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Ledelsespåtegning 

Hovedbestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016 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 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2016. 

Årsrapporten indstilles til Repræsentantskabets godkendelse. 

København, den 3. marts 2017 
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Regnskab 

DN's aktiviteter i 2016 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, herunder budgetmæssige justeringer besluttet af Hovedbestyrel-
sen. Aktiviteterne er gennemført såvel lokalt som nationalt af DN's frivillige og de ansatte i sekretariatet. Det samlede 
aktivitetsniveau har ligget på niveau med de foregående år. 

I 2016 har projektet Biodiversitet.nu, med ekstern finansiering fra Aage V. Jensens fonde, fortsat været det største 
enkeltprojekt. Projektet fortsætter frem til 2020. DN har også i 2016 gennemført flere kampagner med kystkampag-
nen som den mest markante. Kampagnen gav både megen medieomtale, bevirkede at mange meldte sig ind i DN og 
understøttede lobbyarbejdet i forhold til den fortsatte beskyttelse af kysterne i lovgivningen. Herudover er der gen-
nemført en række fredninger, afviklet den årlige affaldsindsamling, Naturens Dag, en lang række naturplejearrange-
menter, lokale ture og et omfattende lobbyarbejde inden for såvel natur som miljøpolitiske emner. 

I 2016 har der været en markant medlemsfremgang, således at der ved årets udgang var 129.455 medlemmer -
dækkende over en tilgang af 15.952 nye medlemmer og et frafald af 11.540 medlemmer. Medlemsindtægterne er 
samtidig øget, dels i kraft af det øgede antal medlemmer men også fordi flere medlemmer fortsat vælger at betale 
månedsgaver og med stigende beløb. Medlemshvervningen er i 2016 koncentreret om telemarketing og gadehverv-
ning (face to face). Antallet af indmeldelser via hjemmesiden er i 2016 mere end fordoblet i forhold til tidligere år. 
Ud over kontingentbetalingerne har mange mennesker støttet DN's arbejde ved donationer, legater og ved at indføje 
Danmarks Naturfredningsforening i deres testamente. Således er der i 2016 i alt indgået tkr. 5.197 i arv og t.kr. 1.740 
i gaver og bidrag. 

Det overførte resultat i 2016 er negativt med tkr. 2.773. Der var oprindeligt budgetteret med et underskud på t.kr. 
3.948, efterfølgende reguleret til t.kr. 6.925 til dækning af et ekstra årsværk til fredninger, rekruttering af adm.dir., 
øget medlemshvervning, hjemmeside og  it-værktøj til projektet Giftfri Have. I 2015 var der et underskud på tkr. 
1.685. Resultatet disponeres over DN's frie arbejdskapital, som fortsat har en solid størrelse. 

De afviklede aktiviteter i henhold til aktivitetsplanen er stort set alle blevet afviklet med et lidt mindre forbrug end 
budgetteret. Da der samtidig er fremkommet større indtægter end budgetteret, er der således af to kanaler bidraget til 
at resultat er blevet bedre end budgetteret. 

Forventningerne for 2017 er, at aktiviteterne vil ligge på niveau med 2016. 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet særlige begivenheder, der påvirker det aflagte regnskab. 



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 2016, 
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 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 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2016 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, god offentlig revisionsskik, 
herunder Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark. 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 etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbe-
vis 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 overensstemmelse med 
regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er beskrevet i regnskabets afsnit om anvendt 
regnskabspraksis. 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. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uan-
set om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikker-
hed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at 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, 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 revisi-
onsskik, 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. Herud-
over: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes be-
svigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisions-
bevis, 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 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 revisionshandlin-
ger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektivite-
ten af foreningens interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-
skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

• 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 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 usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplys-
ninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklu-
sion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspå-
tegning. 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 noteoplysnin-
gerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, 
at der gives et retvisende billede heraf. 

• Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der 
understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte be-
villinger, love og andre forskrifter. 

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 iden 
tificerer 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 revisio-
nen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnska 
bet. 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 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, der er omfattet af årsregnskabet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar 
at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision 
efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaf-
læggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, pro-
cesser eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften, 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 3. marts 2017 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
CVR-nr. 20 22 26 70 

Gregers  Paulsen  
Statsautoriseret revisor 



Anvendt regnskabspraksis 

Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporten for Danmarks Naturfredningsforening for 2016 er aflagt i overensstemmelse med den regnskabsskik, som er 

beskrevet neden for, 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 kontingenter der vedrører efter- 

følgende regnskabsperioder, indtægtsføres ikke, men føres som periodeafgræsningspost 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. 

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. 

Hensætte/ser 
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. 



RESUL TATOPGØRl:LSI: FOR 2016 
( 1000 kr.) 

2015 2016 
Indtægter Note Realiseret Realiseret Bud9et* 

Lokale sager 77 746 60 

Nationale emner 2,13 5.005 3.186 2.460 

Organisation 3 7 39 50 

Kommunikation 4,15 1.100 971 1.000 

Medlemmer og bidragsydere 5,10,11 71.901 75.011 71.750 

Administrative støttefunktioner 6 287 320 300 

Finansiering 7,16 4.124 4.592 3.850 

r alt 82.502 84.865 79.470 

Lokale projekter eksternt finansieret B,14 877 660 

Indtægter i alt 83.379 85.525 79.470 

Omkostninger afholdt til følgende formål: 

Lokale sager 1 7.342 7.944 7.464 

Nationale emner 2 16.451 16.196 15.686 

0 rga n isatlon 3 9.511 11.614 10.993 

Kommunikation 4 13.009 14.261 14.661 

Medlemmer og bidragsydere 5,12 26.571 26.326 25.488 

Administrative støttefunktioner 6 10.962 11.261 12.074 

Finansiering 7 342 93 29 

I alt 84.188 87.695 86.395 

Lokale projekter eksternt finansieret 8 877 602 

Udgifter i alt 85.065 88,297 86.395 

ÅRETS RESULTAT ·1.685 -2.773 -6.925 

Heraf tillægsbudget besluttet 9 2.977 

Oprindeligt budget -1.685 -2.773 -3.948 

Disponeres diedes: 

/!.rets resultat -1.685 -2.773 

Henlæggelse fra tidl. projekter 2014 157 

Henlæggelse fra tidl. projekter 2015 710 

Hensættelse til igangv. projekter -710 0 

Overføres til næste år -975 -1.906 

9 



8.ALANCE PR. 31.12.2016 
(1.000 kr.) 

AKTIVER 

ftusleJedeposltum 

EJendom 

Værdipapirer 

ANLÆGSAl(TIVER J ALT 

l.ager af liandelsvarer 

Debitorer og igi!ngværende projekter 

Andre tilgodehavender 

Ltkvlde bet\olclmnger 

OMSÆTNINGSAiCTIVER 1 ALT 

AKTIVER I ALT 

PASSIVER 

Gnmdkapital 

Arbejdskapital 

Hensat til lgangv. projekter 

EGENKAPITAL I ALT 

HENSÆTTELSER 

Kreditorer 

Anden gæld 

Fon,d betalte projekttilskud 

F'eriode&fgrænsningspostcr • kontingenter 

KORTFRISTfl GÆLD I ALT 

PASSJVER l ALT 

PANTSÆTNINGER OG EVENTUALFORPUGTELSfR MV. 

leje· og lea$ingforpligtet,;er 
Lejem!l let Masrieeløgade 20 her 1 llrs opslgelst: sv&rerlode 
til en forpligtelse pli 2,2 mio. kr. 

17 

18 

19 

2015 2016 

1.049 1.081 

73 73 

32.317 30.863 

33.439 32.017 

255 255 

1.192 3.152 

363 1.226 

15.085 7.934 

16.895 12.567 

50.334 44.583 

16.000 16.000 

11.934 10.027 

710 

28.643 26,027 

60 60 

2.156 1.977 

9.393 6.851 

1.109 846 

8.973 8.822 

21.631 18.496 

50.334 44.583 

10 



NOTER 
(1,000 kr,) 

Udgifter Indtægter Netto 
2016 AP2016 2016 AP2016 2.016 AP2016 

MIi Arsværk Realiseret Budget Realiseret Buclget Reallseret Budget 

1. Lokales.ager 12,0 7.944 7.464 (746) (60) 7.198 7.404 

Fredningssager* 5,7 3.692 3.560 -700 2.992 3.560 

Fredningstjek 38 75 38 75 

Plans11ger 1,0 594 582 594 582 

Ni!ltur- og miljøsager 4,2 2.634 2.597 -46 -60 2.588 2.537 

Vand- og naturplaner 0,8 487 468 487 468 

National parker 0,1 60 67 60 67 

Natur nationalpark D,2 439 114 439 114 

2. Nationale emner 18,7 16.196 15.686 -3.186 -2.460 13.011 13,226 

N11tur, vand og landskab 4,1 4.243 3.310 -1.863 ·1.375 2.379 1.935 

Grund· og drikkevand 1,3 1.008 1.310 1.008 1.310 

Landbrug 2,5 1.745 l.616 -7 1.737 1.616 

Klima, energi og transport 1,1 703 699 703 699 

Produktion og forbrug 1,2 772 781 772 781 

Natur- og miljøpolitik i EU 0,9 640 621 -2 638 621 

Naturoplevelser, adg. til naturen ## 2,7 2.570 2.511 -713 -640 1.858 1.871 

Giv naturen en hind 1,6 1.429 1.327 -116 1.313 1.327 

Børn og unge 2,3 2.199 2.701 -451 -445 1.748 2.256 

Tværpolitiske Indsatser 0,6 503 418 -33 470 418 

DN i byen• 0,7 385 392 385 392 

3- Organisation 10,1 11.614 10.993 ·39 -so 11.575 10.943 

Org. vejledning, udvikl. & støtte# 6,0 4.747 4.510 ·8 4.739 4.510 

Organisatoriske enheder 4,2 6.867 6.484 -31 -50 6,836 6.434 

4. Kommunikation 6,8 14,261 14,661 ·971 •1,000 13,289 13,661 

Kommunikationsstyring, støtte 1,9 3.592 5.502 -5 3.587 5.502 

Pressekontakt og nyheder 1,8 1.424 1.410 1.424 1.410 
E· kommunl kation"*"'** 2,3 4.645 3.156 -111 4.534 3.156 

Medlemsblad 0,8 4.599 4.595 -855 -1.000 3.745 3.595 

5. Medlemmer og bidragsydere 7,2 26.326 25.488 ·75.011 ·71.750 ·48.685 -46,262 

Medlemsadminlstration 3,1 7.089 7.173 -66.285 ·63.500 ·59.196 -56.327

M edlemstegnlng * **,. 2,0 16.649 15.764 16.649 15.764

Fundraising 1,0 1.006 1.072 •7.028 -6.850 ·6.022 ·S.778

DN grøn fordel 1,1 1.581 1.479 -1.698 -1.400 -117 79

6. Adm. Støttefunktioner 5,7 11.261 12.074 ·320 ·300 10.942 11.774 

Ledelse*** 0,7 876 805 876 BOS 
Personale 0,5 1.695 1.557 ·218 -200 1.477 1.357 
Sekretarlatsfu nktl oner 0,5 267 257 267 257 
Husfunktioner 2,1 2.447 3.046 -30 2.417 3.046 
Økonomi 1,4 3.744 4.064 -71 -100 3.673 3.964 
IT 0,6 2.233 2.343 2.233 2.343 

7. Finansiering D,1 93 29 -4.592 ·3.850 -4.499 -3.821 

Finansiering 0,1 93 29 -4.592 -3.850 -4.499 -3.821

I ALT: 60,6 87.695 86.395 •84.865 -79.470 2,830 6,925 

8. Lokale projekter eksternt finansieret 602 ·660 -58

Lokale projekter eksternt fi nansleret 602 -660 -58 

l.RETS RESULTAT 60,6 88.297 86.395 ·85.525 •79.470 2.773 6.925 

SPECIFIKA noN: 

Oprindeligt budget 59,6 83.418 ·79.470 3,948 

9. Tlllagsbudget besluttet: 1,0 83,418 ·79.470 3,948 
*Ekstra freder, 29/01 1,0 572 572 
** Giftfri have, IT værktøj, 07/10 0,0 200 200 
***Rekrutt. ny adm.dir. 07/10 0,0 255 255 
****Medlemshvervo. 15/08 0,0 1.500 1.500 
* "'***Hjem mesldesyste m 15/12 0,0 450 450 

I ALT lncl. tlllægsbudget 60,6 86.395 •79.470 6.925 

I 2016 

' I Srsvll!llc lnd�lr ud�talt røn til præsident tkr, 726 og til direktlo n tier. 3.668 
"' I udgtfter lndglr tllskud tll oanmarkS Naturlol'M:1 med tkr. 430 
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NOTER 

(1,000 kr.) 

10. Medlems:antal 

150000 

125000 

- 100000

Oversigt over udvikling 4 medlemstallet 

�-------· 
-1

-
� -_j 

� j
III 

1ii 75000 

E 
50000 

---

-

t 

�
J 

. 

aNytilgang 

•Frafald

'ti 25000 -

'GI 

n n � 0 n ...., 

• L • • I
-25000

2012 2013 2014 2015 2016 

•Nytilgang 11170 8124 11206 14975 15952 

•Frafald -10626 -16974 -11866 -14085 -11540 --·---- --
OMedlemstal Ultimo 133662 124912 -----�-·- 124253 125043 129455 

r 

�--------- -- - --- ------- --- -- -- ---

11. Medlemmer og bidragsydere - Fundraising 

Arv 

Bidrag 

Sponsorater 

I alt 

12. Medlemshve.rvning 

Udgifter til calleenter, medlemstegnere, gratis medlemmer 

I alt 

2015 

Realiseret 

6.377 

1.712 

344 

8.433 

15.662 

15.662 

13. Tilskud til konkrete formll/projekter, nationalt! emner 

Aage V. Jensens Fonde 

Nordea-fonden 

Fri luftsrådet 

Naturstyrelsen 

Bllka 

Diverse 

14.Tltskud til lokale projekter, ebternt finansieret 

Velu� Fonden 

Frlluftsr§det 

2016 

Realiseret 

5.197 

1.740 

712 

7.649 

15.350 

15.350 

1.852 

754 

228 

82 

57 

213 

3.186 

593 

67 

660 

AP2016 

Budget• 

5.000 

1.500 

350 

6.850 

14.620 

14.620 
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I alt 

NOTER 
(1.000 kr.) 

2015 
Realiseret 

1S. Medlemsblad 

Annoncer mv. 
Portostøtte 

I alt 

16. flnan•iering

Renter/udbytte 
Kursregulering 
Tips Lotto dnftst1lskud 
Momskompensation 
Andet 

17. Ejendom 

Skovarealet matr.nr. 9D Adslev, Adslev SkoV11ej 26 er ga11eove«1reget 

til forenir.gen. Off. eJendomsvurdenng pr. J .10.2015 kr. 73.000 

18. Art>ejdskapibll 

Saldo primo 
Overført af 3rets resullllt 

Saldo ultimo 

ProJektpul}e t,I lol<.,l<)fdellnger 

Saldo ultimo 

Øvrige oplysnlnger 

Foreningen har modtaget to v�rdipap1rdepoter som arv, begge er 
b.)ndJagt med rentenydelse:.ret til afdødes slægtsarvInger. 

Den samlede kursvaerd, udgjorde pr. 31.12.16 tkr 969 

Tilskud konkrete formal iøvrlgt 

Tlpspoljen til almennyttige konkrete form�I 

• Budgettal er urevlderede 

343 

706 

1.049 

724 

0 
1.122 

2.278 

4.124 

14.329 

(2.395) 

11.113.C 

60 

60 

2016 
Realiseret 

388 

439 

827 

745 

0 
1.079 

2.643 

124 

4.5512 

11,934 

(1.906) 

10.027 

60 

60 

81 

AP2016 
Budget* 

400 

600 

1.000 

750 

1.100 

2.000 

3.850 
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