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Budgetopfølgning 1. kvartal 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.kvartalsregnskab - samlet resultat 
Pr. 31.3.2017 udviser regnskabet et underskud på t.kr. 5.588 mod et budgetteret underskud 
på t.kr. 483. Den væsentligste forklaring er, at  
 

1.kvartalsregnskab - indtægter 
De samlede indtægter udgør t.kr. 21.378 mod budgetterede indtægter på t.kr. 21.111, en 
positiv afvigelse på t.kr. 267. Der er ikke enkeltposter der giver anledning til noter, ud over 
det glædelige i Fjällrävens bidrag til Vild Natur kampagnen på t.kr. 116. 
 

1.kvartalsregnskab - udgifter 
De samlede udgifter udgør t.kr. 26.966 mod budgetterede udgifter på t.kr. 21.593, en ganske 
betragtelig negativ afvigelse på t.kr. 5.373. 
 
Den største afvigelse ligger på 1752 Medlemstegning med en afvigelse på t.kr. 3.448 i forhold 
til det budgetterede. Der er også et fortsat merforbrug i april måned, men årsbudgettet 
forventes at holde. Der er tale om fremrykkede indsatser for at styrke medlemstegningen.  
 
Der er en afvigelse på 17275 Danmarks Naturfond på t.kt. 951 Afvigelsen skyldes det 
ekstraordinære tilskud på t.kr. 700 som bestyrelsen besluttede på et tidligere møde samt en 
likviditetsbestemt udbetaling på t.kr. 430 af hele årets driftstilskud fra DN til Skovsgaard. 
 
Der er en afvigelse på 17411 Kampagne Natur på t.kr. 533 som skyldes at hele 
tilrettelæggelsen af kampagnen er afholdt i første kvartal op til kampagnens præsentation den 
30. marts. 

Sekretariatet indstiller, at HB: 
 
1. Orienterer sig om status for DN’s regnskab. 
2. Godkender Sekretariatets oplæg til budgetjustering 

(estimat) for 2017 udvisende et underskud på t.kr.1.931 mod et 
oprindeligt budgetteret underskud på t.kr.1031 – justeret til 
t.kr.1.931 efter bevilling af t.kr. 200 til IT værktøj, Giftfri have og 
yderligere driftstilskud til Danmarks Fond t.kr. 700. 

 



 
Der er en afvigelse på 17431 DN’s hjemmesider på t,kr. 439 som skyldes periodeforskydning 
af udgifter i forbindelse med den fortsatte færdiggørelse af DNs nye hjememside. 
 
 
I budgettet er der ikke foretaget periodisering af udgifterne, de er blot forholdsmæssigt fordelt 
over året – derfor vil projekter, hvor fx alle udgifter afholdes i første kvartal kunne se ud som 
om budgettet overskrides, men projekter, hvor udgifterne først afholdes sidst på året, vil 
kunne se ud som de ikke bruger budgettet. De efterfølgende forklaringer vil derfor for det 
meste skulle ses i denne sammenhæng. 
 

Estimat 
På baggrund af første kvartals forløb, og den fremtidige forventning til aktiviteterne estimeres 
nu at det justerede budget stort set vil holde med et underskud på t.kr. 1.931. 
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