
Bilag 2.3. Eksempelbudget 2022
2021 2022

Budget Budget

Kontingenter 80.570         80.500           

Arv 6.250           6.200             

Diverse bidrag 1.730           1.700             

Udlodningsmidler, momskompensation 3.400           3.400             

Naturformidling Skovsgaard 75                 100                

Sponsoraftaler, portostøtte 2.388           2.400             

Indsamlede midler (frie) i alt 94.413         94.300           

Øremærkede projekter 6.535           6.500             

Indsamlede midler (disponerede) i alt 6.535           6.500             

Webshop, varesalg 1.600           1.600             

Huslejeindtægter 80                 100                

Indtægter ved egen virksomhed i alt 1.680           1.700             

INDTÆGTER VED INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER 102.628       102.500         

Udgifter, medlemmer - Strategi; Medlemmer (se diagram) -27.256        -27.000          

Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter i alt -27.256        -27.000          

Udgifter, webshop -1.600          -1.600            
Omkostninger ved egen virksomhed i alt -1.600          -1.600            

RESULTAT AF INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER 73.772         73.900           

Administrationsomkostninger o.l. -6.410          -6.400            

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER 67.362         67.500           

Finansielle indtægter, netto 600               600                

RESULTAT FØR FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER 67.962         68.100           

Natur og Miljø - Strategi; Politik (se diagram) -22.065        -22.100          
Organisation - Strategi; Børn, Unge, aktive & frivillige (se diagram) -24.374        -24.400          
Kommunikation - Strategi; alle (se diagram) -21.663        -21.700          
Tilskud til Danmarks Naturfond (ej henført til strategi) -460             -500               
OMKOSTNINGER VED FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER -68.562        -68.700          

ÅRETS RESULTAT -600 -600 

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
Overføres til næste år -600 -600

-600 -600

Nøgletal

Overskudsgrad ved indsamlinger mv. 71,9% 72,1%

Administrationsprocent 6,2% 6,2%

Formålsprocent 66,8% 67,0%

I forbindelse med hver af delstrategierne vil der være tværgående omkostninger til kommunikation og 

administration i understøtningen af delstrategierne. Sekretariatet vil arbejde for at finde en måde at 

inkludere dette i ovenstående diagram. Samlede omkostninger til kommunikation og administration kan 

aflæses i budgettet til venstre.
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BUDGET 2022 - OMKOSTNINGSFORDELING INDEN FOR 
SEKRETARIATSAFDELINGEN

NATUR OG MILJØ

Læsevejledning
Her vises et forslag til fremstilling af budgettet for 2022.

Tallene for 2022 er fiktive tal, der til forveksling ligner 
dem for 2021.

2021-budgettet er vist uden resultatdisponeringen fra 
2020. Det er således metoden/formen og ikke tallene og 
prioriteringerne, der skal drøftes af HB i første omgang.

Ved seneste repræsentantskabsmøde blev det besluttet, 
at DN fremover skal aflægge regnskab efter ISOBRO's 
metodik. Det betyder bl.a., at indtægterne og de 
medgåede omkostninger til at skaffe indtægterne 
tydeliggøres.

De direkte henførbare omkostninger ved de 
formålsbestemte aktiviteter knyttes til de fem 
deltstrategier, således det bliver muligt at vurdere det 
økonomiske træk for hver delstategi.

Indtil videre er fordelingen af ressourcer en skitse, der 
også tager udgangspunkt i en fiktiv fordeling.

Repræsentantskabet har historisk haft en stor interesse 
i, hvordan ressourcetrækket i sekretariatsafdelingen 
Natur og Miljø er. Derfor er der indsat et diagram, der 
afspejler dette.

HB bedes drøfte, om denne skabelon for budget 
indeholder den information, som ønskes.


