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Grønlands Revisionskontor A/S, statsautoriserede revisorer

Bestyrelsens påtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Kalaallit Røde Korsiat. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. Vi anser
den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsrapporten et retvisende
billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Formandens beretning indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som

beretningen omhandler.

Ingen af foreningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de anførte, og der

påhviler ikke foreningen eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten. 

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

Nuuk, den 14. juni 2017

Christina Tønder Bell Johannes Müller, Sisimiut Kunuunnguaq Olsen, Manittsoq
Formand Næstformand Kasserer

Grethe Nielsen, Qaqortoq Karo Thomsen Fleischer, Nuuk
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Grønlands Revisionskontor A/S, statsautoriserede revisorer

Den uafhængige revisors påtegning

Til Bestyrelsen

Vi har revideret årsrapporten for Kalaallit Røde Korsiat for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016,

der omfatter ledelsespåtegning, formandens beretning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse,

balance og noter.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Virksomhedens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som

ledelsen anser nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne

skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført

vores revision i overensstemmelse med den internationale standarder om revision og yderligere krav

ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører

revisionen for at opnå en høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er uden væsentlige fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger

i årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurderinger, herunder vurdering af

risici for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, unset om denne fejl skyldes besvigelser eller fejl. Ved

risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af en

årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er

passende efter omstændighederne, men ikke udtryke en konklusion om effektiviteten af foreningens

interne kontrol. En revision omfatter endvidere en vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er

passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af

årsrapporten.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkelig og egnet som grundlag for vores

konklusion.

Revisionen giver ikke andledning til forbehold
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Den uafhængige revisors påtegning

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og

finansielle stilling  pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret

1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Nuuk, den 14. juni 2017

Grønlands Revisionskontor A/S
statsautoriserede revisorer

Knud Østergaard
statsautoriseret revisor
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Foreningensoplysninger

Foreningen Kalaallit Røde Korsiat

Imaneq 41

3900 Nuuk

Hjemmeside: www.krk.gl

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Christina Tønder Bell

Johannes Müller, Sisimiut

Kunuunnguaq Olsen, Manittsoq

Grethe Nielsen, Qaqortoq

Karo Thomsen Fleischer, Nuuk

Revisor Grønlands Revisionskontor A/S, statsautoriserede revisorer

Imaneq 18, 2 tv

3900 Nuuk

Bankforbindelse GrønlandsBANKEN A/S

Postboks 1033

3900 Nuuk
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Grønlands Revisionskontor A/S, statsautoriserede revisorer

Formandens beretning

Formandens beretning for 2016

Ny landsbestyrelse i 2016
Efter mange år har Tove Blidorf valgt at drosle ned på det frivillige arbejde for at få mere tid til familien.
KRK (Kalaallit Røde Korsiat) skylder Tove en stor tak for hendes store indsats i årenes løb. I hendes sted
blev Christina Tønder Bell valgt som ny Landsformand. Derudover består Landsbestyrelsen nu af 

 Johannes Ujo Müller fra Sisimiut

 Kunuunnguaq Olsen fra Maniitsoq 

 Grethe G. Nielsen fra Qaqortoq 

 Karo Thomsen Fleischer fra Ilulissat (som i foråret 2016 er flyttet til Nuuk)
Samt to suppleanter: 

 Anette Jørgensen fra Nuuk 

 Lisbeth Kreutzmann Petersen fra Maniitsoq

På repræsentantskabsmødet blev der uddelt en stor tak til Tove for hendes mangeårige indsats og
ligeledes til Lissi Olsen, der i 2017 trækker sig som formand i Nuuk efter at have ydet en stor indsats for
Nuuk og for organisationen som helhed. 

Ny vision for Landsbestyrelsens arbejde
Repræsentantskabet vedtog en strategi for Landsbestyrelsens arbejde de kommende to år. Bestyrelsens
arbejde i årene 2017 og 2018 vil koncentrere sig mod følgende områder:

 Styrke og udvikle INUA Ung til Ung projektet med vægt på forankring i alle lokalafdelinger

 INUA som et grønlandsk funderet projekt støttet af erhvervslivet og grønlandske fonde

 Rekruttering af nye medlemmer gennem fortsat branding af KRK

 Besøgstjeneste

 Kurser for frivillige (udarbejdelse af kursusmateriale)

 KRK som fortalere for sårbare grupper (afdækning gennem sårbarhedsanalyse 2017)

 Samarbejde med andre organisationer

 KRK som samarbejdspartner ved større eftersøgninger (i forhold til familier og børn)

 Muligt samarbejde med beredskabstjenesten ved større ulykker

Samarbejde med Røde Kors i Danmark
I 2016 blev samarbejdsaftale med Røde Kors i Danmark fornyet. 

Samarbejde med Islandsk Røde Kors 
Kalaallit Røde Korsiat har et 3-årigt samarbejde med Islandsk Røde Kors fra 2015-2018.
Samarbejdsaftalen har tre fokusområder: ungdomsarbejdet, førstehjælp samt sårbarhedsanalyse. 

Samarbejde med Ungdommens Røde Kors i Danmark (URK)
I 2016 blev der indgået en samarbejdsaftale mellem Ungdommens Røde Kors i Danmark og Kalaallit
Røde Korsiat med det formål at ”fremme udviklingen af KRKs ungearbejde i Grønland. Målet er at øge
andelen af unge frivillige i KRK, udvikle organisationsstrukturer der giver unge mulighed for deltagelse
samt udvikle og gennemføre aktiviteter, der responderer på unges behov i Grønland.” Samarbejdsaftalen
løber fra 2016-2020.

Inua
I KRK er vi stolte over INUAs store succes, og vi er stolte over de mange seje unge frivillige, der er
blevet uddannet 80 INUA frivillige i Nuuk, Ilulissat, Aasiaat, Qeqertarsuatsiaat og Sisimiut i løbet af
året. Det viser, at der er masser af frivillighedspotentiale blandt unge grønlændere, masser af unge
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Formandens beretning

mennesker, der tør og vil engagere sig i hinandens liv og gøre en positivt forskel for at styrke
fællesskabet. 

I 2016 udløb bevillingen fra Villumfonden, og der skulle i løbet af året arbejdes med evaluering og
stillingtagen til INUAs fremtid. I den forbindelse blev der afholdt en evalueringsworkshop i juni 2016
med deltagelse af frivillige samt en fremtidsworkshop med Landsbestyrelsen i oktober 2016. For at sikre
INUAs fremtid har repræsentantskabet besluttet at inkludere aflønningen af ungdomskonsulenten i
landsorganisationens budgettet for 2017 og 2018. 

INUAs første ungdomslejr blev afholdt i Sisimiut i samarbejde med URK. INUA har lært meget af dette
års sommerlejr, og selve det organisatoriske arbejde bød på en del udfordringer. Men lejren blev taget
godt imod blandt INUAs frivillige og brugere og det er besluttet at afholde lejren igen næste år.

Vanskelighederne i afholdelse af lejren skyldes blandt andet at INUA stod uden ungekonsulent i en
periode, og der skal lyde en stor tak til URK for deres støtte. I september blev INUA genstartet med en
midlertidig ansættelse af en ungekonsulent samt en ungdomsdelegat fra URK. De to har haft stor
betydning for genstarten af INUA og overgangen til en permanent løsning. I slutningen af året blev det
besluttet at ansætte den tidligere frivillige Erni Kristiansen som ny ungekonsulent.

Førstehjælp
Kalaallit Røde Korsiat har en vision om at hver anden voksne grønlændere skal kunne førstehjælp.
Førstehjælpen er en indtægtsgenererende aktivitet og derfor af stor betydning for organisationens
overlevelse. I  2016 er der uddannet 1500 nye førstehjælpere fordelt på 100 kurser over hele landet. I
marts 2016 er der afholdt instruktørkursus i psykisk førstehjælp med 10 deltagere.

Sommerlejr
Sommerlejren blev i 2016 afholdt i Nuuk, hvor der deltog 15 børn og 6 voksne. Sejladsen til
sommerlejren var delvist sponsoreret af Arctic Umiaq Line, og selve sommerlejren modtog støtte fra Tips
og Lotto, NunaFonden samt Helene og Svend Junges Fond.

Genbrugsbutikkerne
I februar 2016 blev der afholdt aktivitetslederkonference kursus for genbrugsfrivillige i Sisimiut. Der
blev arbejdet med følgende emner:

 Frivilligledelse, kommunikation, trivsel og fællesskab. 

 Tøjsortering og overskudstøj blev diskuteret meget herunder forsendelse af tøj til bygder.

Gaver samt international og national katastrofefond
Opfordringen om at give julegaver til børn af indsatte grønlændere i Herstedvester, blev også
imødekommet i 2016. Den internationale katastrofefond har i 2016 støttet flygtningene i Aleppo i Syrien
og den nationale katastrofefond har støttet fangerne i Qaanaaq efter den voldsomme storm i december.

Christina Tønder Bell
Landsformand, Kalaallit Røde Korsiat

Siulittaasup 2016-mut nalunaarusiaa

2016-imi siulersuisuunerit nutaat
Ukiorpassuit atuutereerluni Tove Blidorfip nammineq kajumissutsimik sulinini annikillisinniarlugu
aalajangersimavoq ilaquttaminut piffissaqarnerujumalluni. KRK-p Tove ukiut ingerlanerini suliarpassui
pillugit qujassutissaqarfigeqaa. Taarserlugu Christina Tønder Bell nutaatut Siulersuunerni
siulittaasunngorpoq. Taassuma saniatigut Siulersuisuunerit ukuupput: 
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Formandens beretning

 Johannes Ujo Müller, Sisimiut

 Kunuunnguaq Olsen, Maniitsoq 

 Grethe G. Nielsen, Qaqortoq 

 Karo Thomsen Fleischer, Ilulissat (2016-imi upernaakkut Nuummut nuuttoq)
Aammalu sinniisussat marluk: 

 Anette Jørgensen Nuuk 

 Lisbeth Kreutzmann Petersen Maniitsoq

Aallartitat ataatsimeersuarneranni Tove ukiorpassuarni sulisimanera pillugu taamatuttaarlu Lissi Olsen
2017-imi Nuummi siulittaasutut tunuartussaq Nuummi annertuumik aammalu aaqqissuussaanerput
tamaat eqqarsaatigalugu suliaqarsimanera pillugu qutsavigerujussuarneqarput. 

Siulersuisuunerit sulineranni piviusunngortikkusullugu takorluugaq nutaaq
Aallartitat ataatsimeersuartut Siulersuisuunerit ukiuni tulliuttuni marlunni sulinissaannut iliuusissaq
akuersissutigaat. 2017-imi aamma 2018-imi siulersuisuunerit sulinerat ukununnga sammitinneqassaaq:

 INUA Inuusuttumit inuusuttumut suliniut nukittorsarneqarlunilu piorsarneqassaaq
      immikkoortortaqarfinni tamani ikkusimalersillugu

 INUA suliniutitut Kalaallit Nunaanni toqqammavilikkatut inissisimasuusutut aammalu
      nunatsinni suliffeqarfinnit aningaasaateqarfinnillu tapersersorneqartutut inissisimasoq

 Nutaanik ilaasortassarsiorneq KRK-p nittarsaannerata ingerlateqqinneratigut

 Pulaartartoqarneq

 Nammineq kajumissutsimik suliaqartunut pikkorissaanerit (pikkorissaanermut atortussanik
      piorsaaneq)

 KRK inuit sanngiitsumik inissisimasut illersorneqarnissaannik sinniilluni oqaaseqartartutut
      (2017-imi inuit sanngiitsumik inissisimasut qulaajarneqarnissaat aqqutigalugu)

 Aaqqissuussat/Kattuffiit allat suleqatigineri

 KRK-p annertunerusunik ujaasisoqartillugu suleqataanissaa (ilaqutariinnut meeqqanullu
           sammitillugu)

 Annertuumik ajutoortoqartillugu sillimaniarnermut suleqatigiiffiup
      suleqatigineqarsinnaanera

Røde Kors i Danmark suleqatiginera
2016-im Røde Kors i Danmark-ip suleqatigineranut isumaqatigiissut nutarterneqarpoq.

Islandsk Røde Kors-imik suleqateqarneq
Kalaallit Røde Korsiata Islandsk Røde Kors 2015-2018-imut ukiuni pingasuni suleqatigissavaa.
Suleqatigiinnissamik isumaqatigiissummi pingaartinneqartut pingasuupput: inuusuttunut suliniuteqarneq,
ikiueqqaarneq aammalu inuit mianernartumik inissisimasut misissuiffigineqarnissaat. 

Ungdommens Røde Kors i Danmark-imik suleqateqarneq
2016-imi Kalaallit Røde Korsiat aamma Ungdommens Røde Kors i Danmark suleqatigiinnissartik
isumaqatigiissutigaat siunertaralugu ”Kalaallit Nunaanni KRK-p inuusuttunut suliniuteqarnera
piorsassallugu. Anguniagaavoq KRK-mi kajumissutsiminnik peqataasut inuusuttut amerlanerulernissaat,
aaqqissuussap ilusaata Kalaallit Nunaanni inuusuttut pisariaqartitaannik ingerlatsinissamik
siunertaqartumi peqataanissamut inerisaanissamullu periarfissaqartitsinerup piorsarnissaa.”
Isumaqatigiissut 2016-imit 2020-moorpoq.

Inua
KRK-mi INUA-p iluatsinnerujussua tulluusimaarutigaarput, inuusuttorpassuillu nammineq
kajumissutsiminnik peqataasut tulluusimaarutigaagut, ukiup ingeranerani Nuummi, Ilulissani, Aasianni,
Qeqertarsuatsiaani Sisimiunilu inuusuttut INUA-mi nammineq kajumissutsiminnik peqataasut 80-t
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Formandens beretning

ilinniartippagut. Tamatuma takutippaa kalaallit inuusuttut akornanni kajumissutsiminnik
peqataarusuttoqarluartoq, inuusuttorpassuit akunnerminni inuunerminnut sapiissuseqartut
tunniusimarusuttullu aammalu pitsaasumik ataatsimooqatigiinnermut sunniuteqarlutik allannguummik
pilersitserusuttunik.

2016-imi Villumfonden-imit aningaasaliissutit nungupput, aammalu ukiup ingerlanerani INUA-p
nalilersornera siunissaalu isummersorfigineralu ingerlanneqartussaalluni. Juni 2016-imi naliliiffiusumik
workshop-ertoqarpoq tassani namminneq kajumissutsimik suleqataasunit peqataaffigineqarluni
aammattaaq Siulersuisuunerni oktober 2016-imi siunissaq pillugu workshop-ertoqarpoq. INUA-p
siunissaa qulakkeerniarlugu aallartitat ataatsimeersuarnerminni aalajangiipput inuusuttunut siunnersortip
2017-imi 2018-imilu akissarsiassai aningaasanut missingersuusianut ilaassasut.

INUA-mi inuusuttut aasarsioqatigiinnerat URK suleqatigalugu Sisimiuni ingerlanneqarpoq. INUA-p
aasarsioqatigiinneq ilinniarfigeqaa, aammalu suliat aaqqissuussanermut tunngasut
unammillernarsimapput. Aallaarsimaarneq INUA-mi nammineq kajumissutsiminnik peqataasunit
atuisunillu ilassilluarneqarpoq aammalu aappaagu aallaarsimaaqqittoqarnissaa aalajangiunneqarluni.

Aallaarsimaarnerup ingerlanneranut ajornartorsiutaavoq INUA-mi piffissap ilaani inuusuttunut
siunnersorteqannginneq, taamaammat URK-p tapersersuilluarneranut qujanarujussuaq. Septemberimi
INUA aallarteqqinneqarpoq utaqqiisaasumik inuusuttunut siunnersortertaarnikkut aammalu URK-mit
inuusuttunik aallartitaqarnikkut. Taakku marluk INUA-p aallarteqqinneranut aammalu ataavartumik
aaqqiissuteqarnermut ikaarsaariarnermut assut pingaaruteqarnikuupput. Ukiup naanerani
siusinnerusukkut nammineq kajumissutsiminik peqataanikuusoq Erni Kristiansen inuusuttut
siunnersortaattut nutaatut atorfinitsinneqassasoq aalajangiunneqarpoq.

Ikueqqaarneq
Kalaallit Røde Korsiata takorloorpaa inersimasut affai ikiueqqaarsinnaalerumaartut. Ikiueqqaarneq
ingerlataavoq isaatitsiffiusoq taamaalilluni aaqqissuussaanerup ingerlaannarsinnaaneranut assut
pingaaruteqarluni. 2016-imi ikiueqqaarsinnaasut 1500-t sineriak tamakkerlugu pikkorissarnernut 100-nut
siammartikkatigut ilinniartinneqarput. 2016-imi tarnikkut ikiueqqaarnermi ilitsersuisut 10-t
ilinniartinneqarput.

Aasarsiortitsineq
2016-imi aasarsiortitsineq Nuummi ingerlanneqarpoq, tassani meeqqat 15-nit inersimasullu 6-t
peqataallutik. Aasarsiortitsiffimmut immakkut angalaneq ilaatigut Arctic Umiaq Line-mit
aningaasaliiffigineqarpoq, aasarsiortitsinertaalu Tips og Lotto-mit, NunaFonden-imit aammalu Helene og
Svend Junges Fond-imit aningaasaliiffigineqarpoq.

Atornikuerniarfiit
Februar 2016-imi Sisimiuni atornikuerniarfinniittartunut ingerlatsinermi aqutsisut isumasioqatigiinnerat
pikkorissarnerallu ingerlanneqarpoq. Ukua sammineqarput:

 Nammineq kajumissutsiminnik sulisutut aqutsineq, attaveqaqatigiinneq, atugarissaarneq
      ataatsimooqatigiinnerlu. 

 Atisanik immikkoortiterineq sipporussallu assut oqallisigineqarput tassunga ilanngullugu
      nunaqarfinnut atisanik nassitsisarneq.

Tunissutit nunarsuullu ilaani nunatsinnilu ajunaarnersuaqartillugu aningaasaateqarfiit
Herstedvesterimi parnaarussat kalaallit qitornaasa juullimut poortugarsitinneqarnissaannik kajumissaarut
2016-imissaaq akuerineqarpoq. Nunarsuarmi ajunaarnersuaqartillugu aningaasaateqarfipput 2016-imi
Aleppomi Syriamittumi qimaasut aammalu Qaanaami piniartut decembarimi anorersuarujussuarnerata
kingorna nunatsinni ajunaarnersuaqartillugu aningaasaateqarfitta tapiiffigai.

Christina Tønder Bell
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Siulersuisuunerni siulittaasoq, Kalaallit Røde Korsiat
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Kalaallit Røde Korsiat er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens

bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

Generelt

Resultatopgørelsen
Indtægter og udgifter

I resultatopgørelsen indtægtsføres gaver og tilskud, når der er erhvervet ret hertil. Ved salg af ydelser

m.v. anvendes faktureringsprincippet som inregningskriterium.

Ved opgørelse af resultat af  projekter medregnes modtagne indtægter og de væsentligste omkostninger

vedrørende projekter medtages som projektomkostninger. Øvrige ikke væsentlige omkostninger og andel

af fællesomkostninger er medtaget under foreningens øvrige omkostninger.

Overskydende driftsformue fra lokalforeninger indtægtsføres på grundlag af årsregnskaber, og når

driftsformuen modtages fra disse.

Lejeindtægter

Lejeindtægter indeholder indtægter ved videreudlejning af lejemål. Beløbet indtægtsføres under

administrationsomkostninger, hvor lejeudgiften også er udgiftsført.

Andre driftsindtægter og omkostninger

Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til

virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjenester og tab ved salg af immaterielle og materielle

anlægsaktiver.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde

virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå

virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og

forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden

årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.
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Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der

afskrives ikke på grunde.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Indretning af lejede lokaler 5 år

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end

nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af

forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterføl-

gende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger er delt op i øremærkede likvider, der omfatter indeståender der er reserveret til

særlige formål, og frie likvider.

Hensættelser

Hensættelser til katastrofeberedskab omfatter beløb, der er hensat af dette eller tidligere års overskud til

henholdsvis national og international katastrofefons, og som ved regnskabsårets udløb indnu ikke er

anvendt til formålet

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de følgende år.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2016 2015

1 Kursusvirksomhed 694.432 719.244

2 Projekt sommerlejr 6.386 -7.478

3 Projekt RK ungdom 158.764 0

4 Overskydende driftsformue 240.799 182.691

5 Kontingenter og bidrag 12.723 9.889

6 Andre indtægter 925.439 428.850

7 Uddelinger -150.000 -250.000

8 Gager -243.858 -195.255

9 Administrationsomkostninger -863.261 -600.911

10 Øvrige omkostninger -261.491 -65.771

Resultat før afskrivninger 519.933 221.259

11 Afskrivninger -146.470 -146.470

Årets resultat 373.463 74.789

Årets resultat fordeles således:

Overføres til overført resultat 373.463 74.789

Anvendt af International katestrofefond -100.000 -200.000

Anvendt af National katestrofefond -50.000 -50.000

Henlagt til International katestrofefond 100.000 200.000

Anvendt til National katestrofefond 50.000 50.000

I alt 373.463 74.789
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2016 2015

Anlægsaktiver

12 Indretning af lejede lokaler 195.295 341.765

Materielle anlægsaktiver i alt 195.295 341.765

Huslejedepositum 165.000 165.000

Finansielle anlægsaktiver i alt 165.000 165.000

Anlægsaktiver i alt 360.295 506.765

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger 426.137 277.390

Varebeholdninger i alt 426.137 277.390

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 72.946 17.319

13 Andre tilgodehavender 221.658 182.691

Tilgodehavender i alt 294.604 200.010

14 Øremærkede likvider 100.331 161.216

15 Likvide beholdninger 1.230.085 918.800

Omsætningsaktiver i alt 2.051.157 1.557.416

Aktiver i alt 2.411.452 2.064.181
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Balance 31. december

Passiver

Note 2016 2015

Egenkapital

16 Egenkapital 1.795.799 1.422.336

Egenkapital i alt 1.795.799 1.422.336

Hensatte forpligtelser

17 Hensat til International katastrofefond 200.000 200.000

18 Hensat til National katastrofefond 100.000 100.000

Hensatte forpligtelser i alt 300.000 300.000

Gældsforpligtelser

Deposita 154.729 147.758

Langfristede gældsforpligtelser i alt 154.729 147.758

Leverandører af varer og tjenesteydelser 42.207 6.779

19 Anden gæld 118.717 187.308

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 160.924 194.087

Gældsforpligtelser i alt 315.653 341.845

Passiver i alt 2.411.452 2.064.181
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Noter

2016 2015

1. Kursusvirksomhed

Salg af kurser og materialer 1.675.044 1.443.994

Bidrag til bogproduktion 98.010 130.000

Indtægter i alt 1.773.054 1.573.994

Løn instruktør -327.787 -359.332

Dagpenge 0 -9.194

Køb af førstehjælpsmaterialer -808.818 -117.788

Diverse udgifter kursusvirksomhed -53.841 -272.216

Rejseudgifter instruktør -36.923 -17.900

Varelager primo -277.390 -355.710

Varelager ultimo 426.137 277.390

Udgifter krususvirksomhed i alt -1.078.622 -854.750

694.432 719.244

2. Projekt sommerlejr

Modtagne tilskud og bidrag 185.000 155.000

Rejse- og opholdsudgifter mv. -178.614 -162.478

6.386 -7.478

3. Projekt RK ungdom

Modtagne tilskud og bidrag 397.662 360.000

Projekt løn -198.137 -315.579

Projekt pension -12.956 -44.421

Personalebolig -27.805 0

158.764 0

4. Overskydende driftsformue

Driftoverskud Nuuk 221.658 182.691

Driftoverskud Maniitsoq 7.244 0

Driftoverskud Ilulissat 882 0

Driftoverskud Qaqortoq 11.015 0

240.799 182.691
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Noter

2016 2015

5. Kontingenter og bidrag

Kontingent (½ til fordeling) 24.011 17.885

Nuuk kontingent -6.158 -4.285

Maniitsoq kontingent -1.695 -628

Ilulissat kontingent -2.075 -1.698

Qaqortoq kontingent -1.360 -1.385

12.723 9.889

6. Andre indtægter

Tilskud fra fonde mv 833.629 253.787

Indsamling A 0 80.874

Indsamling B 0 17.263

Driftstilskud Grl.Selvstyre 90.000 75.000

Renter, pengeinstitutter 1.810 1.926

925.439 428.850

7. Uddelinger

Uddeling National Katastrofefond 50.000 50.000

Uddeling International Katastrofefond 100.000 200.000

150.000 250.000
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Noter

2016 2015

8. Gager

Løn andet 250.574 178.720

Løn tolkning 30.536 4.233

AMA 7.221 7.785

Dagpenge 5.527 4.517

Tilbageførsel af tidligere afsatte pensioner -50.000 0

243.858 195.255

9. Administrationsomkostninger

Administrationsvederlag 420.000 345.330

Husleje udgift 707.264 693.396

Rengøring 21.333 13.689

El,vand og varme, renovation udgift 156.433 157.418

Småankaffelser mv. 22.276 17.317

Indtægter kontorfællesskab -853.366 -839.837

Netto drift kontorlokaler 53.940 41.983

Gaver 20.920 8.842

Kontorartikler 17.357 10.094

Porto og gebyrer 11.653 7.624

Annoncer og tryksager 90.980 44.961

Telefon, telefax mv. 8.515 6.900

Øredifferencer 0 3.403

Rejseomkostninger 102.581 0

Edb-udgifter 35.387 42.740

Regnskabs- og bogholderimæssig assistance 58.885 46.870

Revisorhonorar 25.375 26.500

Faglitteratur og tidsskrifter 2.000 2.000

Forsikringer 15.668 13.664

863.261 600.911
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Noter

2016 2015

10. Øvrige omkostninger

Repræsentantskabsmøde 92.836 0

Mødeudgifter 39.318 21.806

Rejseudgifter i forbindelse med mødeaktiviteter 129.337 43.965

261.491 65.771

11. Afskrivninger

Afskrivning på indretning af lejede lokaler 146.470 146.470

146.470 146.470

12. Materielle anlægsaktiver

Indretning af
lejede lokaler

Kostpris 1. januar 2016 732.352

Kostpris 31. december 2016 732.352

Afskrivninger 1. januar 2016 390.587

Årets afskrivninger 146.470

Afskrivninger 31. december 2016 537.057

Regnskabsmæssig værdi  31. december 2016 195.295

31/12 2016 31/12 2015

13. Andre tilgodehavender

KRK lokalafdeling 221.658 182.691

221.658 182.691
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Noter

31/12 2016 31/12 2015

14. Øremærkede likvider

GB 6317917 INT. Katastrofe 50.168 50.065

GB 6317925 NAT. Katastrofe 50.163 50.058

GB 1110338 Særlig projekt 0 61.093

100.331 161.216

15. Likvide beholdninger

Indestående i Grønlandsbanken (Frie midler) 202.879 360.484

6184 Fri opsparring 859.917 558.316

GB 1419797 Fri opsparing 167.289 0

1.230.085 918.800

16. Egenkapital

Saldo 1. januar 2016 1.422.336 1.347.547

Årets resultat 373.463 74.789

1.795.799 1.422.336

17. Hensat til International katastrofefond

Hensatte forpligtelser 1. januar 2016 200.000 200.000

Anvendt -100.000 -200.000

Hensat af årets resultat 100.000 200.000

200.000 200.000

18. Hensat til National katastrofefond

Hensatte forpligtelser 1. januar 2016 100.000 100.000

Anvendt -50.000 -50.000

Hensat af årets resultat 50.000 50.000

100.000 100.000
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Noter

31/12 2016 31/12 2015

19. Anden gæld

A-skat og AMA 43.257 66.695

Løn 10.698 -190

Pensionsbidrag 0 64.807

Feriepenge 5.436 0

Afsat revisor, advokat mv. 38.000 38.000

Afsat til bogføring 10.000 10.000

Skyldige kont/bidrag Nuuk 6.158 4.285

Skyldige kont/bidrag Sisimiut 38 0

Skyldige kont/bidrag Ilulissat 2.075 1.698

Skyldige kont/bidrag Maniitsoq 1.695 628

Skyldige kont/bidrag Qaqortoq 1.360 1.385

118.717 187.308

Kalaallit Røde Korsiat · Årsrapport for 2016 20


	forside
	indholdsfortegnelse
	indehaverpåtegning
	revisionspåtegning
	revisionspåtegning
	virksomhedsoplysninger
	indehavers beretning
	Anvendt regnskabspraksis
	Balance
	Aktiver
	Passiver
	noter
	omsætning
	Ny kreditnote
	Ny kreditnote
	Ny kreditnote
	Ny kreditnote
	Ny kreditnote
	Ny debetnote
	Gager
	Administrationsomkostninger
	Øvrige omkostninger
	Afskrivninger
	Materielle anlægsaktiver
	Anlæg under opførelse og forudbetalinger
	Andre tilgodehavender
	Værdipapirer
	Likvide beholdninger
	Egenkapital
	Hensatte forpligtelser
	Hensatte forpligtelser
	Anden gæld

