgørelsen og hensyn til genkendeligheden er der ikke sket tilpas-
ning af sammenligningstal. Vi har dermed valgt at præsentere sammenligningstal for 2018 med uændrede beløb, så de 
direkte kan genkendes fra regnskabet 2018. 

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden. 

Generelt om indregning og måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, ligesom omkostninger, herunder afskrivninger m.m., 
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 periodeafgrænsningspost under kortfristet gæld. 

Modtagne tilskud 
Generelle tilskud uden betingelser til igangværende foreningsaktiviteter eller almennyttigt arbejde medtages i årsrappor-
ten, når de modtages.  

Andre indtægter indeholder varesalg, huslejeindtægter m.m., 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 m.m., 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. Så-
fremt værdipapirer ikke er børsnoterede optages de til kostpris 
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Lager af handelsvarer 
Varelager optages til kostpris eller forventet salgspris, hvis denne er lavere. Der foretages nedskrivning for ukurante 
beholdninger. 

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  2019
( 1000 kr.)

Indtægter Note Realiseret Realiseret Budget*

Natur & Miljø 1 106 363 162 

Nationale emner 1.237 - - 

Organisation & Medlemmer 2,8,9,10 16 83.228 79.054          

Kommunikation & Events 3,11,14 2.625 5.003 3.685 

Medlemmer og bidragsydere 77.348 - - 

Administrative støttefunktioner 4 298 640 330 

Finansiering 5,15 3.811 4.497 4.335 

I alt 85.441           93.732           87.567         

Lokale projekter eksternt finansieret 6,12 1.323 1.220 2.000 
Kampagnen 'Danmark planter træer' 6,13 - 20.974 - 

Indtægter i alt 86.764           115.926         89.567         

Omkostninger afholdt til følgende formål:

Natur & Miljø 1 6.707 13.980            14.501         

Nationale emner 9.455 - - 

Organisation & Medlemmer 2 12.867 35.916            36.389         

Kommunikation & Events 3 20.869 24.084            25.068         

Medlemmer og bidragsydere 25.145 - - 

Administrative støttefunktioner 4 12.874 14.491            15.180         

Finansiering 5 622 - - 

I alt 88.539           88.472          91.138        

Lokale projekter eksternt finansieret 6 1.067 1.709 2.000           
Kampagnen 'Danmark planter træer' 6 - 20.977 - 

Udgifter i alt 89.606           111.159        93.138        

ÅRETS RESULTAT -2.842 4.767 -3.571

Hertil vedtagne besparelser - Drift og løn 7 2.470
Hertil tillægsbudget besluttet - nyt medlemssystem 7 -1.300

Vedtaget budget -2.842 4.767 -2.401

Disponeres således:

Årets resultat -2.842 4.767

Overføres til næste år -2.842 4.767

*Budgettal er ureviderede

2018 2019
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BALANCE PR. 31.12.2019
(1.000 kr.)

AKTIVER
Note 2018 2019

Huslejedepositum 1.144 1.178 

Ejendom 16 73 73 

Værdipapirer 27.355 28.277 

ANLÆGSAKTIVER I ALT 28.572         29.528         

Lager af handelsvarer 362 494 

Debitorer og igangværende projekter 6.001 7.619 

Andre tilgodehavender 272 1.749 

Likvide beholdninger 8.581 30.001 

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 15.216         39.863         

AKTIVER I ALT 43.788         69.391         

PASSIVER

Grundkapital 16.000 16.000 

Arbejdskapital 17 9.392 14.159 

EGENKAPITAL I ALT 25.392         30.159         

Feriepengeindfrysningsforpligtelse - 1.121 

LANGFRISTET GÆLD I ALT - 1.121 

Kreditorer 971 2.700 

Anden gæld 9.123 25.956 

Forudbetalte projekttilskud 420 1.730 

Periodeafgrænsningsposter - kontingenter 7.882 7.725 

KORTFRISTET GÆLD I ALT 18.396         38.110         

PASSIVER I ALT 43.788         69.391         

PANTSÆTNINGER OG EVENTUALFORPLIGTELSER MV.

Leje- og leasingforpligtelser
Lejemålet Masnedøgade 20 har 1 års opsigelse svarende 
til en forpligtelse på 2,5 mio. kr.

Naturens Ambulance er leaset og har en rest-leasingforpligtelse på 244 t.kr.
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NOTER 
(1.000 kr)

2019 AP2019 2019 AP2019 2019 AP2019

Mål Årsværk Realiseret Budget* Realiseret Budget* Realiseret Budget*

1. NATUR & MILJØ 20,0 13.980     14.501      (363) (162) 13.617      14.339       

Fredningssager 4,0 2.552        2.765         - - 2.552         2.765         
Plan og kystsager 0,3 186           225 - - 186 225 
Natur 3,4 2.319        2.655         (35) - 2.284         2.655         
Lokale sager 4,4 3.125        2.932         (218) (162) 2.907         2.770         
Havmiljø 0,6 448           470 (111) - 337 470 
Grund-, drikke- og overfladevand 1,4 851           873 - - 851 873 
Landbrug 2,5 1.599        1.666         - - 1.599         1.666         
Klima, energi og infrastruktur 1,3 941           1.001         - - 941 1.001         
Miljø, produktion og forbrug 1,8 1.117        1.119         - - 1.117         1.119         
Den internationale indsats 0,3 215           295 - - 215 295 
Analyser og tværpolitiske indsatser 0,0 627           500 - - 627 500 

2. ORGANISATION & MEDLEMMER 14,9 35.916     36.389      (83.228)     (79.054)     (47.312)   (42.665)    

Organisatorisk støtte 3,6 3.199        3.119         (316) - 2.884         3.119         
Organisatoriske enheder 2,7 5.383        5.824         (4) (50) 5.774         
Frivillighed og mobilisering 1,6 1.862        2.408         (912) (1.292) 950 1.116         
Medlemmer 5,7 24.243      23.978       (74.663)       (70.812) -50.420 -46.834 
Indsamling og arv 0,4 673           506 (7.055)         (6.400) -6.382 -5.894 
Fonde og virksomheder 0,9 554           555 (279) (500) 276 55 

3. KOMMUNIKATION & EVENTS 17,0 24.084     25.068      (5.003)       (3.685) 19.081     21.383     

Presse og kommunikation 3,0 3.676        3.579         - - 3.676         3.579         
Digital kommunikation 4,0 4.702        4.736         - - 4.702         4.736         
Medlemsblad 1,0 5.026        4.986         (1.141)         (1.000)         3.885         3.986         
Kampagner og events 3,0 4.024        5.489         - - 4.024         5.489         
Naturformidling & arrangementer 6,0 6.656        6.278         (3.863)         (2.685)         2.793         3.593         

4. ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER 9,8 14.491     15.180      -640 -330 13.851      14.850       

Ledelse 4,0 2.475        2.665         - - 2.475         2.665         
Økonomi 1,8 4.266        4.489         (83) (80) 4.182         4.409         
Sekretariatsfunktioner og personale 1,5 2.409        2.324         (535) (250) 1.874         2.074         
Husfunktioner 2,0 2.493        2.853         (22) - 2.471         2.853         
IT 0,5 2.377        2.408         - - 2.377         2.408         
Bistand til Danmarks Naturfond 0,0 472           440 - - 472 440 

5. FINANSIERING 0,0 -           -            -4.497         -4.335 -4.497 -4.335 

Finansiering 0,0 - - (4.497)         (4.335)         -4.497 -4.335 

I ALT: 61,7 88.472     91.138      -93.732 -87.567 -5.259 3.571         

6. LOKALE PROJEKTER EKSTERNT FINANSIERET

Lokale projekter eksternt finansieret 0,0 1.709        2.000         -1.220 -2.000 490 - 
Kampagnen 'Danmark planter træer' 0,0 20.977      - -20.974       - 3 - 

ÅRETS RESULTAT 61,7 111.159   93.138      -115.926 -89.567 -4.767 3.571         

SPECIFIKATION:

Oprindeligt budget 61,7 93.138      -89.567 3.571         
7. Tillægsbudget besluttet:

Vedtagne besparelser - Drift og løn (2.470)        - -2.470        
Nyt medlemssystem - 21.06.2019 1.300          - 1.300         

I ALT incl. tillægsbudget 91.968       -89.567 2.401         

I udgifter indgår tilskud til Danmarks Naturfond med tkr. 431

11
*Budgettal er ureviderede
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NOTER
(1.000 kr.)

8. Medlemsantal pr. år

2018 2019 AP2019
Realiseret Realiseret Budget*

9. Medlemmer og bidragsydere - Fundraising

Arv 5.803 5.904 5.000

Bidrag 1.378 1.151 1.400
Sponsorater 280 279 500

I alt 7.461 7.334 6.900

10. Medlemshvervning

Udgifter til callcenter, medlemstegnere, gratis medlemmer 15.322 12.994 15.407

I alt 15.322 12.994 15.407

11. Tilskud til konkrete formål/projekter, nationale emner

Aage V. Jensens Fonde 782
Velux Fonden 111
NordeaFonden 931
Isobro Lokalforeningspulje 316
Naturhistorisk Museum 556
Department of Bioscience, Aarhus Universitet 98
Coop Danmark A/S 72
Hjerteforeningen 12

2.878

12. Tilskud til lokale projekter, eksternt finansieret

Velux Fonden 475
Den Danske Naturfond 422
Københavns Kommune 75
Vordingborg Kommune 20
Sønderborg Kommune 54
Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter 19
NordeaFonden 10

1.075

*Budgettal er ureviderede

12

2015 2016 2017 2018 2019
Nytilgang 14975 15952 12354 12797 13311
Frafald -14085 -11540 -12960 -14108 -10717
Medlemstal Ultimo 125043 129455 128849 127538 130132
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NOTER
(1.000 kr.)

13. 'Danmark planter træer'

Resultat i alt 2019: T.kr.
Indtægter erhverv 10.946
Indtægter private 10.028

Indtægter i alt 20.974

Projektudgifter i alt -1.698

Resultat 19.276

Fordeling af resultat:

Fordeling for 20 mio resultat: T.kr. Antal træer*

Indtægter 20.000
Udgifter -1.698

Resultat 18.302

Growing Trees 14.642 1.045.825
WWF 1.830
Den Danske Naturfond 1.830

18.302 1.045.825

Fordeling over 20 mio resultat:

Indtægter 974
Udgifter 0

Resultat 974

Growing Trees 487 34.796
WWF 244
Den Danske Naturfond 244

975 34.796
Fordeling totalt:

Growing Trees 15.129 1.080.620
WWF 2.075
Den Danske Naturfond 2.075

19.279 1.080.620

Udgifter i alt
Projektudgifter 1.698
Resultatfordeling 19.279

Udgifter i alt 20.977

2018 2019 AP2019
Realiseret Realiseret Budget*

14. Medlemsblad

Annoncer mv. 466 651 500
Portostøtte 460 490 500

I alt 926 1.141 1.000

*Budgettal er ureviderede
*Træopgørelsen er urevideret
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NOTER

(1.000 kr.)

2018 2019 AP2019
15. Finansiering Realiseret Realiseret Budget*

Renter / udbytte 372 295 635
Kursregulering 0 923 0
Tips og Lotto driftstilskud 1.133 1.109 1.100
Momskompensation 2.306 2.170 2.600

3.811 4.497 4.335

16. Ejendom

Skovarealet matr.nr. 9D Adslev, Adslev Skovvej 26 er gaveoverdraget
til foreningen. Off. ejendomsvurdering pr. 1.10.2017 kr. 73.000

2018 2019
17. Arbejdskapital Realiseret Realiseret

Saldo primo 12.235        9.392         
Overført af årets resultat (2.842)        4.767         

Saldo ultimo 9.392        14.159      

heraf Poul W. Johannessen 1.064         1.064         

Øvrige oplysninger

Foreningen har modtaget to værdipapirdepoter som arv, begge er 
båndlagt med rentenydelsesret til afdødes slægtsarvinger.
Den samlede kursværdi udgjorde pr. 31.12.19 t.kr. 880.

*Budgettal er ureviderede
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