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Ledelsespåtegning 
 
Hovedbestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Danmarks Naturfredningsforening. 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabs-
klasse A med de tilpasninger, der følger af foreningens særlige forhold, ISOBRO’s retningslinjer for 
indsamlingsorganisationers regnskabsaflæggelse samt bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.  
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passi-
ver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.  
 
Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der 
understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og 
at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktivite-
ter, der er omfattet af regnskabet. Herudover er det vores opfattelse, at der er etableret systemer 
og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.  
 
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for 
udviklingen i foreningens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de særlige risici, 
som foreningen kan påvirkes af.  
 
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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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 
 

Til repræsentantskabet for Danmarks Naturfredningsforening 
 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Naturfredningsforening for regnskabsåret 1. januar - 
31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder, 
ISOBRO’s retningslinjer for indsamlingsorganisationers regnskabsaflæggelse samt bekendtgørelse 
nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstil-
skud fra Kulturministeriet. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passi-
ver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabslovens be-
stemmelser for klasse A, ISOBRO’s retningslinjer for indsamlingsorganisationers regnskabsaflæg-
gelse samt bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative for-
hold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 
  
Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisio-
nen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om 
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vores 
ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revi-
sors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis 
er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.  
 
Uafhængighed 
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 etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 
 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i over-
ensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A, ISOBRO’s retningslinjer for 
indsamlingsorganisationers regnskabsaflæggelse samt bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 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 årsregnskabet 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.  
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 
 
 
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet  
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, 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 revision, der udføres 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 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 beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af 
årsregnskabet. 
 
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 opret-
holder 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 besvigel-
ser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af 
intern kontrol. 
 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, 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 regnskabsprincip-
pet 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 foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usik-
kerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregn-
skabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vo-
res konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revi-
sionspåtegning. 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 

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi-
venheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

 
Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige place-
ring 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. 
 



7 
 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 
 
 
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 fejlin-
formation. 
 
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder samt bekendtgørelse nr. 
1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud 
fra Kulturministeriet samt ISOBRO’s retningslinjer for indsamlingsorganisationers regnskabsaflæg-
gelse. 
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstem-
melse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestem-
melser for klasse A-virksomheder samt bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økono-
miske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt ISOBRO’s 
retningslinjer for indsamlingsorganisationers regnskabsaflæggelse. 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 over-
ensstemmelse 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 sparsommelig-
hed, 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 of-
fentlig 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 relevante 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 mid-
ler og aktiviteterne, der er omfattet af årsregnskabet. 
 
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske 
bemærkninger, 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 
MNE-nr. mne16537 
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LEDELSESBERETNING  
Hoved- og nøgletal 
(1.000 kr.) 
  2020  2019  2018  2017  2016 

           
Indsamlede midler (frie)          89.138    x    x    x    x  
Indsamlede midler (disponerede)            9.287    x    x    x    x  
Indtægter ved egen virksomhed             2.993    x    x    x    x  
Indtægter ved indtægtsskabende aktivite-
ter 

     101.418    x    x    x    x  
           

Omkostninger ved indtægtsskabende aktivite-
ter   

      -23.547 
 

 x    x    x  
 

 x  

Omkostninger ved egen virksomhed           -2.677    x    x    x    x  
Resultat af indtægtsskabende aktiviteter        75.194    x    x    x    x  

           
Administrationsomkostninger o.l.           -6.508    x    x    x    x  
Finansielle indtægter, netto               697    x    x    x    x  
Resultat før formålsbestemte aktiviteter        69.383    x    x    x    x             
Omkostninger ved formålsbestemte aktiviteter      -64.868    x    x    x    x  

           
Årets resultat  4.515    x    x    x    x  

           
Anlægsaktiver          29.983    x    x    x    x  
Omsætningsaktiver          33.306    x    x    x    x  
Aktiver i alt  63.289    x    x    x    x  

           
Grundkapital          16.000    x    x    x    x  
Overført resultat          17.610    x    x    x    x  
Reserverede midler            1.064    x    x    x    x  
Egenkapital i alt  34.674    x    x    x    x  

           
Langfristede gældsforpligtelser            3.539    x    x    x    x  
Kortfristede gældsforpligtelser          25.076    x    x    x    x  
Passiver i alt  63.289    x    x    x    x  

           
Nøgletal           
Overskudsgrad ved indsamlinger mv.  74,1%  %  %  %  % 
Administrationsprocent  6,4%  %  %  %  % 
Formålsprocent  64,0%  %  %  %  % 
Konsolideringsprocent  4,6%  %  %  %  % 
Sikkerhedsmargin  35,5%  %  %  %  % 
Soliditetsgrad  54,8%  %  %  %  % 
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Nøgletal 
Nøgletal er opgjort i overensstemmelse med anbefalinger fra organisationen ISOBRO. Nøgletal 
præsenteret i ledelsesberetningen er beregnet således: 
 

Nøgletal Beregningsformel Nøgletal udtrykker 

Overskud ved indsamlinger mv. Resultat af indtægtsskabende aktiviteter * 100 

Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter 

Overskudsgrad ved indsamlin-
ger mv. viser den andel af de 
indtægtsførte midler, som er 
tilbage efter fradrag af de om-
kostninger, der direkte kan 
henføres til frembringelse af 
indtægterne 

Administrationsprocent Administrationsomkostninger * 100                     
0Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter 

Administrationsprocenten viser 
den del af foreningens samlede 
indtægter, der er medgået til 
administration o.l. 

Formålsprocent Omkostninger ved formålsbestemte aktiviteter * 100 

Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter 

Formålsprocenten viser den 
andel af foreningens samlede 
indtægter, der er medgået til 
formålsbestemte aktiviteter 

Konsolideringsprocent Årets resultat * 100 

Samlede omkostninger til indtægtsskabende, for-
målsbestemte og generelle aktiviteter 

Konsolideringsprocenten viser 
den del af foreningens samlede 
indtægter, der er medgået til 
konsolidering af foreningens 
formue 

Sikkerhedsmargin Egenkapital * 100 

Samlede omkostninger til indtægtsskabende, for-
målsbestemte og generelle aktiviteter 

Sikkerhedsmargin udtrykker i 
hvor høj grad egenkapitalen 
ultimo regnskabsåret kan dæk-
ke foreningens omkostninger 

Soliditetsgrad Egenkapital * 100 

Balance i alt 

Soliditetsgraden udtrykker 
foreningens finansielle styrke 
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Hovedaktivitet 
Danmarks Naturfredningsforening arbejder for mere natur i Danmark, et renere miljø og en bære-
dygtig fremtid. 
 
Ledelsesberetning 
 
DN’s aktiviteter i 2020 er gennemført i overensstemmelse med den af Repræsentantskabet ved-
tagne aktivitetsplan og budget med de ændringer, der har været nødvendige på baggrund af politi-
ske og andre tiltag i samfundet, som ikke har været kendte, da aktivitetsplanen blev vedtaget, 
herunder budgetmæssige justeringer besluttet af Hovedbestyrelsen. Aktiviteterne er gennemført 
såvel lokalt som nationalt af DN’s frivillige og de ansatte i sekretariatet. Det samlede aktivitetsni-
veau har ligget en smule lavere end de foregående år på grund af corona-situationen. 
 
Aktiviteterne i aktivitetsplanen er stort set alle blevet afviklet med et lidt lavere forbrug end bud-
getteret, idet der generelt har været lidt mindre aktivitet, grundet corona. Samtidigt har indtæg-
terne været lidt højere end budgetteret med t.kr. 1.833 over budgettet. Således har øgede indtæg-
ter og færre udgifter bidraget til, at resultatet er blevet bedre end budgetteret. 
 
 
I 2020 har projektet Biodiversitet Nu, med ekstern finansiering fra Aage V. Jensens fonde, og Hav-
projektet, der gennemføres med støtte fra Velux Fonden, været de største projekter i DN’s projekt-
portefølje. Biodiversitet Nu blev forlænget indtil udgangen af august 2021. Havprojektet løber frem 
til udgangen af august 2022. Også projektet Naturfamilier, der er støttet af Nordea-fonden, har 
trukket en stor opmærksomhed i organisationen. 
 
Herudover er der også i 2020 gennemført en række fredninger, afviklet den årlige affaldsindsam-
ling, Naturens Dag, en lang række naturplejearrangementer, lokale ture og et omfattende lobbyar-
bejde inden for såvel natur, klima som miljøpolitiske emner. 
 
 
Corona-nedlukningen i foråret 2020 bevirkede, at DN’s gadehvervning blev sat på pause i tre må-
neder, og telemarketingbureauet 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 medlemmerne kom fra de digitale kanaler i 
2020. Gade- og telemarketing-hvervningen var i juni tilbage på niveau, men selvom hvervningen 
gik over forventning, var det ikke muligt at nå det budgetterede antal medlemmer fra disse kana-
ler. 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 Naturfredningsforening 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 over-
skudsdisponeringen fra 2019 med ekstraordinært tilskud til skoletjenesten på t.kr. 175, naturkam-
pagne t.kr. 1.000, digital fundraising t.kr. 367. 
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Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 
 
Indtægtsskabende aktiviteter (note 1-3) 
Resultat af de indtægtsskabende aktiviteter på 75.194 t.kr. kan, når det sættes i forhold til de samle-
de indtægter fra Indtægtsgivende aktiviteter på 101.418 t. kr., udtrykke den såkaldte Overskudsgrad. 
Denne overskudsgrad viser, hvor stor en del af de indtægtsførte midler, der er tilbage, efter at udgif-
terne til at tilvejebringe disse indtægter er trukket fra. 
Overskudsgraden i 2020 er på 74,1pct. hvilket anses som tilfredsstillende. 
Indsamlede fri midler (note 1) udgjorde i alt 89.138 t. kr. Indtægterne fordelte sig på midler fra kon-
tingenter på i alt 72.662 t. kr.; gaver, arv og bidrag på i alt 11.077 t. kr.; Portostøtte og sponsorer på 
i alt 1.575 t. kr.; Momskompensation og Udlodningsmidler på 3.792 t.kr.; Naturformidling på 32 t. kr. 
Indsamlede disponerede midler udgjorde 9.287 t. kr. (note 2) 
Resultat af salg via egen Webshop udgjorde 2.887 t. kr. og indtægter ved husleje udgjorde 106 t. kr. 
(note 3) 
 
Alle indsamlinger er foretaget i overensstemmelse med lov nr. 511 af 26 maj 2014, og bekendtgørelse 
nr. 870 af 27. juni 2014.   
 
 
Formålsbestemte aktiviteter 
Omkostninger ved formålsbestemte aktiviteter udgjorde i 2020 i alt 64.868 t.kr. Sættes de samle-
de omkostninger ved formålsbestemte aktiviteter i forhold til indtægter ved indtægtsskabende ak-
tiviteter på 101.418 t. kr., fås den såkaldte formålsprocent. Formålsprocenten udgjorde 64% i 
2020. Formålsprocenten anses som tilfredsstillende, idet der samtidig var en stigning i reserverede 
midler. 
 
Økonomiske forhold i øvrigt 
Administrationsprocenten udregnes som summen af administrationsomkostninger og ikke fordelte 
fællesomkostninger set i forhold til indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter. 
Som administrationsomkostninger er medtaget alle omkostninger til økonomistyring revision, m.v. 
samt personalerelaterede omkostninger, der vedrører administrative funktioner. De fælles omkost-
ninger, der er fordelt på aktiviteter, er personalerelaterede omkostninger, omkostninger til husleje, 
omkostninger til it, der relaterer sig direkte til indtægtsskabende eller formålsbaserede aktiviteter. 
 
Fordeling af fælles omkostninger er sket i forhold til de ansattes funktioner. DN anvendte i regn-
skabsåret 2020 6,4 pct. på administrationsomkostninger og ikke fordelte fælles omkostninger. 
Det er målsætning, at administrationsprocenten ikke overstiger 7 pct., derfor anses administrati-
onsprocenten på 6,4 som tilfredsstillende. 
 
Egenkapitalens størrelse i forhold til planlagte aktiviteter 
Der bliver foretaget en vurdering af egenkapitalens størrelse i forhold til DN’s aktiviteter og forplig-
telser.  
DN har forpligtelser i forhold til personale, lejemål m.v., der strækker sig seks måneder frem, og 
der vurderes, at udgifter til driftsmæssig afvikling i en 6 måneders periode udgør 16 mio. kr. 
Størrelsen af den arbejdskapital ultimo 2020 er på 18,6 mio. kr. vurderes dermed som tilstrækkelig 
til at imødegå DNs forpligtelser i forbindelse med planlagte aktiviteter.  
Samtidig viser nøgletalsberegning af DN’s sikkerhedsmargin, at den samlede egenkapital på godt 
35,5 mio. kr. vil kunne dække ca. 35,5 pct. af årets samlede omkostninger. 
 
Usædvanlige forhold 
Det har været usædvanlig år, grundet corona, og nedlukning af aktiviteter, men DN formåede at 
komme i mål med gennemførelse af de fleste aktiviteter.  
 
Organisatoriske forhold 
 
Medarbejdere 
Der har i 2020 været ansættelsesnorm på 69,9 årsværk. 
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Risikostyring 
De midler, som DN modtager fra medlemmer, fonde og institutionelle og andre donorer, forvaltes i 
overensstemmelse med de forvaltningsmæssige forpligtelser, som organisationen er underlagt. 
Dette gælder såvel lovgivningsmæssige forpligtelser som de nationale økonomiske og administrati-
ve standarder, som DN er underlagt som medlemsorganisation. Sidst, men ikke mindst, gælder det 
de forpligtelser, der følger af den tillid, som private bidragsydere viser DN. 
 
DN arbejder ud fra en række kontroller og administrative procedure i Danmark. Disse kontroller og 
procedurer skal medvirke til at sikre, at DN på forsvarlig vis er i stand til at indsamle og håndtere 
betroede midler, samt sikre, at midlerne anvendes effektivt og på de tænkte formål. 
 
 
 
Forventninger til kommende regnskabsår 
DN arbejder fortsat på at øge indtægterne fra private bidragsydere, fonde og samar-
bejdspartnere med henblik på i stadig større grad at kunne støtte naturen. Til støtte her-
for udarbejdes der i 2021 nye strategier for kommunikation og fundraising, som skal 
medvirke til at sikre målopfyldelse af DN’s overordnede strategi. 
Forventningerne for 2021 er, at aktiviteterne vil ligge på niveau med 2020. 
 
 
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for for-
eningens finansielle stilling.  
 
Medlemstal 
DN har fået stigning i medlemstallet som er meget tilfredsstillende. 
Medlemstallet pr. 31-12-2020 er 130.333. Der er kommet 12.043 nye medlemmer i år, og frafaldet 
er på 11.842. 
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Anvendt regnskabspraksis 
 

 Årsrapporten for Danmarks Naturfredningsforening for 2020 er i overensstemmelse med årsregn-
skabslovens bestemmelser for klasse A, ISOBRO’s retningslinjer for indsamlingsorganisationers regn-
skabsaflæggelse samt bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administra-
tive forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 

 
Begreber, klassifikationer og opstillingsform er under hensyntagen til foreningens struktur og aktivite-
ter tilpasset årsregnskabslovens generelle bestemmelser. 
 
Årsregnskabet for 2020 er tilpasset ISOBRO’s retningslinjer for indsamlingsorganisationers regnskabs-
aflæggelse.  
 
ISOBRO’s retningslinjer er afveget vedrørende specifikation af indsamlede midler i resultatopgørelsen, 
således at specifikationen foretages på frie og disponerede midler for at øge informationen om de ind-
samlede midler.  
 
Generelt om indregning og måling 
 
Aktiver og forpligtelser  
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at frem-
tidige økonomiske fordele vil tilgå foreningen, og det enkelte aktivs værdi kan måles pålideligt.  
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregn sker 
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.  
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der måtte fremkomme inden 
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.  
 
Indtægter og omkostninger  
Indtægter er beløb, som har forøget foreningens egenkapital, dvs. værdien af transaktioner, begi-
venheder o.I., der har forøget foreningens nettoaktiver. Eksempler på indtægter er tilskud fra of-
fentlige myndigheder eller private organisationer og virksomheder samt donationer i form af arv og 
gaver o.l., kontingentbetalinger fra medlemmer, renter på bankindeståender, værdistigninger på 
værdipapirer o.l. 
 
Omkostninger er beløb, som er forbrugt af foreningen og dermed har formindsket foreningens 
egenkapital, dvs. værdien af transaktioner, begivenheder o.l., der har formindsket foreningens 
nettoaktiver. Eksempler på omkostninger er fundraising, løn og gager til foreningens medarbejde-
re, husleje og kontorholdsomkostninger, renteudgifter og værdifald o.l.  
 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes 
med de beløb, der vedrører regnskabsåret.  
 

 Resultatopgørelsen 
 
     Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter  

Foreningens indtægter omfatter indsamlede, offentlige midler (tilskud og bevillinger mv.), indsam-
lede private midler (medlemskontingenter, private bidrag, bidrag fra fonde og virksomheder, spon-
sorater, indtægter fra indsamlinger o.l.).  
 
Indtægter i form af bevillinger, bidrag, sponsorater, donationer o.l., hvor giver har betinget sig, at 
anvendelsen skal opfylde nogle nærmere fastsatte mål e.l. (disponerede midler), indregnes i resul-
tatopgørelsen, når de givne betingelser er opfyldt. Dette vil typisk være i forbindelse med, at mid-
lerne forbruges.  
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Beløb, der er modtaget før betingelserne er opfyldt, indregnes som en forpligtelse i balancen (som 
forudbetalt projekttilskud under passiver).  
 
Indtægter i form af bevillinger, bidrag, sponsorater, donationer o.l., hvortil der ikke er knyttet sær-
lige betingelser fra giver (frie midler), indregnes i resultatopgørelsen, når der er erhvervet endeligt 
tilsagn fra giver, der typisk falder sammen med tidspunktet for modtagelse af beløbet. 
 
Indtægter fra kontingenter fra medlemmer indregnes i resultatopgørelsen ved modtagelse af belø-
bene, da der ikke er knyttet særlige betingelser hertil.  
 
Indtægter fra indsamlinger og lotterier indregnes i resultatopgørelsen, når indsamlings- eller lotte-
riresultatet foreligger. 
 
Indtægter fra egen virksomhed består af salg i webshop og husleje indtægter og indtægtsføres på 
det tidspunkt, hvor ydelserne er leveret til modtager.  
 
Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter  
Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter omfatter omkostninger, der direkte er afholdt til 
opnåelse af de tilknyttede indtægter og som ellers ikke ville have været afholdt, hvis ikke de ind-
tægtsskabende aktiviteter var gennemført.  
 
 

Administrationsomkostninger 

Omkostninger til administration og øvrige omkostninger indeholder omkostninger til administration 
og ledelse af foreningen, herunder andele af løn, pensionsbidrag, it-omkostninger, kontorhold mv.   
 
Finansielle poster  
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede 
kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer o.l.  
 
Omkostninger anvendt til formålsbestemte aktiviteter  
Omkostninger til formålsbestemte aktiviteter omfatter direkte henførbare afholdte omkostninger til 
gennemførelse af regnskabsårets formålsbestemte aktiviteter. Omkostninger indregnes i resultat-
opgørelsen på tidspunktet for deres afholdelse.  
 
Omkostninger ved formålsbestemte aktiviteter omfatter alle omkostninger afholdt i forbindelse 
med gennemførelsen af formålsbestemte aktiviteter. 
 

 Balancen 
 
Huslejedepositum  
Huslejedepositum optages til kostpris inklusive årets reguleringer. 
 
Grunde og bygninger 
Grunde og bygninger er modtaget ved gave og er indregnet til den værdi, gaven skønnedes at 
have ved modtagelsen.  
 
Værdipapirer 
Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer, aktier og andre værdipapirer. Værdipapirer med-
tages til børskurs på balancedagen. Både realiserede og urealiserede kurstab og gevinster medta-
ges i resultatopgørelsen under posten ”Finansiering”. Såfremt værdipapirer ikke er børsnoterede, 
optages de til kostpris.  
 

  
 
 Lager af handelsvarer 
 Varelager optages til kostpris eller forventet salgspris, hvis denne er lavere. Der foretages nedskriv-

ning for ukurante beholdninger. 
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Debitorer og igangværende projekter 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Vær-
dien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 
 
Tilgodehavender fra indsamlingsaktiviteter  
Anvendte midler, der ikke er modtaget på forbrugstidspunktet, indregnes som tilgodehavende i det 
omfang, at der er erhvervet ret til midlerne på balancedagen.  
 
Likvide beholdninger 
Likvider består af kontante beholdninger og bankindeståender.  
 
Egenkapital  
Egenkapitalen består af disponibel og reserveret arbejdskapital. Disponibel arbejdskapital består af 
overførte regnskabsmæssige resultater, der ikke udgør reserverede midler.  
 

 Forudbetalte projekttilskud 
Modtagne betingede midler (disponerede), hvor der på balancedagen ikke er afholdt omkostninger, 
der svarer til de modtagne midler, indregnes i balancen som kortfristet gæld.  
 
Periodeafgrænsningsposter – kontingenter 
Den del af kontingentindbetalinger, der vedrører efterfølgende regnskabsperiode, optages som 
periodeafgrænsningspost. 
 
Øvrige gældsforpligtelser  
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris.  
 
Omregning af fremmed valuta  
Transaktioner i fremmed valuta omregnes løbende ved anvendelse af de dagligt opdaterede kurser.  
 
 
NØGLETAL  
 
Nøgletal er opgjort i overensstemmelse med anbefalinger fra organisationen ISOBRO.   
 
 



RESULTATOPGØRELSE FOR  2020
(1.000 kr.)

2020
Note Realiseret Realiseret

Kontingenter 72.662         x
Arv 9.597           x
Diverse bidrag 1.480           x
Udlodningsmidler, Moms kompensation 3.792           x
Naturformidling Skovsgårds 32               x
Sponsoraftaler, portostøtte 1.575           x
Indsamlede midler (frie) i alt 1 89.138       -                 

Øremærkede projekter 9.287           x
Indsamlede midler (øremærkede) i alt 2 9.287         -                 

Webshop, varesalg 2.887           x
Huslejeindtægter 106             x
Indtægter ved egen virksomhed i alt 3 2.993         -                 

INDTÆGTER VED INDTÆGTSKABENDE AKTIVITETER 101.418     -                 

Udgifter, medlemmer -23.547       x
Omkostninger ved indtægtskabende aktiviteter i alt 4 -23.547      -                 

Udgifter, webshop -2.677         x
Omkostninger ved egen virksomhed i alt 5 -2.677        -                 

RESULTAT AF INDTÆGTSKABENDE AKTIVITETER 75.194       -                 

Administrationsomkostninger o.l. 6 -6.508         x

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER 68.686       -                 

Finansielle indtægter,netto 7 697             x

RESULTAT FØR FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER 69.383       -                 

Natur & Miljø -20.774       x
Organisation -16.319       x
Kommunikation & Events -26.782       x
Tilskud til Naturfond -993            x
OMKOSTNINGER VED FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER 9 -64.868      -                 

ÅRETS RESULTAT 4.515 x

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
Overføres til næste år 4.515

4.515 x

2019
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BALANCE PR. 31.12.2020
(1.000 kr.)

AKTIVER
Note 2020 2019

Grunde og bygninger 11 73            73            
Materielle anlægsaktiver 73           73           

Huslejedepositum 1.217       1.178       
Værdipapirer 28.693     28.277     
Finansielle anlægsaktiver 29.910    29.455    

ANLÆGSAKTIVER I ALT 29.983    29.528    

Lager af handelsvarer 405          494          
Debitorer 1.624       7.619       
Tilgodehavende projekter 12 4.691       -           
Andre tilgodehavender 1.287       1.749       
Likvide beholdninger 25.299     30.001     

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 33.306    39.863    

AKTIVER I ALT 63.289    69.391    

PASSIVER

Grundkapital 16.000     16.000     
Overført resultat 17.610     13.095     
Reserverede midler 1.064       1.064       

EGENKAPITAL I ALT 34.674    30.159    

Feriepengeforpligtelse, indefrysning 3.539       1.121       

LANGFRISTET GÆLD I ALT 3.539      1.121      

Kreditorer 3.552       2.700       
Anden gæld 12.569     25.956     
Forudbetalte projekttilskud 10 1.560       1.730       
Periodeafgrænsningsposter - kontingenter 7.396       7.725       
KORTFRISTET GÆLD I ALT 25.076    38.111    

PASSIVER I ALT 63.289    69.391    

Eventualaktiver 13
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EGENKAPITALOPGØRELSE FOR 2020
(1.000 kr.)

Grundkapital
Overført 
resultat

Reserverede 
midler I alt

Egenkapital 1. januar 2020 16.000          13.095           1.064            30.159     

Årets resultat -                4.515             -               4.515       

EGENKAPITAL 31. DECEMBER 2020 16.000         17.610         1.064          34.674    
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NOTER 
(1.000 kr.)

Indtægter 
2020

Fordelte 
og Direkte 
omkost-
ninger 
2020

Resultat 
2020

Indtægter 
2019

Fordelte 
og Direkte 
omkost-
ninger 
2020

Resultat 
2019

Resultat af 
indtægtsskabende 
aktiviteter

1. Frie midler

Medlemskontigenter 72.662        21.554     51.108     x x x
Arv og gaver og bidrag 11.077        1.475       9.602       x x x
Sponsoraftaler, portostøtte 1.575          518          1.057       x x x
Udlodningsmidler/
momskompensation 3.792          3.792       x x x
Naturformidling 32               32           x x x
RESULTAT 89.138      23.547   65.591   -         -         -         

2. Øremærkede 
projekter
NOMA, Havprojekt 2.734           -          2.734       x x x
Organisation, ISOBRO 286             -          286          x x x
Organisation, Biodiversitet 2.613           -          2.613       x x x
Organisation, Havblitz 71               -          71            x x x
Kommunikation, Naturfamilier 892             -          892          x x x
Kommunikation, Naturens Dag 711             -          711          x x x
Organisation, Grønt Guld mfl. 1.960           -          1.960       x x x
Kommunikation, 99 arter 20               -          20            x x x
RESULTAT 9.287        -         9.287      -         -         -         

3. Egen virksomhed
Web Shop 2.887          2.677       210          x x x
Husleje 106             106          x x x
RESULTAT 2.993        2.677     316        -         -         -         

RESULTAT AF 
INDTÆGTSSKABENDE 
AKTIVITETER I ALT 101.418    26.224   75.194   
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NOTER
(1.000 kr.)

2020 2019

4. Omkostninger ved indtægtskabende aktiviteter

Andre  eksterne omkostninger 18.795        x
Personaleomkostninger jf. note 8 4.752          x

23.547       -                 

5. Omkostninger ved egen virksomhed

Andre  eksterne omkostninger 2.050           x
Personaleomkostninger jf. note 8 627             x

2.677         -                 

6. Administrationsomkostninger

Andre  eksterne omkostninger 3.805          x
Personaleomkostninger jf. note 8 2.703          x

6.508         -                 

7. Finansielle indtægter, netto

Rente/udbytte 300             x
Kursregulering 397             x

697             -                 

8. Personaleomkostninger

Løn og gager 37.558         x
Pensionsomkostninger 5.388           x
Andre sociale omkostninger 921             x
Offentlige refusioner -684            x
PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT 43.184       -                 

Personaleomkostninger er fordelt således:
Udgifter ved indtægtskabende aktiviteter 4.752          x
Udgifter ved egen virksomhed 627             x
NOMA 16.413        x
Organisation 7.241          x
Kommunikation 11.448        x
Administrationsomkostninger 2.703          x
PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT 43.184       -                 

Heraf samlet vederlag til:
Direktion 1.131.720   x
Bestyrelse x x

Gennemsnitligt antal medarbejdere 69,9 x

Personaleomkostninger er i lighed med sidste år fordelt på de respektive aktiviteter baseret på funktions-
beskrivelser for de enkelte medarbejdere.
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NOTER
(1.000 kr.)

9. Omkostninger ved formålsbestemte aktiviteter

Eksterne om-
kostninger

Personale-
omkostning-
er jf. note 5 I alt

Formål
Natur & Miljø 4.361          16.413        20.774        
Organisation 9.078          7.241          16.319        
Kommunikation & Events 15.334        11.448        26.782        
Tilskud til Naturfond 993             993             

29.766        35.102        64.868        

10. Forudbetalte tilskud

Saldo pr. 
01.01.2020 Indbetalt Forbrug

Saldo pr. 
31.12.2020

Odderprojekt 177              -                  -                  177              
Farvskov Kommune 16               -                  -                  16               
Havblitz 71               -                  -71              -                  
Sommerfugleambassadør 24               -                  -24              -                  
Velux, Havprojekt 1.154           1.994           -2.734          414              
99 arter 288              -                  -10              278              
Isobro -                  538              -                  538              
Kirgeugle -                  40               -                  40               
Nordea Gerjtaske -                  97               -                  97               

1.730          2.669          -2.839        1.560          

2020 2019

11. Grunde og Bygninger

Skovarealet matr.nr. 9D Adslev, Adslev Skovvej 26 er gaveoverdraget
til foreningen. Off. ejendomsvurdering pr. 1.10.2020 kr. 73.000 73               73               

73               73               

12. Tilgodehavende projekter

Biodiversitet, Aage V Jensen 2.563          x
Grønt Guld (2019), Velux 245             x
Grønt Guld (2020), Velux 28               x
Vores Natur Skovsgaard, Nordea 252             x
Naturfamilier, Nordea 892             x
Naturens Dag, Nordea 711             x

4.691          -                  

13. Eventualaktiver
Foreningen har modtaget to værdipapirdepoter som arv, begge er båndlagt
Den samlede kursværdi udgjorde pr. 31.12.20 t.kr. 834.
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