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JOHNNY LINDGREEN
Det er en udfordring, at vi får
to millioner mindre i gaveindtægter, end vi har budgetteret
med, og vi kan på sigt blive nødt til at tilpasse vores udgifter

Glæde over regnskab med
rekordstore arveindtægter

RESULTAT 2018 (T.KR.)
INDTÆGTER

32.990

OMKOSTNINGER

-27.326

SUM

LM’s regnskab for 2018 vækker dog også bekymring på grund
af markant tilbagegang i gaveindtægterne

5.664

OVERFØRT TIL/FRA PROJEKTPULJER

-7.486

SUM EFTER PULJER

-1.822
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Store arvebeløb 		
har kostet gaver
Johnny Lindgreen er forsigtig
med at drage skråsikre konklusioner på baggrund af de
faldende gaveindtægter.
”Det er klart, at det er en
udfordring, at vi får to millioner mindre i gaveindtægter, end vi har budgetteret
med, og det betyder, at vi
på sigt kan blive nødt til at
tilpasse vores udgifter. Men
der er heller ingen tvivl om,
at det har kostet os gaver, da
vi sidste år meldte ud, at der
var ekstraordinært store arvebeløb på vej. Det afgørende
er jo, hvad der sker den dag,
hvor arvemidlerne er brugt,”
siger han.
På udgiftssiden har der
kun været en svag stigning,
så når man trækker udgifter
fra indtægter bliver resultatet et plus på ikke mindre

Projektpulje
udligner arvebeløb
Alt dette betyder så, at det
formelle regnskabsresultat
ender med et underskud på
1,8 millioner kroner og altså
afspejler nedgangen i gaveindtægter.
”Det er altid en udfordring,
hvor stor en del af de meget
svingende arvebeløb, vi skal
lade indgå i driftsresultatet. Hidtil har det været en
til halvanden million kroner,
men for 2019 har vi besluttet at hæve dette beløb til to
millioner kroner,” forklarer

Lokale gaver
er status quo
Som det fremgår af indtægtskurverne i den nederste illustration (til højre) har
både gaver til landskassen
og gaverne til det lokale arbejde de senere år ligget på
omkring 15 millioner kroner.
I modsætning til gaverne til
landskassen har de lokale
gaver været status quo i de
sidste år, og i 2018 blev der
lokalt indsamlet 15,6 millioner kroner eller 1,5 millioner
mere end til landskassen.
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Johnny Lindgreen.
Den såkaldte projektpulje
spiller en central rolle i LM’s
regnskab. Formålet med puljen er blandt andet at udligne
indflydelsen fra de svingende
arvebeløb og andre ekstraordinære indtægter og udgifter
på selve driftsresultatet.
Efter den store tilførsel i
2018 er projektpuljen i dag
på 9,2 millioner kroner, hvoraf de 4,9 millioner er disponeret til tidsbegrænsede
projektansættelser som for
eksempel ansættelser af to
evangelister og en familiekonsulent.
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end 5,7 millioner kroner. LM’s
ledelse har dog et princip
om, at man ikke indtægtsfører al arv samme år og har
derfor valgt kun at lade 1,5
million af arveindtægterne
indgå i driftsregnskabet.
Desuden har man afsat en
million kroner til at renovere
sekretariatet i Hillerød, hvor
der blandt andet er skiftet
vinduer. Resten af arvebeløbet – 7,5 millioner kroner –
er overført til projektpuljen,
der således får tilført ekstra
mange midler på baggrund
af de store arvebeløb.
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Først den virkelig gode nyhed
om landskassens regnskab
for 2018: Med rekordstore
arveindtægter på 10,2 millioner kroner nåede de samlede indtægter op på næsten
33 millioner kroner. Det er
det højeste i LM’s historie og
betyder, at der kunne overføres 7,5 millioner kroner til
den såkaldte projektpulje.
Desuden giver genbrugsbutikkerne fortsat et meget
stabilt bidrag på 3,6 millioner kroner.
Men der er også en dårlig
nyhed, nemlig at det indsamlede gavebeløb faldt for andet år i træk og endte på 14,1
millioner kroner – to millioner mindre end budgetteret.
Så der er ikke noget at sige
til, hvis resursechef Johnny
Lindgreen har lidt svært ved
at finde en grimasse, der kan
passe. Men det er alligevel
glæden og taknemmeligheden, der fylder mest.
”Vi har fået et fantastisk
resultat på grund af de store
arvebeløb. I stedet for at bekymre mig over de faldende

gaveindtægter vil jeg glæde
mig over, at Gud så rigeligt
har givet os alt, hvad vi har
brug for. Hvad har vi så at
klage over?” spørger han og
retter samtidig en stor tak
til alle, der har bidraget med
gaver til LM.
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LM’s genbrugsarbejde, LUMI Genbrug bidrog også i 2018 med et stort beløb til LM’s indtægter. I 2018 blev den ottende butik åbnet
på Frederikssundsvej i København – og allerede på åbningsdagen var der mange kunder.
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