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RESULTÅTOPG€IRELSE 2O.I §

lndtægter t dgifter Resultatlndtæolsskåbendå aldivitetår:

MedlemskantingenUbidrag

Røde Kors Butik {&rn &a &rrilcst(eræ}

FømtehiælplKursusvirksomhed

§amaritter

Andre indtægrtsskabende akfi viteter
lndtægtsskabende aktiviteter, i alt

AnvHdelse af midler

Lokale Wgaver
Socide aktiviteter {sm tra skema fs sæiale aktivirets}

Tilskud Ungdommens Røde Korc

Ådministration og afdeling'ens daglige drifl

Renter/Gebper

Andd qXæ< spættaian, teisærkr. 10.000)

Lorrate opgø\rer, i alt

Lokalt afhoute udoiffer. i alt

Trlskad m.v.:

Bidrag til Kornmunekreds

§verdqdende driflsfonnue

Bidrag til hjælpeaktioner, venskabsprdekter mv.

l-lensætt§lser (hovedbe*lyrdsesgodkendte)

Tllskud m.v., i ak

Attlrende+Be åf midler, i alt

SAIILET RE§ULTÅT

25.030 24.630-400

895.702 -628.549 æ7.153
-3.82814232 -14.058

930"9a4 "643.007 2A7.557

21.000 -31.005 -10.005

-10.053 -10.053

-66.137 -66.137

-13.847 -1e.847----- 21n00 -'* -12L042 ---:i06-0at

-s7_906

-29_062 -29.082 Er

-25.000 -25.000

o

Lardsforeningens andd (OlVo at inabgsskåbeflde åkL)__ -97.S06

39.000
39.trn

39.000

-151.S8 -112.968

-213.010

74-947
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BåLANCE 2016
AKTIVER

OmsætningsakEyen

Kasse

Bank

Debitoret

Andre aHiver
Omsæfuiingsalrtiver i alt

Anlægisaldiv€r:

Eiondorn

Depo$ihtm
Ånlsgsaktiver, ialt

Akttuer, i alt

PA§§IVER

Gældspost6r:

Leverandørgæld

Gseld lil landsforåningen mg. kor*oudtoE
Gæld til landsforeningen 34%

Gæld til National Fond
Anden ksttistet gæld (og forudbetatt medlemskontingent)
Gæld til landsforeningen - overskydende driftsfonnue

Frioribtsgæld m.v.

Hemættelser:

Tilskud, øremæ*et ary, m.v.
Hovedbestlrelsesgodkendt hensættelse

Eg€,nkåpibl:

Kapitålkonto, saldo U1 2016
§amlet resultatjf. resultåtopgø.dse sde 1

Op og rædskrivning af eiendom
l(apltalkonto, saldo 31r{2 20tG

Passiver og egqnkapitål i alt

SiJe 2 åt 6

1.790

346.373

348.163.A

8.312

97.906

102.903

451.066

116.7't8 B
do6z 

-ffie'

102383 102_383 C

m2.903

451.066

127.956

74.947
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HJÆLPESKEUA 2016

Opgørelæ af overs§pdonde drifrsfomrue

Omsæhingsaktiver {overførcs ka punkl A}, side 2

Kortfrbtet gdd (werføres fi'a punkt B), side 2

Flsnseettelser (overføres {ra plnkt C}, side 2

&iftslormue

Ttlladt drifr§omue:

§0% af lokalt aftoldte udgifter i alt (punkt D på forsiden):

(hvb bdEbet s tr€fim 0 k. € 
'O-WO 

kr- strerdæ 10.U)O k-,
tuis beløbet€r nle{e{n 10-(nO k- og 100.0QO k , anwndes
detreelle Høb,
twb boløbeter ovs 100.000 k ilvefdæ 100-000 k.
BerE t( §slige b€løbsgrænss for såmrnerdaois aftldingi§.
Se § 16. stk. l. i Ved@ltr tur Røde Kcs i Danrmrk)

Overskydende driftsformue
(overføre$ til punkt Er og E , trvh beløbet er størr6 end O)

Sids 3 af6

i82.t24

+ 3/$8.163

- 116.718

, 102.383

= 129.062

- 100,0100

= 2§.062
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UI{DER§KRIFTER & REVISIOHSPÅTEGHIIUG

UEdeEkJiftEr

Fo€ns{åends regoskab indstilles af @ætæn til geæEliffæmlingffi godkondelæ.
EvL Bmøknirgsr fi regnskab€{:

-dn 

I 20'17

{Fmftd) 0GsæH)

RryislsBp&pqning:

M tBr rwiderEd oæ61åc{de åBGgnskab- Åtdelirqens bestydse har ans€øt io. åsregftskabet, Vort ånsvsr er på grur}Clag af
wr reisim åt ldtot'kke en kryrdusion m åGregnskåbel. \fi har ldføt rcr @i§on i gffi§lemmlse rEd dårske 

-
@i§b8søi.cbps. Det er €r tpfåtldæ, at den rdfGrte rflisbn giwr el dstrækkefigit grurdlag for rcr kontdusion.
Revisioren har ikke givet åfiledning til Iorbelsld.
k er vtr opraltels, 8t åÆregrekabet siq et etviærdo bi{ede af afddingffi akds, pasdrer os Eultat iot reg.skabsEt i
osa§teffdæ med dff af laftdskomorBl udsendte regnskabrejledning.

M slalheildowodyse:

at kontolbn rEd indtægiere er fæeørigt glBtlehgt, og at disse s indgået i ijdt ornfang,

åt rdgiftefro s lil§Ekkelig{ d.kstrdtleæl" smt at der ikke er affBldt udgiffH, der skønns ai falde uden for Røde l(ss'
[cffiå]spåBgøt,

al de til t§trirlgsrbeidet an@rdte beløb står i rirefigt forhold lil opgffi, sst at æoruslle sdb€dte l6nings srå i dfteligt
ioli§ld til de udføfte arbojdsydetæ(

å, dtr red fom,tningd at midler s taget h6§yn tit, al dtr arbejdæ rFd indsm* midter og

a{dtrildsqydetædedagtorarba.idEd€rærellslffiEi@dtr€dløtrerafald"Enger, aidelingffi'edetæsn{
redlemmer af beslrre,ær fo.afddingere urdo@ktbrer, ir*|. 6@tEt gsbesshrt!.k.-

Vi ha. eRd!,idse konslateret lf,stcde@eker al de opfø{te ka#-, baflk- og gircåeholdÅing§.

Revi§&ftn hn giwt aoled.nrg 6l ialgerde be@lkningef

.ds I æ1"t

{EviæGlE sdeskifter)

Rsisi

{OBSI} ior statsast§rissBde ellq ri8istffide @iær, liltige $16{lpel.

Foe[æggels: R€q6kab€(s gpdkeodt 0å gwtfuffillng€n {hn

{dirig+ntens undgrskift}

Sid4,t åi 6

Revis A.
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soctÅLE AKTrvlTErER 201 6

Socials ÅktiYibtpr

Besøgstieneste

Familienetværk

Fængiselsbssøgstj€fl este

lntogrationsindsåts

Julehjælp

Bøm (inkl. lektiehjæip)

Sygehusbesøgslieneste

Vågeljenste

Juletrjælp

Nørklere

turdre sociate aktivileter

§ociale Aktivitetar 2016, i alt

Hår afdelingen 3øgt § l8 midlsr fra kommrmen

Har ald3lingen fliod@€t § 18 mi.rbr t-a toramoilen

Hvb ra, tn.or meg6t har I mo(fragdt i år 2016: kr.

21.000 -?4.652 -3.652

-4"0@

21.fi)o -31.005

ir x n*j

. irx nsi

Stde 5 af6

I alt
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BUTIKSREGiISKAB 2016

Driftgtf butik

sab

Salg, tøj

Salg, sko

Salg, rnøbler

Salg, nips

Andre butiksindtægte.

Butiksomsatnirq ;.h

Buiiksleje

Forsikdnger

Vanreudgifter

Ele*kicitet

Vedlig€hold8lse

lnventar

Eutiksranovering

Kørse#Trånsporl

Annoncer, PR & events

PersoflåleBdgiftor

Telefon & netforbinddse

Forbrugsarlikler

Pengehåndtering

Andre butiksomkos8*nger

Bsliksomkctnioger i ali

Butiksdrifr ialt

. - -18.d4§

_ -12.819

-37.491

-?.463

-4.0{8

_ 47-W!

20r6

895.704

-16.'t85

-6.76i:t

267,153


