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Underskrifter  

Underskrifter:  

Foranstående regnskab indstilles af bestyrelsen til generalforsamlingens 
godkendelse.  

Evt. Bemærkninger til regnskabet:  

 
Aalborg, den 26. februar 2020  

 
 
 
 
 
(Formand)  

 

 
 
 
 
 
(Kasserer)  

 

     Regnskabet er godkendt på generalforsamlingen den  

 
(dirigentens underskrift)  

 

I      2020   
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Røde Kors Aalborg  

 
Den uafhængige revisors revisionspåtegning  

 
Til ledelsen i Røde Kors Aalborg  

 
Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Røde Kors Aalborg for regnskabsåret l. januar 2019 - 31. december 2019, der omfatter 

resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter Regnskabsvejledning for 

Røde Kors' afdelinger og kommunekredse.  

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 

31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret l. januar 2019 - 31. december 2019 i 

overensstemmelse med Regnskabsvejledningen for Røde Kors' afdelinger og kommunekredse.  

 

Grundlag for konklusion  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er 

gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit 

"Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale 

etiske regler for revisorer {IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt 

vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 

tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet  

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

Regnskabsvejledningen for Røde Kors' afdelinger og kommunekredse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne 

kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl.  

 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse 

om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af 

regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller 

ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.  

 
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet  

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om 

denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt 

niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale 

standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når 

sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med 

rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 

regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.  

 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 

der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. 

Herudover:  
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Røde Kors Aalborg  

 
Den uafhængige revisors revisionspåtegning   

 

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller 

fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og 

egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af 

besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, 

dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.  

 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er 

passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne 

kontrol.  

 

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige 

skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.  

 

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er 

passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder 

eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en 

væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis 

sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det 

revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog 

medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.  

 

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om 

årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende 

billede heraf.  

 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen 

samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi 

identificerer under revisionen.  

 
Aalborg SV, 14. februar 2020  

 
Dansk Revision Aalborg  
Godkendt revisionsaktieselskab, CVR-nr. 17835998  

 
Marianne Larsen  

Partner, registreret revisor 

mne4038 
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Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporten for Røde Kors, Aalborg Afdeling for 2019 er aflagt på baggrund af den i dette afsnit 

beskrevne regnskabspraksis. 
 
Arsregnskabet følger Regnskabsvejledning for Røde Kors' afdelinger og kommunekredse. 
 
Resultatopgørelse 

Resultatopgørelsen er opstillet funktionsopdelt. 

 

lndtægtsskabende aktiviteter 

lndtægter fra medlemmer. 

 
Drift butikker 

lndtægter fra salg i butikker fratrukket omkostninger til husleje, salg, administration, personale, bildrift 
mv. 

 
Kursusvirksomhed og samaritter 
lndtægter fra samaritter og førstehjælpskurser, fratrukket omkostninger til materiale, administration, 
husleje, personale mv. 

 
Sociale aktiviteter 

lndtægter fra besøgstjeneste, vågetjeneste, nørklerne m.v. samt tilskud fra kommunen til sociale 
aktiviteter. 
Herfra er trukket omkostninger til annoncer og PR, administration, husleje, personale mv. 
 
Administrative omkostninger 
Personaleomkostninger og administration. 
 
Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter og gebyrer til pengeinstitut. 
 
Balancen 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives 
til imødegåelse af forventede tab. 

 
Gældsforpligtelser 

Gæld til National Fond, indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte 
transaktionsomkostninger. Der afdrages efterfølgende med min. 10 % af omsætningen i den 
pågældende butik, som lånet vedrører. 

 
Gæld til landsforeningen består af 34 % af nettobeløbet af de indtægtsskabende aktiviteter samt 

overskydende driftsformue opgjort efter hjælpeskema udarbejdet af landsforeningen. 

 
Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris. 
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ÅRSREGNSKAB 01.01.2019 - 31.12.2019 

851-Aalborg  
 

RESULTATOPGØRELSE 2019
 
 
 
Indtægtsskabende aktiviteter:  

Medlemskontingent/bidrag  

Røde Kors Butik (sum fra butiksskema) 

Førstehjælp/Kursusvirksomhed 

Samaritter  

Andre indtægtsskabende aktiviteter 

Indtægtsskabende aktiviteter, i alt  

 
Anvendelse af midler:  

 

Lokale opgaver:  

Sociale aktiviteter (sum fra skema for sociale aktiviteter) 

Tilskud Ungdommens Røde Kors  

Administration og drift af afdelingen 

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  

Bidrag til hjælpeaktioner, venskabsprojekter mv. 

Hensættelser (hovedbestyrelsesgodkendte)  

Tilskud m. v., i alt  

 

Anvendelse af midler, i alt  

 

SAMLET RESULTAT  

 

 
Indtægter  

 
Udgifter  

 
Resultat  

110.140 0 110.140 

3.391.990 -2.084.337 1.307.653 

300.189 -194.351 105.838 

202.936 -183.756 19.180 

2.020 0 2.020 

4.007.275 -2.462.445 1.544.831 

 
15.000  -132.992  -117.992    

0  -30.000  -30.000    
0  -96.456  -96.456    
0  -840  -840    

13.756  -141.481  -127.725    

28.756  -401.770  -373.013    

  -2.864.2141  D  

 
0 0 

-525.242 -525.242 

-643.006 -643.006 E 

-2.429 -2.429 

0 0 

-1.170.678 -1.170.678 

 -1.543.691 

 1.140 
 

Regnskab: 851 

Vælg Regnskabsår 2019 
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ÅRSREGNSKAB 01.01.2019 - 31.12.2019 

851-Aalborg  
 

BALANCE 2019  
AKTIVER  

 

Omsætningsaktiver:  

Kasse  

Bank 

Debitorer 

Andre aktiver  

Omsætningsaktiver i alt  

 

Anlægsaktiver:  

Ejendom Depositum 

Anlægsaktiver, i alt  

 

Aktiver, i alt  

 

PASSIVER 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10.780 
1.193.229 

148.294 

0 

 

 

 

0  
 

255.813 

 
1.352.302  A 

 
 
 
 
 

 
255.813 

 
1.608.115 

Gældsposter:  

Leverandørgæld  

Gæld til landsforeningen iflg. kontoudtog 

Gæld til landsforeningen 34%  

Gæld til National Fond  

Anden kortfristet gæld ( og forudbetalt medlemskontingent) 

Gæld til landsforeningen - overskydende driftsformue  

 

Prioritetsgæld m. v.  

 
62.375  

  14.897  

320.442  

0  
0  397.714 B  

643.006  643.006 E  

 
0  

 
0  

Hensættelser:  

Tilskud, øremærket arv, m.v. 

Hovedbestyrelsesgodkendt hensættelse  

 

Egenkapital:  

Egenkapital, saldo 1 /1 2019  

Samlet resultat jf. resultatopgørelse side 1 

Op- og nedskrivning af ejendom  

Egenkapital, saldo 31/12 2019  

 

Passiver og egenkapital i alt  

 

111.582  

o  

 
454.673  

 

1.140  

o  

 
111.582  C 

 
455.813  

 

 1.608.115   
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ÅRSREGNSKAB 01.01.2019 - 31.12.2019 

851-Aalborg  
 

HJÆLPESKEMA 2019  

 

Opgørelse af overskydende driftsformue 

Omsætningsaktiver (overføres fra punkt A), side 2  

Kortfristet gæld (overføres fra punkt B), side 2  

Hensættelser (overføres fra punkt C), side 2  

Driftsformue  

 
Ti/ladt driftsformue:  

 

50% af lokalt afholdte udgifter i alt (punkt D, side 1 ):  

 

(hvis beløbet er mellem O kr. og 20.000 kr. anvendes 20.000 kr., 

hvis beløbet er mellem 20.000 kr. og 200.000 kr., anvendes  

det reelle beløb,  

hvis beløbet er over 200.000 kr. anvendes 200.000 kr. Bemærk 

særlige beløbsgrænser for sammenlagte afdelinger. Se § 16, stk. 

1, i Vedtægter for Røde Kors i Danmark)  

Overskydende driftsformue  

(overføres til punkt E, side 1 og side 2, hvis beløbet er større end 0)  

 
1.432.107  

 

 
+  

 
-  

 
-  

 
=  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 = 
  

 
1.352.302  

 

397.714  

 

111.582  

 

843.006  

 
200.000  

 

643.006   
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ÅRSREGNSKAB 01.01.2019 - 31.12.2019 

851-Aalborg  

 

SOCIALE AKTIVITETER 2019  

 
Sociale Aktiviteter  Indtægter  Udgifter  I alt  
    

Besøgstjeneste  15.000  -36.352  -21.352  

Børn (inkl. lektiehjælp)  o  o  o  

Familienetværk  o  o  o  

Fængselsbesøgstjeneste  o  o  o  

Integrationsindsats  o  -16.518  -16.518  

Julehjælp  o  o  o  

Nørklere  o  -28.403  -28.403  

Qnet  o  -25.476  -25.476  

Sygehusbesøgstjeneste  o  o  o  

Værket  o  o  o  

Vågetjenste  o  -6.526  -6.526  

Andre sociale aktiviteter  o  -19.718  -19.718  

Sociale Aktiviteter 2019, i alt  15.000  -132.992  -117.992  

 

Har afdelingen søgt § 18 midler fra kommunen  

 

Har afdelingen modtaget § 18 midler fra kommunen  

ja __x__  

 

ja __x__ 

 

nej ____  

 

nej ____ 

 

Hvis ja, hvor meget har I modtaget I år 2019: kr.  40.000   
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    NOTER  1/1 2019 - 31/12 2019  

Røde Kors  851 Aalborg  afdeling      

Genbrugsbutik            

    Had-  Nørre-      

  Kastetvej  sundvej  sundby  Ny Kærvej  I alt  

Salg  306.103  357.514  465.598  2.271.892  3.401.107  

Andre indtægter  o  o  o  5.000  5.000  

Omsætning i alt  306.103  357.514  465.598  2.276.892  3.406.107  

Butiksleje  146.604  156.848  188.936  615.541  1.107.929  

Forsikringer  2.200  2.475  2.200  3.875  10.750  
Vand og varmeudgifter  13.188  9.840  29.500  77.413  129.941  
Elektricitet  21.217  6.579  13.583  50.941  92.320  
Vedligeholdelse  12.427  43.043  32.529  135.925  223.924  
Inventar  1.921  45.806  36.750  89.690  174.167  
Butiksrenovering/-etablering  o  o  o  o  o  
Renovation  o  o  o  o  o  
Kørsel/transport  o  649  o  133.261  133.910  
Annoncer, PR & events  o  500  o  16.121  16.621  

Personaleudgifter  7.989  6.648  7.264  14.119  36.020  

Telefon og netforbindelse  4.658  3.587  3.919  14.724  26.888  
Forbrugsartikler  3.577  5.166  7.119  63.481  79.343  
Flytteam kastninger  o  o  o  1.820  1.820  
Kontorhold  o  o  o  o  o  
Dekoration  o  o  o  o  o  
Rengøring  o  o  o  o  o  
Kassedifferencer  5.125  8.232  1.458  2.892  17.707  
Pengehåndtering, udgifter  5.614  5.981  5.073  27.158  43.826  

Interne gavekort, udgifter  o  70  o  3.218  3.288  

Omkostninger i alt  224.520  295.424  328.331  1.250.179  2.098.454  

Genbrugsbutikker i alt  81.583  62.090  137.267  1.026.713  1.307.653  
 


