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samt indstilling om godkendelse og om disponering af resultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årets resultat 

Regnskabet for perioden 1.1.2016 – 31.12.2016 udviser et samlet underskud på t.kr. 2.773, 
heraf dækkes t.kr. 867 via tidligere foretagne henlæggelser (henlæggelser til projekter, der 
har været afsat midler til i tidligere år, men som først er gennemført og dermed betalt i 2016 – 
konkret er der tale om den nye hjemmeside, hvor det tidligere igangsatte projekt først har 
udløst regninger i 2016) og dermed bliver det endelige resultat, som overføres til næste år et 
underskud på t.kr. 1.906. 
Det oprindelige budget for 2016 opererede med et underskud på t.kr. 3.948, som efterfølgen-
de er ændret til et underskud på t.kr. 6.925 jf. HB’s beslutninger om finansiering af et ekstra 
årsværk til en freder, it-værktøj til Giftfri Haver, rekrutteringsomkostninger i forbindelse med 
ny adm. direktør, øget medlemshvervning og hjemmesideprojektet.  
 
Resultatet i 2014 var et overskud efter hensættelser til igangværende projekter på t.kr. 5.838. 
 
Årets underskud t.kr. 1.906 foreslås overført til DN’s arbejdskapital, der herved bliver reduce-
ret fra t.kr. 11.934 til t.kr. 10.027. Arbejdskapitalen har fortsat en solid størrelse ved siden af 
DN’s grundkapital. 
 
 

 
Sekretariatet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 
 

1. Godkender årsregnskabet som det foreligger. 
 

2. Beslutter at årets resultat på -2.773 t.kr., der efter anvendelse af  
henlæggelser til igangværende projekter med 867 t.kr. udgør      
-1.906 t.kr. dækkes af DN’s frie egenkapital. 
 

3. Indstiller årsregnskabet til godkendelse af Repræsentantskabet.  
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Indtægter 
1. Lokale sager – ud over de tilbagebetalte klagegebyrer for vundne klagesager, er der 

indtægtsført en donation på t.kr. 700 fra Danmarks Naturfond til støtte for fredningsar-
bejdet. 

2. Nationale emner – Projekt Biodiversitet.nu har under Natur, vand og landskab bidraget 
med den største indtægt t.kr. 1.829 mod budgetteret t.kr. 1.375. Forskellen skyldes, at 
en del af projektets udgifter – og dermed også indtægter (da det er eksternt finansie-
ret) rykkede sig fra 2015 til 2016. Under Naturoplevelser og adgang har projektet Natu-
rens Dag opnået ekstern finansiering fra Nordeafonden med en indtægt på t.kr. 377, 
mod budgetteret t.kr. 420 – de lavere indtægter skyldes, at der også er afholdt færre 
udgifter en oprindelig budgetteret. Yderligere t.kr. 377 er indtægtsført vedrørende bør-
nedelen af projektet (16292). Herudover er der under Giv naturen en hånd indtægtsført 
t.kr. 105 i eksterne finansiering af projekter med vilde dyr. 

3. Organisation – området indeholder stort set kun udgifter, og indtægterne er blot meget 
små enkeltposter, typisk i form af forskellige deltagergebyrer og ellers lønrefusion ved 
præsidentens deltagelse i Energisparerådet. 

4. Kommunikation – portostøtte til Natur og Miljø samt salg af annoncer har indbragt t.kr. 
855 mod budgetteret t.kr. 1.000. Forskellen skyldes at portostøtten blev noget mindre 
end forventet. Herudover er der indtægtsført t.kr. 111 i legatmidler til finansiering af 
den nye hjemmeside. 

5. Medlemmer og bidragsydere – Medlemskontingenter udgør t.kr. 66.285 mod budgette-
ret t.kr. 63.500 og dermed t.kr. 2.785 mere end budgetteret som følge af stigningen i 
medlemstallet. Indtægterne ved Fundraising i form af arv, bidrag og sponsorater udgør 
t.kr. 7.028 eller t.kr. 178 mere end budgetteret. Indtægter ved Fordelsklubben, og her-
under DN butikken ligger på t.kr. 1.698 mod budgetteret t.kr. 1.400, hvilket kan henfø-
res til større omsætning i butikken. Dette har dog også medført øget vareforbrug men 
netto ligger resultatet t.kr. 196 over det budgetterede. 

6. Administrative støttefunktioner – div. refusioner fra det offentlige vedr. personale har 
udgjort t.kr. 218 mod budgetteret t.kr. 200. Øvrige indtægter t.kr. 101 hidrører fra 
fremlejemålet i porten.  

7. Finansiering – indtægten udgør t.kr. 4.592 mod budgetteret t.kr. 3.850. DN’s værdipa-
pirer har givet lidt større afkast end budgetteret, men hovedparten af forskellen skyl-
des, at vi har modtaget ca. 600 kr. mere i momskompensation end budgetteret.  

Udgifter 
1. Lokale sager – de samlede udgifter på t.kr.7.944 afviger t.kr. 480 fra budgettet – den 

væsentligste afvigelse ligger på fredningssagerne og naturnationalparker. I forhold til 
sidstnævnte er størstedelen af afvigelsen dækket af henlæggelse fra 2015 t.kr. 250 – 
dette beløb indgår i den endelige resultatdisponering.  

2. Nationale emner – de samlede udgifter på t.kr. 16.196 ligger t.kr. 510 over de budget-
terede t.kr. 15.686. Den væsentligste årsag ligger i projekt Biodiversitet.nu, hvor der jf. 
ovenfor under indtægter er redegjort for at aktiviteterne i projektet forskyder sig, og 
dermed forskyder både indtægter og udgifter sig også – der har således være udgifter 
for t.kr. 2.363 mod budget på t.kr. 1.516. De øvrige aktiviteter under nationale emner 
har kun begrænsede afvigelser i op og nedadgående retning i forhold til budgettet. For 
så vidt angår Giftfri have er det øgede budget til it-værktøj ikke brugt, da værktøjet 
først bliver udviklet i 2017 – derfor er forbruget her kun t.kr. 501 mod budgetteret t. 
kr. 769.  

3. Organisation – de samlede udgifter på t.kr. 11.614 ligger t.kr. 621 over de budgettere-
de t.kr. 10.993. Merforbruget er fordelt over alle organisatoriske enheder – afdelinger-
ne, samråd, netværk, repræsentantskab og HB. Der har også været højere aktivitet i 
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naturens universitet og kommunikationsstøtte til afdelingerne, som samlet set giver 
merforbruget på de t.kr. 621. 

4. Kommunikation – de samlede udgifter ligger med t.kr. 14.261 t.kr. 400 under de bud-
getterede t.kr. 14.661. Under dette ligger afvigelser i både op- og nedadgående ret-
ning. Under Kommunikationsstyring er forbruget t.kr. 3.592 mod budgetteret t.kr. 
5.502 og afvigelsen skyldes, at der ikke gennemført kampagner for det fulde kampag-
nebudget. E-kommunikation dækker som det væsentligste over projektet ny hjemme-
side under DN’s hjemmeside hvor der er afholdt udgifter for t.kr. 3.987 mod budgette-
ret t.kr. 2.698 – størstedelen af forskellen er dog dækket af dels indtægtsførte legat-
midler med t.kr. 111 og anvendt henlæggelse fra tidligere år på knap t.kr. 700, der 
fremgår under resultatdisponeringen. Men det må konstateres, at hjemmesiderne bliver 
dyrere end oprindeligt antaget, da udviklingen løbende giver nye muligheder, som ikke 
har været forventet/forudsat fra starten. 

5. Medlemmer og bidragsydere – der har i alt været udgifter for t.kr. 26.326 mod budget-
teret t.kr. 25.488 – Afvigelsen t.kr. 838 ligger for størsteparten i, at der til Medlems-
tegning er brugt t.kr. 16.649 mod budgetteret t.kr. 15.764. Det er valgt at holde det 
momentum, der er opnået i medlemshvervningen året ud – hvilket også har resulteret i 
at medlemstallet pr. 31.12. endte på 129.455 – en samlet fremgang på 4.412. Dette 
har samtidig genereret højere indtægter, således at der efter afholdelse af udgifterne 
netto bidrages med t.kr. 2.423 til DN’s drift end oprindelig budgetteret.  

6. Administrative støttefunktioner - udgifterne har været t.kr. 11.261 mod budgetteret 
t.kr. 12.074 i alt t.kr. 813 mindre end budgetteret. De to væsentlige årsager er, at der 
er brugt t.kr. 599 mindre på Husfunktioner end budgetteret, dækkende over mindre 
portoforbrug, og mindre forbrug til materialer og færre udgifter til vedligehold af konto-
rerne - og at der er brugt t.kr. 320 mindre til Økonomi end budgetteret, idet der har 
været færre udgifter til advokatbistand, gebyrer, systemopdateringer og forsikringer 
end budgetteret. 

7. Finansiering – udgifterne på t.kr. 93 ligger over de budgetterede t.kr. 29. Der er tale 
om negative kursreguleringer på DN’s værdipapirer – men disse er modsvaret af positi-
ve reguleringer, der figurerer under indtægter.  

 

Status 
 
Det overførte resultat på minus t.kr.  2.773 foreslås som oven for nævnt disponeret ved først 
at anvende henlæggelserne fra tidligere år i alt t.kr. 867 og derefter disponere resten minus 
t.kr. 1.906 over arbejdskapitalen, der herved falder til t.kr. 10.027 mod t.kr. 11.934 i 2015. 
DN’s egenkapital er herefter i alt t.kr. 26.027 incl. grundkapitalens t.kr. 16.000. 
 
Den samlede balance udgør t.kr. 44.583 og aktiverne består som det væsentligste af DN’s 
værdipapirer med t.kr. 30.863 – samt likvider pr. årsultimo med t.kr. 7.934. 
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