
Afdeling:  Hovedstaden Afd.nr.:

Indtægtsskabende aktiviteter: Indtægter Udgifter Resultat

Medlemskontingent/bidrag 569.120 569.120

Røde Kors Butik (sum fra butiksskema) 12.757.878 -7.279.196 5.478.682

Førstehjælp/Kursusvirksomhed 1.187.524 -1.577.906 -390.382

Samaritter 977.028 -777.660 199.368

Andre indtægtsskabende aktiviteter

Indtægtsskabende aktiviteter, i alt 15.491.550 -9.634.762 5.856.788

Anvendelse af midler:

Lokale opgaver:

Sociale aktiviteter (sum fra skema for sociale aktiviteter) 14.183.218 -16.189.334 -2.006.116

Tilskud Ungdommens Røde Kors

Administration og afdelingens daglige drift -2.366.836 -2.366.836

Renter/Gebyrer

Andet (Husk specifikation, hvis over kr. 10.000)

Lokale opgaver, i alt 14.183.218 -18.556.170 -4.372.952

Lokalt afholdte udgifter, i alt 29.674.768 -28.190.932 D
1.483.836   

Tilskud m.v.:

Bidrag til Kommunekreds

Landsforeningens andel (34% af indtægtsskabende akt.)xxxxxxxxxxxx -1.991.308 -1.991.308  

Overskydende driftsformue xxxxxxxxxxxx E1

Bidrag til hjælpeaktioner, venskabsprojekter mv.

Hensættelser (hovedbestyrelsesgodkendte)

Tilskud m.v., i alt -1.991.308 -1.991.308

Anvendelse af midler, i alt -6.364.260

SAMLET   RESULTAT -507.472

ÅRSREGNSKAB 01.01.2018 - 31.12.2018

RESULTATOPGØRELSE 2018
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Afdeling:  Hovedstaden Afd.nr.:

ÅRSREGNSKAB 01.01.2018 - 31.12.2018

AKTIVER

Omsætningsaktiver:

Kasse 119.662  

Bank 3.758.573  

Debitorer  

Andre aktiver

Omsætningsaktiver i alt 3.878.234 A

Anlægsaktiver:

Ejendom -                

Depositum 2.332.588

Anlægsaktiver, i alt 2.332.588

Aktiver, i alt 6.210.822

Gældsposter:

Leverandørgæld 393.909

Gæld til landsforeningen iflg. kontoudtog 101.075

Gæld til landsforeningen 34% 1.991.308

Gæld til National Fond

Anden kortfristet gæld (og forudbetalt medlemskontingent) 4.517.857 7.004.149 B

Gæld til landsforeningen - overskydende driftsformue E2

Prioritetsgæld m.v.

Hensættelser:

Tilskud, øremærket arv, m.v. 313.627  

Hovedbestyrelsesgodkendt hensættelse 313.627 C

Egenkapital:

Egenkapital, saldo 1/1  2018 2.256.158  

Samlet resultat jf. resultatopgørelse side 1 -507.472

Op- og nedskrivning af ejendom

Egenkapital, saldo 31/12 2018 1.748.686

Passiver og egenkapital i alt 9.066.461

Tjek at balancen stemmer 2.855.639

PASSIVER

BALANCE 2018
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Afdeling:  Hovedstaden Afd.nr.:

ÅRSREGNSKAB 01.01.2018 - 31.12.2018

Omsætningsaktiver (overføres fra punkt A), side 2 + 3.878.234

Kortfristet gæld (overføres fra punkt B), side 2 - 7.004.149

Hensættelser (overføres fra punkt C), side 2 - 313.627

Driftsformue = -3.439.542

Tilladt driftsformue:

50% af lokalt afholdte udgifter i alt (punkt D på forsiden): 14.095.466

(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 § 16, stk. 1, i Vedtægter for Røde Kors i Danmark) - 2.000.000

Overskydende driftsformue =

(overføres til punkt E
1
 og E

2
, hvis beløbet er større end 0)

Opgørelse af overskydende driftsformue

HJÆLPESKEMA  2018
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Afdeling:  Hovedstaden Afd.nr.:

ÅRSREGNSKAB 01.01.2018 - 31.12.2018

Underskrifter:

Foranstående regnskab indstilles af bestyrelsen til generalforsamlingens godkendelse.

Evt. Bemærkninger til regnskabet:

_________________, den       /       2019.

Revisionspåtegning:

Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger:

_________________, den       /       2019.

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

Forelæggelse:    Regnskabet er godkendt på generalforsamlingen den          /        2019.

(Kasserer)(Formand)

UNDERSKRIFTER & REVISIONSPÅTEGNING

Navn :                                                                                                      Navn :                                                                                             

Adresse:                                                                                                  Adresse :                                                                                       

Postnr./by :                                                                                              Postnr./by :                                                                                      

Revisor 1.                                                                                                Revisor 2.

(revisorernes underskrifter)

Vi har revideret ovenstående årsregnskab. Afdelingens bestyrelse har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af 
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 regnskabsåret i 
overensstemmelse med den af landskontoret udsendte regnskabsvejledning.

Vi skal herudover oplyse:
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Afdeling:  Hovedstaden Afd.nr.:

ÅRSREGNSKAB 01.01.2018 - 31.12.2018

Sociale Aktiviteter Indtægter Udgifter I alt

Besøgstjenste 5.591.330 -5.106.899 484.430

Børn (inkl. lektiehjælp)

Familienetværk 2.509.555 -3.799.222 -1.289.666

Fængselsbesøgstjeneste

Integrationsindsats 117.265 -427.220 -309.955

Julehjælp 30.000 -30.505 -505

Nørklere  

Qnet 97.024 -234.948 -137.924  

Sygehusbesøgstjenste

Værket 102.083 -71.208 30.875

Vågetjenste 3.300 -97.172 -93.872  

Andre sociale aktiviteter 5.732.661 -6.422.160 -689.499

Sociale Aktiviteter 2018, i alt 14.183.218 -16.189.334 -2.006.116  

Har afdelingen søgt § 18 midler fra kommunen ja X nej ____

Har afdelingen modtaget § 18 midler fra kommunen ja X nej ____

Hvis ja, hvor meget har I modtaget i år 2018: kr. 645.000,-  

SOCIALE AKTIVITETER 2018
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.
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Afdeling:  Hovedstaden Afd.nr.:

ÅRSREGNSKAB 01.01.2018 - 31.12.2018

Drift af butik 2018

Salg

Salg, tøj 8.891.689

Salg, sko 641.918

Salg, møbler 603.927

Salg, nips 414.766

Andre butiksindtægter 2.205.578

Butiksomsætning i alt 12.757.878  

Butiksleje 4.207.523

Forsikringer 17.373

Varmeudgifter 256.485

Elektricitet 452.512

Vedligeholdelse 452.804

Inventar 163.559

Butiksrenovering 121.484

Kørsel/Transport 26.548

Annoncer, PR & events 52.118

Personaleudgifter 215.641

Telefon & netforbindelse 260.179

Forbrugsartikler 294.511

Flytteomkostninger

Andre butiksomkostninger 758.458

Butiksomkostninger i alt 7.279.196  

Butiksdrift i alt 5.478.682  

BUTIKSREGNSKAB 2018

_______________________________
(dirigentens underskrift)
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