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Forklaring af årsregnskab 2020 
 

 
Hovedbestyrelsen indstiller, at Repræsentantskabet: 
 

 Godkender årsregnskabet, som det foreligger 
 

 
 

Årets resultat 

Regnskabet for perioden 1.1.2020 – 31.12.2020 udviser et overskud på 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 ekstraordinært tilskud til skoletjenesten på 
t.kr. 175, naturkampagne t.kr. 1.000, digital fundraising t.kr. 367. 
 

Indtægter 

1. Natur og Miljø –  Projektet Havnaturen har bidraget med t.kr.  2.734 mod budgetterede t.kr. 2.430 
Tilbagebetalingen af klagesagsgebyrer for vundne klagesager har bidraget med i alt t.kr. 197 mod 
budgetterede t.kr 135. 

2. Organisation – Projekt Biodiversitet Nu har bidraget med t.kr. 2.613 mod budgetteret t.kr. 1.897. 
Området indeholder stort set kun udgifter, og indtægterne er blot små enkeltposter.  

3. Kommunikation – portostøtte og annoncesalg til Natur og Miljø har indbragt t.kr. 963 mod budget-
teret t.kr. 840.  Naturformidling har en samlet mindre indtægt end forventet på t.kr. 16, som skyl-
des periodeforskydning af den eksterne finansiering af hhv. Affaldsindsamlingen og Naturens Dag.  

4. Administrative støttefunktioner - Der er indgået t.kr. 790 under Økonomi og Husfunktioner. De for-
deler sig med t.kr. 106 fra fremlejen af en del af DN’s lejemål samt offentlig refusion for barsel, syg-
dom og fleksjob på t.kr. 684. 

5. Medlemmer og bidragsydere – Medlemskontingenter udgør t.kr. 72.662 mod budgetteret t.kr. 
77.835 Indtægterne ved Fundraising i form af arv, bidrag og sponsorater udgør t.kr. 11.077, hvilket 
svarer til t.kr. 4.627 over det budgetterede. Indtægter ved webshop udgør t.kr 2.887, mod budget-
terede t.kr. 1.600. Der er kommet t.kr 97 fra erhvervspartnerskaber i frie midler. 

6. Finansiering – Indtægten udgør t.kr. 4.490 mod budgetteret t.kr. 3.950 De tre poster, der indgår 
under dette punkt, er momskompensation og momsregulering, som indbragte t.kr 2.684; drifts-
støtte fra udlodningsmidlerne på t.kr 1.109, samt afkast af formue, som indbragte t.kr. 697. 

7. Lokale sager – Indtægten udgør t.kr. 1.960 mod budgetteret t.kr. 2.060 Poster under dette punkt er 
blandt andet projekterne: Grønt Guld, ISOBRO og Nat i Naturen. 
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Udgifter 

1. Natur og Miljø - Området udviser et mindre merforbrug på t.kr. 241. Merforbruget skyldes projek-
tet Havnaturen.  

2. Organisation – Området indeholder stort set kun udgifter. Der er et samlet mindreforbrug på t.kr 
3.340. Mindreforbruget skyldes corona-pandemiens nedlukning af Danmark. 

3. Kommunikation udviser et mindreforbrug på t.kr. 572, igen begrundet i nedlukning af Danmark. 
Men det er alligevel lykkedes at gennemføre det meste af de planlagte aktiviteter. 

4. Administrative støttefunktioner - Der er afholdt udgifter på t.kr. 18.105 mod budgetterede 16.962, 
hvilket er t.kr. 1.140 over budgettet. Det skyldes primært en ekstra overførsel til Danmarks Natur-
fond på t.kr. 500, som blev vedtaget på det seneste repræsentantskabsmøde i november 2020 og 
investeringer på it-området. Grundet corona og nedlukning blev det nødvendigt at investere ekstra 
i it-udstyr, så medarbejderne fik mulighed at arbejde hjemmefra, ligesom der er investeret i Zoom-
licenser til både ansatte og lokalafdelinger, så det blev muligt at afholde virtuelle møder. 

 

Status 

Det overførte resultat på plus t.kr. 4.515 foreslås disponeret, hvilket følger at et andet bilag. 
 
DN’s egenkapital udgør ultimo 2020 t.kr. 34.674 inkl. grundkapitalen. 
 
De samlede aktiver udgør t.kr. 63.289. Aktiverne består som det væsentligste af DN’s værdipapirer, der ud-
gør t.kr. 28.693 samt likvider på t.kr. 25.299 pr. årsultimo. 
 
Lønudgifterne for året som helhed overskrider budgettet med t.kr 606, det er et teknisk merforbrug be-
grundet i offentlige refusioner. Regnskabsteknisk har offentlige refusioner sin egen post og udgør t.kr. 684 
mod budgetterede t.kr. 250. 
 
 

Indstilling 

Det indstilles, at Repræsentantskabet godkender årsregnskabet, som det foreligger. 
 


