ÅRSREGNSKAB 01.01.2021 - 31.12.2021
Afdeling:

Afd.nr.:
RESULTATOPGØRELSE 2021

Indtægtsskabende aktiviteter:

Indtægter

Medlemskontingent/bidrag
Røde Kors Butik (sum fra butiksskema)
Førstehjælp/Kursusvirksomhed
Samaritter
Andre indtægtsskabende aktiviteter
Indtægtsskabende aktiviteter, i alt

Udgifter

Resultat

758.990
15.249.483
3.305.490
401.430

-8.536.120
-2.840.017
-646.336

758.990
6.713.363
465.473
-244.906

19.715.393

-12.022.473

7.692.920

17.491.687

-17.709.214

-217.527

1.267.133

-5.397.518

-4.130.385

18.758.820

-23.106.732

-4.347.912

-35.129.205

3.345.008

-2.615.593

-2.615.593

-2.615.593

-2.615.593

Anvendelse af midler:
Lokale opgaver:
Sociale aktiviteter (sum fra skema for sociale aktiviteter)
Tilskud Ungdommens Røde Kors
Administration og afdelingens daglige drift
Renter/Gebyrer
Andet (Husk specifikation, hvis over kr. 10.000)
Lokale opgaver, i alt

Lokalt afholdte udgifter, i alt
Tilskud m.v.:
Bidrag til Kommunekreds
Landsforeningens andel (34% af indtægtsskabende akt.)
Overskydende driftsformue

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

Bidrag til hjælpeaktioner, venskabsprojekter mv.
Hensættelser (hovedbestyrelsesgodkendte)
Tilskud m.v., i alt

Anvendelse af midler, i alt

-6.963.505

SAMLET RESULTAT

729.415
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ÅRSREGNSKAB 01.01.2021 - 31.12.2021
Afdeling:

Afd.nr.:
BALANCE 2021

AKTIVER
Omsætningsaktiver:
Kasse
Bank
Debitorer
Andre aktiver
Omsætningsaktiver i alt

114.376
5.204.987
7.204.772
12.524.135 A

Anlægsaktiver:
Ejendom
Depositum
Anlægsaktiver, i alt

2.013.744
2.013.744

Aktiver, i alt

14.537.878

PASSIVER
Gældsposter:
Leverandørgæld
Gæld til landsforeningen iflg. kontoudtog
Gæld til landsforeningen 34%
Gæld til National Fond
Anden kortfristet gæld (og forudbetalt medlemskontingent)

208.202
3.075.354
2.615.593
5.459.101

Gæld til landsforeningen - overskydende driftsformue

11.358.248 B
E2

Prioritetsgæld m.v.
Hensættelser:
Tilskud, øremærket arv, m.v.
Hovedbestyrelsesgodkendt hensættelse

C

Egenkapital:
Egenkapital, saldo 1/1 2021
Samlet resultat jf. resultatopgørelse side 1
Op- og nedskrivning af ejendom
Egenkapital, saldo 31/12 2021

2.450.213
729.415
3.179.628

Passiver og egenkapital i alt

14.537.878
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ÅRSREGNSKAB 01.01.2021 - 31.12.2021
Afdeling:

Afd.nr.:
HJÆLPESKEMA 2021
Opgørelse af overskydende driftsformue

Omsætningsaktiver (overføres fra punkt A), side 2

+

12.524.135

Kortfristet gæld (overføres fra punkt B), side 2

-

11.358.248

Hensættelser (overføres fra punkt C), side 2

-

Driftsformue

=

1.165.887

-

2.000.000

Tilladt driftsformue:
50% af lokalt afholdte udgifter i alt (punkt D på forsiden):

17.564.603

(hvis beløbet er mellem 0 kr. og 10.000 kr. anvendes 10.000 kr.,
hvis beløbet er mellem 10.000 kr. og 100.000 kr., anvendes
det reelle beløb,
hvis beløbet er over 100.000 kr. anvendes 100.000 kr.
Bemærk særlige beløbsgrænser for sammenlagte afdelinger.
Se § 15, stk. 1, i Vedtægter for Røde Kors i Danmark)

Overskydende driftsformue
(overføres til punkt E1 og E2, hvis beløbet er større end 0)
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ÅRSREGNSKAB 01.01.2021 - 31.12.2021
Afdeling:

Afd.nr.:
UNDERSKRIFTER & REVISIONSPÅTEGNING

Underskrifter:
Foranstående regnskab indstilles af bestyrelsen til generalforsamlingens godkendelse.
Evt. Bemærkninger til regnskabet:

_________________, den

/

2022.
(Formand)

(Kasserer)

Revisionspåtegning:
Vi har revideret ovenstående årsregnskab. Afdelingens bestyrelse har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag a f
vor revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske
revisionsprincipper. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og resultat for regnskab såret i
overensstemmelse med den af landskontoret udsendte regnskabsvejledning.
Vi skal herudover oplyse:

at kontrollen med indtægterne er forsvarligt tilrettelagt, og at disse er indgået i fuldt omfang,

at udgifterne er tilstrækkeligt dokumenteret, samt at der ikke er afholdt udgifter, der skønnes at falde uden for Røde Kors'
formålsparagraf,

at de til foreningsarbejdet anvendte beløb står i rimeligt forhold til opgaver, samt at eventuelle udbetalte lønninger står i rimeligt
forhold til de udførte arbejdsydelser,

at der ved forvaltningen af midler er taget hensyn til, at der arbejdes med indsamlede midler og
at der ikke er ydet vederlag for arbejdsydelser eller leverancer til medlemmer af afdelingen, afdelingens ledelse samt
medlemmer af bestyrelser for afdelingens undersektioner, inkl. eventuel genbrugsbutik.
Vi har endvidere konstateret tilstedeværelsen af de opførte kasse-, bank- og girobeholdninger.

Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger:

_________________, den

/

2022.
(revisorernes underskrifter)

Revisor 1.

Revisor 2.

Navn :

Navn :

Adresse:

Adresse :

Postnr./by :

Postnr./by :

(OBS!) for statsautoriserede eller registrerede revisorer, tillige stempel.
Forelæggelse:

Regnskabet er godkendt på generalforsamlingen den

/

2022.

_______________________________
(dirigentens underskrift)
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ÅRSREGNSKAB 01.01.2021 - 31.12.2021
Afdeling:

Afd.nr.:
SOCIALE AKTIVITETER 2021

Sociale Aktiviteter

Indtægter

Udgifter

I alt

1.921.320

-1.928.686

-7.366

Børn (inkl. lektiehjælp)

140.549

-145.739

-5.190

Familienetværk

429.334

-545.753

-116.419

Fængselsbesøgstjeneste

244.813

-244.813

Integrationsindsats

422.593

-319.356

103.237

Julehjælp

220.500

-221.225

-725

610.586

-610.586

146.884

-147.877

-993

Besøgstjeneste

Nørklere
Qnet
Sygehusbesøgstjeneste
Værket
Vågetjenste
Andre sociale aktiviteter (Husk specifikation, hvis over kr. 10.000)

12.000

-87.583

-75.583

13.343.108

-13.457.596

-114.488

Sociale Aktiviteter 2021, i alt

17.491.687

-17.709.213

-217.526

Har afdelingen søgt § 18 midler fra kommunen

Ja

Har afdelingen modtaget § 18 midler fra kommunen

Ja

Hvis ja, hvor meget har I modtaget i år 2021: kr.

910.000

Har afdelingen modtaget andre midler fra offentlige myndigheder?
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ÅRSREGNSKAB 01.01.2021 - 31.12.2021
Afdeling:

Afd.nr.:
BUTIKSREGNSKAB 2021

Drift af butik

2021

Salg

1.449.007

Salg, tøj

7.609.085

Salg, sko

753.110

Salg, møbler

3.513.203

Salg, nips

1.839.000

Andre butiksindtægter

86.078

Butiksomsætning i alt

15.249.483

Butiksleje

5.322.285

Forsikringer

23.000

Varmeudgifter

311.288

Elektricitet

204.398

Vedligeholdelse

281.975

Inventar

88.526

Butiksrenovering

491.638

Kørsel/Transport

234.721

Annoncer, PR & events

16.487

Personaleudgifter

245.726

Telefon & netforbindelse

345.366

Forbrugsartikler

337.625

Flytteomkostninger
Andre butiksomkostninger (Husk specifikation, hvis over kr. 10.000)

633.085

Butiksomkostninger i alt

8.536.120

Butiksdrift i alt

6.713.363
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