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Halvårsregnskab – 1. halvår 2020 
 

 

 

DN indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

 

 Godkender halvårsregnskabet, som det foreligger. Det er opstillet på samme måde 

som det af repræsentantskabet vedtagne budget (i skemaform) inkl. overskuddispo-

nering fra 2019. 

 Fortsætter denne regnskabspraksis ved 3. kvartalsregnskab. 

 

 

 

 

Regnskabet for perioden 1.1.2020 – 30.6.2020 udviser et samlet overskud på t.kr. 7.567.  

 

 

Økonomifunktionen har på baggrund af bogføringen af indtægter og udgifter pr. 30. juli 2020 

udarbejdet et halvårsregnskab, hvor det realiserede sammenlignes med det forventede ved en 

simpel opdeling af budgettet i 1/2. Det giver naturligvis visse usikkerheder, da en del indtæg-

ter og udgifter ikke nødvendigvis er jævnt fordelt over året. Ikke desto mindre er halvårsregn-

skabet t.kr. 7.567. bedre end budgetteret.  

 

Økonomifunktionen har følgende bemærkninger til det realiserede resultat set i relation til bud-

gettet: 

Indtægter: Der er realiseret ca. 48 pct. af de forventede indtægter for 2020. 

Udgifter: Der er kun realiseret 40 pct. af de forventede udgifter for 2020. 

 

DN er ligesom resten af verden blevet ramt af corona-situationen. Det resulterede i, at en del 

aktiviteter er blevet udskudt til efteråret og endda fjerde kvartal. Dette resulterer i en forsin-

kelse i forbruget på næsten 10 pct. Der blev kun registreret en mindre forsinkelse på 2 pct. 

ved opgørelse af indtægter.    

 

 

1. Natur og Miljø – Forsinkelser grundet corona-situationen. Et mindreforbrug ved årets 

udgang estimeres som mulig grundet aflyste møder, og at andre møder afholdes digi-

talt. 

2. Organisatoriske enheder udviser et mindreforbrug grundet corona-situationen. Endvi-

dere ligger en række af afdelingernes større aktiviteter normalt om sommeren og i ef-

teråret. Regnskabet viser også, at Organisation og medlemmer sparer ca. 1,5 mio. kr. 

ved manglende afholdelse af forårets repræsentantskabsmøde og andre møder, samt 

det at mange lokalafdelingsmøder har været afholdt digitalt. 

DN har i første halvår modtaget 5,3 mio. kr. i arv, hvilket skal sammenlignes med de 

budgetterede 5 mio. kr. for hele 2020. Det forventes, at der i andet halvår modtages 
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yderligere 2-3 mio. kr. i arv. Til gengæld forventes på grund af corona-situationen 2-3 

mio. kr. færre indtægter end budgetteret vedr. indsamling, bidrag og kontingenter. 

3. Kommunikation og events – Digital kommunikation udviser et mindreforbrug, idet en 

del af årets større kampagneaktiviteter ligger i andet halvår. Kampagner og events ud-

viser tilsvarende et mindre forbrug grundet kampagneaktiviteternes status. 

4. Administrative støttefunktioner – Overholder budgettet. 

5. Finansiering – DN’s værdipapirer har ikke givet afkast i første halvår, men heldigvis har 

kursværdierne i 2. kvt. været stigende sammenlignet med 1. kvt. 2020. 

 

Resultat skyldes således: 

- At de større indtægter, som var forudsat i budgettet, har vist sig at holde stik – vigtigst 

og mest forudsigeligt fra medlemmerne og arv. 

- At udgifterne ikke fordeler sig jævnt henover året. De eksterne udgifter til en række af 

aktiviteterne er endnu ikke afholdt. 

- Nogle udgifter bliver sparet grundet corona-situationen på grund af aflysninger og af-

holdelse af digitale møder. 

- Det er endnu for tidligt at sige, hvor stort mindreforbruget vil være ved udgangen af 

2020, fordi det endnu er uvist, om Danmark står over for en ny nedlukning på grund af 

corona-situationen. 

 

Bemærkninger til budgettet: 

I forhold til den version, der blev fremsendt til HB-mødet i august, er der tilføjet et årsværk i 

2020-budgettet, da vi er blevet opmærksomme på, at det manglede i forhold til det godkendte 

AP2020-budget. 

 


