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Ledelsespåtegning 
 
Hovedbestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2020 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 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar -  31. december 
2020. 
 
Årsrapporten indstilles til Repræsentantskabets godkendelse. 
 
 
København, den _______________ 
 
 
 
 
 
Lars Midtiby 
Direktør 
 
 
Hovedbestyrelse: 
 
 
 
 
 
Maria Reumert Gjerding Sebastian Jonshøj Thorkild Kjeldsen 
Præsident  
 
 
 
 
 
Birgitte Marcussen Louise Holst Hemmingsen Villumsen Jørgen Jørgensen 
  
 
 
 
 
Jonas Geldmann Lone Søderkvist Kristensen Peter Esbjerg 
  
 
 
 
 
Rune Engelbrecht Larsen Hans Jürgen Stehr  
 
  
  
 

Godkendelsespåtegning 
 
 
Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære repræsentantskabsmøde i  
 
_____________________. 
 
 
 
 
 
Dirigent 
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Forening 
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CVR-nr. 60 80 42 14 
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Hovedbestyrelse 
 
Maria Reumert Gjerding, Præsident 
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Birgitte Marcussen 
Louise Holst Hemmingsen Villumsen  
Jørgen Jørgensen 
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Daglig ledelse 
 
Lars Midtiby, direktør 
 
 
Revision 
 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
Havneholmen 29 
1561 København V 
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Ledelsesberetning 
 
DN’s aktiviteter i 2020 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 en smule lavere end de foregående år på 
grund af corona-situationen. 
 
I 2020 har projektet Biodiversitet Nu, med ekstern finansiering fra Aage V. Jensens fonde, og Havprojektet, der gen-
nemføres med støtte fra Velux Fonden, været de største projekter i DN’s projektportefølje. Biodiversitet Nu blev for-
længet indtil udgangen af august 2021. Havprojektet løber frem til udgangen af august 2022. Også projektet Naturfa-
milier, der er støttet af Nordeafonden, har trukket en stor opmærksomhed i organisationen. 
 
Herudover er der også i 2020 gennemført en række fredninger, afviklet den årlige affaldsindsamling, Naturens Dag, en 
lang række naturplejearrangementer, lokale ture og et omfattende lobbyarbejde inden for såvel natur, klima som 
miljøpolitiske emner. 
 
Medlemstallet pr. 31-12-2020 er 130.333. Der er kommet 12.043 nye medlemmer i år, og frafaldet er på 11.842. 
 
Corona-nedlukningen i foråret 2020 bevirkede, at DN’s gadehvervning blev sat på pause i tre måneder, og telemarke-
tingbureauet måtte ligeledes reducere sin stab i perioden. Derfor blev der skruet op for den digitale hvervning i stedet. 
Den digitale medlemshvervning steg fra 2019 til 2020 med hele 42 procent, hvilket betød, at 35 procent af medlem-
merne kom fra de digitale kanaler i 2020. Gade- og telemarketing-hvervningen var i juni tilbage på niveau, men selv-
om hvervningen gik over forventning, var det ikke muligt at nå det budgetterede antal medlemmer fra disse kanaler. 
Dette bevirkede et mindreforbrug på t.kr. 3.783. vedrørende udgifterne til hvervning og en nedgang i indtægterne i 
forhold til det budgetterede på t.kr. 3.886. 
 
Ud over kontingentbetalingerne støttes DN’s arbejde ved donationer, legater og ved at indføje Danmarks Naturfred-
ningsforening i testamenter. Således er der i 2020 i alt indgået t.kr. 9.597 i arv og t.kr. 1.479 i gaver og bidrag. 
 
Det overførte resultat i 2020 er positivt med t.kr. 4.515. Der var oprindeligt budgetteret med et overskud på t.kr. 201, 
efterfølgende reguleret til et underskud på t.kr. 1.516 som følge af overskudsdisponeringen fra 2019 med ekstraordi-
nært tilskud til skoletjenesten på t.kr. 175, naturkampagne t.kr. 1.000, digital fundraising t.kr. 367. 
 
Aktiviteterne i aktivitetsplanen er stort set alle blevet afviklet med et lidt lavere forbrug end budgetteret, idet der ge-
nerelt har været lidt mindre aktivitet, grundet corona. Samtidigt har indtægterne været lidt højere end budgetteret 
med t.kr. 1.833 over budgettet. Således har øgede indtægter og færre udgifter bidraget til, at resultatet er blevet 
bedre end budgetteret. 
 
Foreningens frie arbejdskapital var primo 2020 på t.kr. 14.159 og forøges med årets resultat til en arbejdskapital på 
t.kr. 18.674 ved årets udgang. 
 
Forventningerne for 2021 er, at aktiviteterne vil ligge på niveau med 2020. 
 
 
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
 
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet særlige begivenheder, der påvirker det aflagte regnskab. 
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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 2020, 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 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2020 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 medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Disse budgettal har, 
som det også fremgår af regnskabet, ikke været underlagt 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 konklusion. 
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væ-
sentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokument-
falsk, 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 konklu-
sion 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 usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne 
til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisi-
onspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysnin-
ger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisi-
onsbevis, 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 overenstem-
melse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig prak-
sis. 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 effektivitet. 
 
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 _________________ 
 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
CVR-nr. 20 22 26 70 
 
 
___________________________ 
Peter Rasborg 
Statsautoriseret revisor 
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Anvendt regnskabspraksis 
 
 
Anvendt regnskabspraksis 

 Årsrapporten for Danmarks Naturfredningsforening for 2020 er aflagt efter samme regnskabspraksis, som er beskrevet 
nedenfor, og foreningens vedtægter. 
 
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 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 kontingenterne, der vedrører 
efterfølgende 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 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”. Såfremt 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  2020
(1000 kr.)

2019
Indtægter Note Realiseret Realiseret Budget*

Natur & Miljø 1,11 363                  2.934              2.565            

Organisation & Medlemmer 2,8,9,10,11 83.228             89.932            88.382          

Kommunikation & Events 3,11,13 5.003               2.890              2.768            

Administrative støttefunktioner 4 640                  790                 330               

Finansiering 5,14 4.497               4.490              3.950            

I alt 93.732           101.036         97.995         

Lokale projekter eksternt finansieret 6,12 1.220               1.960              2.060            
Kampagnen Danmark Planter Træer 20.974             

Indtægter i alt 115.926         102.996         100.055       

Omkostninger afholdt til følgende formål:

Natur & Miljø 1 13.980             16.951            16.710         

Organisation & Medlemmer 2 35.916             38.009            41.349         

Kommunikation & Events 3 24.084             23.977            24.549         

Administrative støttefunktioner 4 14.491             18.102            16.962         

I alt 88.472           97.039          99.571        

Lokale projekter eksternt finansieret 6 1.709              1.442             2.000           
Kampagnen Danmark Planter Træer 20.977             

Udgifter i alt 111.159         98.481          101.571      

ÅRETS RESULTAT 4.767 4.515 -1.516 

Heraf tillægsbudget besluttet 7 1.717

Oprindeligt budget 4.767 4.515 201

Disponeres således:

Årets resultat 4.767 4.515

Overføres til næste år 4.767 4.515

*Budgettal er ureviderede

2020
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BALANCE PR. 31.12.2020
(1.000 kr.)

AKTIVER
Note 2019 2020

Huslejedepositum 1.178            1.217            

Ejendom 15 73                 73                 

Værdipapirer 28.277          28.693          

ANLÆGSAKTIVER I ALT 29.528         29.984         

Lager af handelsvarer 494               405               

Debitorer og igangværende projekter 7.619            6.315            

Andre tilgodehavender 1.749            1.287            

Likvide beholdninger 30.001          25.299          

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 39.863         33.305         

AKTIVER I ALT 69.391         63.289         

PASSIVER

Grundkapital 16.000          16.000          

Arbejdskapital 16 14.159          18.674          

EGENKAPITAL I ALT 30.159         34.674         

Feriepengeindfrysningsforpligtelse 1.121            3.539            

LANGFRISTET GÆLD I ALT 1.121           3.539           

Kreditorer 2.700            3.552            

Anden gæld 25.956          12.569          

Forudbetalte projekttilskud 1.730            1.560            

Periodeafgrænsningsposter - kontingenter 7.725            7.396            

KORTFRISTET GÆLD I ALT 38.110         25.076         

PASSIVER I ALT 69.391         63.289         

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 189 t.kr.
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NOTER 

(1.000 kr)

2020 AP2020 2020 AP2020 2020 AP2020

Mål Årsværk Realiseret Budget Realiseret Budget Realiseret Budget 

1. NATUR & MILJØ 23,8 16.951     16.710      -2.934         -2.565         14.016      14.145       

2011 Fredningssager 3,8 2.518         2.552          -                  -                  2.518         2.552          

2012 Plan og kystsager 0,6 382            401             -3                -                  379            401             

2013 Natur 3,6 2.576         2.518          -                  -                  2.576         2.518          

2014 Den lokale indsats 4,4 3.201         3.153          -197             -135             3.004         3.018          

2015 Havnaturen 3,6 2.593         2.288          -2.734          -2.430          -141           -142           

2016 Grund-, drikke- og overfladevand 1,2 757            773             -                  -                  757            773             

2017 Landbrug 2,3 1.604         1.543          -                  -                  1.604         1.543          

2018 Klima, energi og infrastruktur 2,0 1.434         1.368          -                  -                  1.434         1.368          

2020 Cirkulær økonomi 1,9 1.222         1.196          -                  -                  1.222         1.196          

20110 Den internationale indsats 0,4 284            418             -                  -                  284            418             

20111 Analyser 0,0 381            500             -                  -                  381            500             

2. ORGANISATION OG MEDLEMMER 18,3 38.009     41.349      -89.932       -88.382       -51.923     -47.032     

2021 Organisatorisk støtte 4,0 3.484         3.611          -286             -                  3.198         3.611          

2022 Organisatoriske enheder 3,8 4.799         6.702          -2                -                  4.797         6.702          

2023 Frivilligprojekter 1,7 3.742         3.499          -2.923          -1.897          820            1.602          

2024 Medlemmer 5,8 22.914       24.321        -75.549        -79.435        -52.634      -55.114       

2025 Indsamling og arv 1,3 1.475         1.395          -11.077        -6.450          -9.602        -5.055        

2026 Fonde og virksomheder 0,7 518            583             -97               -600             421            -17             

2027 Strategiarbejde 1,0 1.078         1.239          -                  -                  1.078         1.239          

3. KOMMUNIKATION OG KAMPAGNER 16,6 23.977     24.549      -2.890         -2.768         21.087      21.781       

2031 Presse og kommunikation 3,3 3.325         3.672          -                  -                  3.325         3.672          

2032 Digital kommunikation og grafik 3,3 4.216         4.223          -                  -                  4.216         4.223          

2033 Medlemsblad 0,8 4.784         4.570          -963             -840             3.821         3.730          

2034 Kampagner og events 2,5 5.074         5.707          -15               -                  5.059         5.707          

2035 Naturformidling 6,7 6.578         6.377          -1.912          -1.928          4.666         4.449          

4. ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTION 11,2 18.102     16.962      -790            -330            17.312      16.632       

2041 Ledelse 5,0 3.232         3.225          -                  -                  3.232         3.225          

2042 Økonomi 1,7 2.025         1.882          -106             -80               1.918         1.802          

2043 Personale 1,5 2.591         2.528          -684             -250             1.907         2.278          

2044 Husfunktioner 2,4 4.375         6.065          -                  -                  4.375         6.065          

2045 IT 0,6 3.003         2.821          -                  -                  3.003         2.821          

2046 Danmarks Naturfond 993            440             -                  -                  993            440             

5. FINANSIERING 0,0 -            -             -4.490         -3.950         -4.490       -3.950       

2051 Finansiering 0,0 -            -             -4.490          -3.950          -4.490        -3.950        

I ALT: 69,9 97.039     99.571      -101.036    -97.995       -3.998       1.576         

6. LOKALE PROJEKTER EKSTERNT FINANSIERET

202141-20215 Lokale projekter eksternt  finans. 1.442         2.000          -1.960          -2.060          -518           -60             

ÅRETS RESULTAT 69,9 98.481     101.571    -102.997    -100.055    -4.516       1.516         

7. Specifikation:

Oprindeligt budget 69,9 99.854        -100.055      -201           

Tillægsbudget:

Skoletjenesten ekstra bevilling 350             350             

Naturkampagne ekstra bevilling 1.000          1.000          

Ny fondsmedarbejder - 1,2 mio på 2 år - 1 kvt. i 2020 150             150             

Digital fundraising - ekstra bevilling 217             217             

I alt inkl. tillægsbudget 101.571      (100.055)      1.516          

I udgifter indgår tilskud til Danmarks Naturfond med tkr. 950

*Budgettal er ureviderede

Udgifter Indtægter Netto 
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NOTER
(1.000 kr.)

8. Medlemsantal pr. år

2019 2020 AP2020
Realiseret Realiseret Budget*

9. Medlemmer og bidragsydere - Fundraising

Arv 5.904 9.597 5.000

Bidrag 1.151 1.480 1.450
Sponsorater 279 97 600

I alt 7.334 11.174 7.050

10. Medlemshvervning

Udgifter til callcenter, medlemstegnere, gratis medlemmer 12.994 12.543 16.326

I alt 12.994 12.543 16.326

11. Tilskud til konkrete formål/projekter, nationale emner

Velux Fonden Havprojekt 2.734
Aage V. Jensens Fonde Biodiversitet Nu 2.613
Nordeafonden Naturfamilier 892
Nordeafonden Naturens Dag 711
ISOBRO Lokalpulje 286
Bilka Affaldsindsamlingen 156
Merrild Kaffe Affaldsindsamlingen 100
Rema 1000 m.fl. Sommefugleambassadører 176
Sabima Natur App 63
Diverse Klagerefusioner, Naturvejledning på Skovsgaard, mfl. 341

8.072
12.Tilskud til lokale projekter, eksternt finansieret

Velux Fonden Grønt Guld 1.425
Nordeafonden Nat i naturen  og Vores Natur 467
ISOBRO Lokale projekter 18
Sønderborg Kommune Lokale projekter 50

1.960

*Budgettal er ureviderede
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2019 2020 AP2020
NOTER Realiseret Realiseret Budget*
(1.000 kr.)

13. Medlemsblad

Annoncer mv. 651 323 400
Portostøtte 490 640 440

I alt 1.141 963 840

14. Finansiering

Renter/udbytte 295 300 350
Kursregulering 923 397 0
Udlodningsmidler driftstilskud 1.109 1.109 1.100
Momskompensation 2.170 2.684 2.500

4.497 4.490 3.950

15. Ejendom

Skovarealet matr.nr. 9D Adslev, Adslev Skovvej 26 er gaveoverdraget
til foreningen. Off. ejendomsvurdering pr. 1.10.2020 kr. 73.000

16. Arbejdskapital

Saldo primo 9.392             14.159           
Overført af årets resultat 4.767             4.515             

    
Saldo ultimo 14.159         18.674         

heraf arven efter Poul W. Johannessen 1.064             

Øvrige oplysninger

Foreningen har modtaget to værdipapirdepoter som arv, begge er 
båndlagt med rentenydelsesret til afdødes slægtsarvinger.
Den samlede kursværdi udgjorde pr. 31.12.20 t.kr. 834.

*Budgettal er ureviderede
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