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Samlet resultat 
Pr. 31.03.2020 udviser regnskabet et overskud på t.kr. 995 mod et budgetteret overskud på t.kr. 
205. Forskellen på t.kr. 790 skyldes store afvigelser i såvel indtægter som udgifter, og kan forklares 
således: 
 

Indtægter 
De samlede indtægter udgør t.kr. 21.596 mod budgetterede indtægter på t.kr. 30.014, en negativ 
afvigelse på t.kr. 8.417. Heraf vedrører de 5 mio.kr. kvartalets andel af Danmark planter træer 
kampagnen, som blev budgetteret med 20 mio.kr. for 2020, men som ikke gennemføres. Derfor 
indstilles det, at HB beslutter, at budgettet fremadrettet revideres, så Danmark planter træer kam-
pagnen udgår. 
 
Derudover mangler 1 mio.kr. i medlemsindtægter i forhold til budgettet, hvilket dels skyldes perio-
disering af budgettet, da de største indtægter historisk set kommer ind senere på året, og dels Co-
rona-situationen, som har påvirket foreningens hverveaktiviteter.  
 
Vi har været nødt til at udskyde vores hvervning på gaden på ubestemt tid, og vores telemarke-
tingbureau har været nødsaget til at reducere staben og sendt vores faste, rutinerede fundraisere 
hjem for at arbejde. Vores erfaringer gennem den sidste måned er dog, at det fortsat er muligt 
både at hverve nye medlemmer til DN og opgradere eksisterende medlemmer. Derfor har vi sat 
ekstra ind på at få omskolet vores gadehververe til at kunne ringe for os samt fået vores opgrade-
ringsbureau til også at hverve nye medlemmer. Vores egne medlemstegnere hverver også fortsat. 
Derudover har vi sat ekstra fokus på den digitale medlemshvervning og har hvervekampagner 
både på Facebook og på Google. Endelig har vi sammen med kampagneteamet sat fokus på at 

 
Sekretariatet indstiller, at HB: 
 

• Godkender kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2020. 
• Beslutter, at budgettet i forbindelse med halvårsregnskabet revide-

res, så Danmark planter træer kampagnen udgår som følge af TV2s 
beslutning. 
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skaffe ekstra leads, som vi kan anvende til telemarketing, da vi har erfaret, at det især i denne tid 
er nemmere at hverve folk, vi i forvejen har været i kontakt med.  
 
Vi overvåger også nøje vores frafald. Lige nu er frafaldet på niveau med samme periode sidste år.  
 
Postkortindsamlingen er gennemført som planlagt og lander i disse dage hos 5.173 modtagere. Vi 
forventer indtægter på t.kr. 300. 
 
Der er indgået knapt t.kr. 900 mindre fra arv, fonde og virksomheder end budgetteret, men vi for-
venter, at dette vil kunne indhentes i de kommende kvartaler. 
 
Vi er under budgettet for medlemsblad samt naturformidling med samlet t.kr. 640, hvilket skyldes 
periodisering af budgettet, idet indtægterne forventes modtaget senere på året.  
 
De finansielle indtægter er også noget lavere end budgetteret, der er en negativ afvigelse på t.kr. 
690. Aktieudbyttet på t.kr. 298 er på niveau med sidste år, men indtægter fra Tips- og Lottopuljen 
samt for momskompensation, modtages først i 4. kvartal, hvorfor budgettet for 1. kvartal ikke er 
helt retvisende ift. periodisering.  
 

Udgifter 
De samlede udgifter udgør t.kr. 20.602 mod budgetterede udgifter på t.kr. 29.809, en positiv afvi-
gelse på t.kr. 9.207. 
 
Som under indtægter påvirker Danmark planter træer kampagnen, som ikke gennemføres, også 
udgifterne med 5 mio.kr. for kvartalet.   
 
Der har desuden været en del ledige stillinger i 1. kvartal, hvorfor de realiserede lønudgifter ligger 
ca. 1 mio.kr. under det budgetterede, og påvirker de samlede udgifter for regnskabets hovedgrup-
per 1-4, hvor lønnen fordeles efter budgetterede årsværk. 
 
Posterne under Natur & Miljø ligger samlet under budget med t.kr. 486, hvilket skyldes en vis stil-
stand i aktiviteterne, som følge af Corona-situationen. Det er vores håb, at aktiviteterne kan gen-
optages fuldt ud, men det er på nuværende tidspunkt usikkert.  
 
Organisation og Medlemmer har samlet set et lavere forbrug på hele t.kr. 7.945 i forhold til bud-
gettet. Heraf er de 5 mio.kr. vedrørende Danmark planter træer kampagnen.  
Vi har desuden, som beskrevet under indtægter, været nødsaget til at udskyde hvervninger mv., 
hvorved udgifterne hertil ligger t.kr. 1.507 under det budgetterede. Afdelingernes aktiviteter er 
også begrænsede som følge af Corona-risici, ligesom frivilligprojekter og strategiarbejde er blevet 
sat i bero. Dermed er der forbrugt samlet t.kr. 1.308 mindre end budgetteret på disse områder.  
 
Posterne under Kommunikation og events er samlet på t.kr. 4.486, mod budgetteret t.kr. 5.800 for 
kvartalet, dvs. en forskel på t.kr. 1.314. Det skyldes til dels de lavere lønudgifter, samt at årets 
store kampagner falder senere på året, ligesom andre kampagner er udskudt grundet Corona-situ-
ationen. Medlemsbladet har færre udgifter end budgetteret, hvilket skyldes periodisering af om-
kostninger.  
 
Under Administrative støttefunktioner er der et mindre forbrug på t.kr. 657. Det skyldes et brat 
stop i mødeaktiviteter, samt at diverse vedligeholdelse mv. er udskudt. Tilskuddet til Danmarks 
Naturfond er desuden endnu ikke udbetalt. Budgettet forventes at blive brugt senere på året.  
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Finansielle poster viser en udgift på t.kr. 1.453, som består af urealiseret kurstab på værdipapirer. 
Dette er der ikke budgetteret med, og det er vanskeligt at spå om, hvorvidt udviklingen vil fort-
sætte eller vende. I 2019 havde vi en samlet urealiseret kursgevinst på t.kr. 935 t.kr. for hele året. 
 
 
Estimat 
Det er svært at estimere årets resultat på nuværende tidspunkt, da såvel kommende indtægter og 
udgifter er usikre. Vi forsøger at gennemføre de planlagte aktiviteter, så vidt det er muligt under 
hensyntagen til de begrænsninger, som Corona-situationen medfører.  
 
Da vi endnu ikke har oplevet et fald i medlemstallet sammenlignet med samme periode sidste år, 
har vi positive forventninger i forhold til medlemsindtægterne. 
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