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Kvartalsregnskab - samlet resultat 

Pr. 30.06.2021 udviser perioderegnskabet et negativt resultat på 2,5 mio. kr. og ligger således i 
tråd med det forventede resultat efter 2. kvartal 2021. Der ses dog afvigelser både for de forven-
tede indtægter og udgifter. 

Kvartalsregnskab - indtægter 

De samlede indtægter udgør 47,1 mio. kr. mod budgetterede indtægter på 51,8 mio. kr. en afvi-
gelse på 4,7 mio. kr. Afvigelsen er forventet og skyldes primært periodisering og de finansielle ind-
tægter, som først tilskrives i 4. kvartal. Der er en positiv afvigelse på 500 t.kr. på postkortindsam-
lingen, til gengæld blev ansøgningsfristen til Bladpuljen overskredet og giver dermed et hul i ind-
tægterne for ”3.4 Medlemsblad” på 440 t.kr. 

Kvartalsregnskab - udgifter 

De samlede udgifter udgør efter 2. kvartal i alt kr. 49,6 mio. mod budgetterede udgifter på kr. 54,3 
mio. en afvigelse på i alt kr. 4,7 mio. som hovedsaligt skal tilskrives periodiseringer. 
 
Der er få afvigelser, der stadig skal ses i lyset af Corona, og dermed har haft et lavere eller udskudt 
aktivitetsniveau, men langt de flest projekter og aktiviteter er i gang og kører planmæssigt både 
ift. den forventede økonomi og projektplan. De største afvigelser ses som periodisering og vil der-
med blive udlignet over de kommende kvartaler og holder sig dermed til det forventede niveau på 
årsplan. 
 
Enkelte projekter kalkulerer med en budgetoverskridelse. Det gælder bl.a. for ”1.7 Landbrug”, 
hvor der ikke har været budgetteret nok vedr. 2021, og ”2.3.6 Giftfri Have” er omdøbt til ”Slip Ha-
ven fri” - hvilket har medført et behov for udvikling af ny kampagne, som giver en budgetoverskri-
delse pr. 2. kvartal med 146 t.kr., samlet set er der en budgetoverskridelse på i alt 500 t.kr. for 2. 
kvartal. 
 
For projekt ”2.1.1 Nye indsatser” og ”2.2.1 Afdelinger” påregnes et mindre forbrug for året, men 
som dog forventes omdisponeret over året og dermed udlignes i andre projekter. Repræsentant-
skabsmødet er i foråret afholdt digital og har derfor bidraget med en besparelse på 475 t.kr. 

 
Sekretariatet indstiller, at HB: 
 

• Tager kvartalsregnskabet for 2. kvartal 2021 til efterretning. 


