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Bestyrelsens påtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 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 20. oktober 2018

Christina Tønder Bell Grethe G. Nielsen, Qaqortoq Kunuunnguaq Olsen, Maniitsoq
Formand Næstformand Kasserer

Karo Thomsen Fleischer, Nuuk Anette Jørgensen, Nuuk
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Den uafhængige revisors påtegning

Til Bestyrelsen

Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Kalaallit Røde Korsiat for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018,
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

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 årsregnskabsloven. 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. 
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Den uafhængige revisors påtegning

Revisors ansvar
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. Fejlinformationer 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:

 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, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklu-
sion 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 usik-
kerhed 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 revisi-
onspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysnin-
ger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisi-
onsbevis, 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 note-
oplysningerne, 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
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Den uafhængige revisors påtegning

mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Nuuk, den 20. oktober 2018

Grønlands Revisionskontor A/S
statsautoriserede revisorer

Knud Østergaard
statsautoriseret revisor

Kalaallit Røde Korsiat · Årsrapport for 2017 4



Grønlands Revisionskontor A/S, statsautoriserede revisorer
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Foreningen Kalaallit Røde Korsiat
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Grethe G. Nielsen, Qaqortoq
Kunuunnguaq Olsen, Maniitsoq
Karo Thomsen Fleischer, Nuuk 
Anette Jørgensen, Nuuk
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Formandens beretning

Formandens beretning for 2017

2017 var et år som viste at sammen står vi stærke. 
Efter flere tragiske hændelser i Tasiilaq i løbet af januar, besluttede en række engagerede mennesker at nu
var det på tide at vise hinanden, at i Tasiilaq vil man hylde livet, hinanden og samværet med hinanden.
Under mottoet ”sammen er vi stærke” tog de initiativ til at stifte en Røde Kors afdeling og sikke et første år
det har været for afdelingen! Tasiilaq-afdelingen har fået stablet en café på benene, en samtalelinje, en
strikkeklub og meget andet. Det er virkeligt inspirerende at se den virkelyst, der er i afdelingen.

Den nye afdeling i Aasiaat har også allerede vist stort initiativ og engagement. Med en succesfuld
genbrugsbutik har de vist sig som en afdeling med en fantastisk evne til at organisere. INUA, KRKs
ungdomsprojekt, er også blevet etableret i Aasiaat og her deltog alle i INUAs grundtræning – uanset hvilke
aktivitet, man er frivillig i. Det synes jeg er fantastisk, fordi det giver bedre muligheder for et stabilt og
langvarigt INUA-arbejde og for mere samarbejde på tværs af aktiviteter i afdelingen.

Oversvømmelserne i Karratfjorden
Man kan ikke se tilbage på 2017 uden at tænke over den nye rolle Kalaallit Røde Korsiat har stået i – en
rolle, der dog ikke ny på verdensplan: Røde Kors som beredskabsorganisation. Da Henry Dunant i 1863
tog de indledende skridt til det, der ledte til en international Røde Kors bevægelse, var det en
beredskabsorganisation han skabte. Som medlem af en verdensomspændende beredskabsorganisation var
det derfor en tryghed at kunne trække på et tæt samarbejde, da vi pludselig befandt os i den nye situation.
Det samarbejde vi har opbygget gennem årene med Islandsk Røde Kors og Røde Kors i Danmark har vist
sig uvurderligt i denne situation. 

Men vi har ikke kun udenlandske kræfter at takke for en flot indsats ifm. oversvømmelserne i
Karratfjorden. Hele landet stod sammen og det er endnu et tegn på, at sammen står vi stærke. De frivillige i
Aasiaat stillede et flot velorganiseret arbejde og indsats på benene til de evakuerede til byen på trods at de
var en helt ny afdeling. Og de bliver ved med at have fokus på de evakueredes behov ved blandt andet at
lægge tøj og andre varer til side til dem i genbrugsbutikken. De frivillige i Nuuk lagde et stort ekstra
arbejde ifm. koordineringen af tøjindsamling i Nuuk. På kun halvanden dag fik vi fyldt, organiseret, pakket
og afsendt et helt forsamlingshus med tøj, bleer, mad, våben, underholdning og meget andet som de
evakuerede får brug for til at starte et nyt liv. Dét er kun muligt når alle bidrager. 

Økonomisk var der også opbakning til vores arbejde. Da Grønlandsbanken åbnede en indsamlingskonto
blev det samtidigt besluttet at pengene skulle overføres til Røde Kors’ hjælpearbejde. Det er et udtryk for
tiltro at Røde Kors som organisation kan løfte opgaven – en tillid som vi dengang og til stadighed arbejder
på at leve op til. En sådan tillid kommer ikke af sig selv og kræver at vi kontant er bevidste om, hvordan vi
forvalter de indsamlede midler. Indsamlingen var særdeles vellykket, som det også fremgår af regnskabet
og pengene rækker også ind i 2018.

Førstehjælp
Oversvømmelserne i Karratfjorden mindede os også om behovet for og vigtigheden af førstehjælp.
Ikke kun fysisk førstehjælp men også psykisk førstehjælp. Kalaallit Røde Korsiat har en vision om
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Formandens beretning

at hver anden voksne grønlændere skal kunne førstehjælp. Førstehjælpen er en
indtægtsgenererende aktivitet og derfor af stor betydning for organisationens overlevelse. I 2017
blev der uddannet 10 nye instruktører i fysisk førstehjælp og 15 nye instruktører i psykisk
førstehjælp. Der blev uddannet 1500 nye førstehjælpere fordelt på 100 kurser over hele landet og
mange blev uddannet indenfor psykisk førstehjælp.

INUA vokser
2017 har været et aktivt og blomstrende år for INUA-aktiviteterne. Efter ansættelse af en
ungdomskonsulent, Erni Kristiansen, er der sat liv i kludene og INUA-aktiviteterne sprudler rundt
omkring i landet. I 2017 blev der også opstartet helt nye INUA-aktiviteter i Qaqortoq. 

Sommerlejr
Sommerlejren blev igen i 2017 afholdt i Nuuk, hvor der deltog 17 børn og 7 voksne. Sejladsen
den ene vej til sommerlejren var fuldt sponsoreret af Arctic Umiaq Line, og selve sommerlejren
modtog støtte fra Tips og Lotto, NunaFonden samt Helene og Svend Junges Fond.

Gaver samt international og national katastrofefond
Opfordringen om at give julegaver til børn af indsatte grønlændere i Herstedvester, blev også imødekommet
i 2017. I 2017 blev kun den nationale katastrofefond aktiveret i forbindelse med tsunamien i Karratfjorden 

Christina Tønder Bell
Landsformand, Kalaallit Røde Korsiat

Kalaallit Røde Korsiat · Årsrapport for 2017 7



Grønlands Revisionskontor A/S, statsautoriserede revisorer

Formandens beretning

2017-imut siulittaasup nalunaarutaa
  
2017-imi ataatsimoorneq nukiusoq takussutissaavoq.
Januaarip ingerlanerani Tasiilami alianartunik pisoqallattaareernerani inuit arlallit piumassusillit
aalajangerput Tasiilami inuuneq, imminnut ataatsimoornerlu nersortariaqalerneri piffissanngortoq.
Oqariartaaseq "ataatsimoorneq nukiuvoq" aallaavigalugu Røde Korsimi immikkoortortamik
pilersitsiniarluni aallarnisaasoqarpoq, ukiorlu siulleq pisoqarfiulaavippoq! Tasiilami immikkoortortaqarfik
cafémik, oqarasuaatikkut oqaloqateqarfissamik, nuersaalluni ataatsimoorfimmik allarpassuarnillu
aallarnisaapput. Immikkoortoqarfimmi pilersitserusussuseq takussaasoq assut isumassarsiorfiuvoq 

Aasianni immikkoortoqarfimmi nutaami aamma piumassuseqarfiullunilu pilersitserusussusermik assut
takussutissiivoq. Immikkoortoqarfiup atornikuerniarfiata ingerlalluarnera aamma
aaqqissuillaqqilluinnarnerannut takussutissaavoq. KRK-p inuusuttunut pilersaarutaat INUA Aasianni
aamma pilersinneqarpoq, tassanilu sumiluunniit nammineq piumassutsimik suligaluartut INUA-mi
tunngaviusumik sungiusarnermi tamarmik peqataapput. Tamanna torrageqaara pissutigalugu
patajaatsumik ataavartumillu INUA-p ingerlanneranut immikkoortoqarfimmi sammisassat aqqutigalugit
suleqatigiilluarnissamik periarfissiissammat.

Karrat Kangerluanni tassaarsuaqarnera
2017-imut kingumut qiviasagaanni Kalaallit Røde Korsiat qanoq inissisimaffeqalersimanersoq
eqqarsaatiginanngitsuunngilaq, nunarsuarli tamakkerlugu Røde Korsip inissisimaffia takornartaanngilaq:
Røde Kors upalungaarsimanermik peqatigiiffiusoq. Qanga Henry Dunant 1863-imi nunarsuaq
tamakkerlugu Røde Korsip pilersikkiartuaarnissaanut eqeersaammat, tassani upalungaarsimanermik
peqatigiiffimmik pilersitsivoq. Taamaammat nunarsuaq tamakkerlugu peqatigiiffiusumik pisumi nutaami
taama periataartigisumi, taama suleqatigiilluartigisoqarsinnaammat ilaasortaalluni toqqissisimanarpoq.
Islandimi Røde Korsi Danmarkimilu Røde Korsi ukiut ingerlanerini suleqatigiinneq pilersissimasarput
pisumi nalitusimaqaaq.

Karrat Kangerluanni pisumut tunngatillugu nunani allani suleqatigut ikiuunnerannut  kisiisa
qujassutissaqarfiginngilagut. Nuna tamakkerlugu ataatsimoorpugut, tassanilu ataatsimoorneq nukiusoq
erserpoq. Aasianni namminneq piumassutsiminnik sulisut aaqqissugaalluartumik sulipput
qimagussugaasunut ikiuinissamut piareersimallutik, naak immikkoortoqarfik nutaagaluartoq. Sulilu
maannamut qimagussukkat pisariaqartitaat eqqumaffigalugit, soorlu atornikuerniarfimmiit atisanik
allanillu immikkoorsissuttarlugit. Nuummi namminneq piumassutsiminnik sulisut atisanik katersinissamut
immikkut annertuumik aaqqissuillutik suliaqarput. Ullup affaannaa atorlugu katersortarfik atisanik,
nanginik, nerisassanik, sakkunik, aliikkutassanik allarpassuarnillu qimagussukkat
atorfissaqartissinnaasaannik ulikkaarpaat, taakkulu poortoriarlugit nassiunneqarput. Inuit tamarmik
ikiuussinnaagaangata aatsaat tamanna pisinnaasarpoq.

Suliatsinnut atatillugu aamma aningaasatigut tapersersorneqarpugut. Grønlandsbankeni
katersuiniarnermut kontomik ammaammat aalajangiunneqarpoq aningaasat Røde Korsimi ikiuninermut
suliaannut ingerlassasut. Tamanna Røde Korsip suliamik kivitsisinnaanneranut tatiginninnermik
takussutissaavoq - tatigineqaannarnissarlu suliniutigiuarparput. Taamatut tatigineqarneq
imaasiallaannaq pineq ajorpoq, aalajangersimaannarnissarput aammalu aningaasat katersorneqartut
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Formandens beretning

qanoq ingerlanneqarnissaasa ilisimaarinissai pisariaqarpoq. Aningaasanik katersiniarneq iluatsilluaqaaq,
naatsorsuutillu takutippaat 2018-imut aamma aningaasat naammattut.

Ikiueqqaarneq
Karrat Kangerluanni tassaarsuaqarnerata eqqaasippaatigut ilumut ikiueqqaarneq pisariaqavissoq. Timikkut
ikiueqqaarnerinngaanngitsumik, aamma eqqarsartaatsikkut ikiueqqaarneq. Inersimasut marluugaangata
aappaa ikiueqqaarnissamut pisinnaanissaa Kalaallit Røde Korsiata anguniagaraa. Ikiueqqaarneq
iluaqutaasinnaaqaaq taamaattumik peqatigiiffiup atuutiinnarnissaanut pingaaruteqaqaluni. 2017-imi
timikkut ikiueqqaarnermut ilinniarsimasut 1500-inik amerlassuseqarput, taakkulu pikkorissarnerni 100-ni
agguataarneqarsimapput amerlasuullu aamma eqqarsartaatsikkut ikiueqqaarnermut ilinniarlutik
naammassipput. 

INUA alliartorpoq
INUA-mi sammisaqarnerit 2017-imi pisoqarfiulluarput. Erni Kristiansen inuusuttunut siunnersortitut
atorfinitsinneqarmat nuna tamakkerlugu INUA-mi sammisaqarnerit uummaarilersimaqaat. Qaqortumi
aamma 2017-imi INUA-mi sammisaqarnerit nutaarluinnaat aallartisarneqarput. 

Aasaanerani tammaarsimaarneq
2017-imi aasaanerani tammaarsimaarneq Nuummi ingerlanneqaqqippoq, tassanilu meeqqat 17-it
inersimasullu arfineq marluk peqataapput. Tammaarsimaarfimmut umiatsiamik siumut angallanneqarnerat
Arctic Umiaq Linemit aningaasaliiffigineqarpoq, aasaaneranilu tammaarsimaarnerup
aningaasaliiffigineqarnera Tips og Lottomit, NunaFondenimit kiisalu Helene og Svend Junge Fondimit
aningaasaliiffigineqarluni.

Tunissutit, inuiaqatigiinnut nunarsuarlu tamakkerlugu upalungaarsimanermut aningaasaateqarfik
2017-imi aamma Herstedvesterimi kalaallit parnaarussat meeraasa juullimut tunissutissanik
tunisalernissaat kajumissaarutigineqarpoq. 2017-imilu aamma Karrat Kangerluanni
tassaarsuaqareerneranut atatillugu nunatsinni upalungaarsimanissamut aningaasaateqarfik atuutilerpoq.

Christina Tønder Bell
Nuna tamakkerlugu 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 2017 2016

1 Kursusvirksomhed 731.955 694.433
2 Projekt sommerlejr 5.394 6.386
3 Projekt RK ungdom 0 158.764
4 Overskydende driftsformue 262.724 240.799
5 Kontingenter og bidrag 12.061 12.723
6 Andre indtægter 1.523.215 925.439
7 Nuugaatsiaq indsamling 0 0
8 Uddelinger -50.000 -150.000
9 Gager -526.442 -243.858

10 Administrationsomkostninger -876.260 -863.261
11 Øvrige omkostninger -760.844 -261.491

Resultat før afskrivninger 321.803 519.934

12 Afskrivninger -146.470 -146.470

Årets resultat 175.333 373.464

Årets resultat fordeles således:
Overføres til overført resultat 175.333 373.463
Anvendt af International katastrofefond 0 -100.000
Anvendt af National katastrofefond -50.000 -50.000
Henlagt til International katastrofefond 0 100.000
Henlagt til National katastrofefond 50.000 50.000

I alt 175.333 373.463
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2017 2016

Anlægsaktiver

13 Indretning af lejede lokaler 48.825 195.295
Materielle anlægsaktiver i alt 48.825 195.295

Andre tilgodehavender 199.917 165.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 199.917 165.000

Anlægsaktiver i alt 248.742 360.295

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger 343.880 426.137
Varebeholdninger i alt 343.880 426.137

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.601 72.946
14 Andre tilgodehavender 238.988 221.658

Tilgodehavender i alt 243.589 294.604

15 Øremærkede likvider 1.115.256 100.331

16 Likvide beholdninger 1.700.393 1.230.086

Omsætningsaktiver i alt 3.403.118 2.051.158

Aktiver i alt 3.651.860 2.411.453
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Balance 31. december

Passiver

Note 2017 2016

Egenkapital

17 Egenkapital 1.971.133 1.795.800
Egenkapital i alt 1.971.133 1.795.800

Hensatte forpligtelser

18 Hensat til International katastrofefond 200.000 200.000
19 Hensat til National katastrofefond 100.000 100.000

Hensatte forpligtelser i alt 300.000 300.000

Gældsforpligtelser

Deposita 151.648 154.729
Langfristede gældsforpligtelser i alt 151.648 154.729

Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.411 42.207
20 Anden gæld 311.768 118.717
21 Periodeafgrænsningsposter 913.900 0

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.229.079 160.924

Gældsforpligtelser i alt 1.380.727 315.653

Passiver i alt 3.651.860 2.411.453
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Noter

2017 2016

1. Kursusvirksomhed

Salg af kurser og materialer 1.910.889 1.675.045
Bidrag til bogproduktion 0 98.010

Indtægter i alt 1.910.889 1.773.055

Løn instruktør -375.184 -327.787
Dagpenge -5.800 0
Køb af førstehjælpsmaterialer -510.777 -808.818
Diverse udgifter kursusvirksomhed -130.492 -53.841
Rejseudgifter instruktør -74.424 -36.923
Varelager primo -426.137 -277.390
Varelager ultimo 343.880 426.137

Udgifter kursusvirksomhed i alt -1.178.934 -1.078.622

731.955 694.433

2. Projekt sommerlejr

Modtagne tilskud og bidrag 177.940 185.000
Rejse- og opholdsudgifter mv. -172.546 -178.614

5.394 6.386

3. Projekt RK ungdom

Modtagne tilskud og bidrag 0 397.662
Projekt løn 0 -198.137
Projekt pension 0 -12.956
Personalebolig 0 -27.805

0 158.764

4. Overskydende driftsformue

Driftoverskud Nuuk 219.924 221.658
Driftoverskud Maniitsoq 16.576 7.244
Driftoverskud Ilulissat 13.168 882
Driftoverskud Qaqortoq 13.056 11.015

262.724 240.799
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Noter

2017 2016

5. Kontingenter og bidrag

Kontingent (½ til fordeling) 20.990 24.011
Nuuk kontingent -5.683 -6.158
Maniitsoq kontingent -725 -1.695
Ilulissat kontingent -1.698 -2.075
Qaqortoq kontingent -823 -1.360

12.061 12.723

6. Andre indtægter

Tilskud fra fonde mv 1.381.749 833.629
Indsamling B Aleppo 50.000 0
Driftstilskud Grl.Selvstyre 90.000 90.000
Renter, pengeinstitutter 1.466 1.810

1.523.215 925.439

7. Nuugaatsiaq indsamling

Indsamling A Nuugaatsiaq 3.761.093 0
Lønninger -143.971 0
Rejse og ophold -187.117 0
Øvrige omkostninger -269.661 0
Restuddeling 2018 Nuugaatsiaq -146.000 0

-3.014.344 0

Uddeling Nuugaatsiaq 2017 2.618.244 0
Hensat til Nuugaatsiaq uddeling i 2018 396.100 0

3.014.344 0

Indsamlingsresultat netto 0 0

8. Uddelinger

Uddeling A Nuugaatsiaq 0 50.000
Uddeling B Aleppo 50.000 50.000
Uddeling C 0 50.000

50.000 150.000
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Noter

2017 2016

9. Gager

Løn andet 418.605 250.574
Løn tolkning 23.040 30.536
AMA 15.291 7.221
Dagpenge 69.506 5.527
Tilbageførsel af tidligere afsatte pensioner 0 -50.000

526.442 243.858

10. Administrationsomkostninger

Administrationsvederlag 411.700 420.000

Husleje udgift 721.409 707.264
Rengøring 25.423 21.333
El,vand og varme, renovation udgift 142.135 156.433
Indretning lokaler 524 0
Personalebolig 26.195 0
Småankaffelser mv. 63.767 22.276
Indtægter kontorfællesskab -788.106 -853.366

Netto drift kontorlokaler 191.347 53.940

Gaver 9.607 20.920
Kontorartikler 35.863 17.357
Porto og gebyrer 6.949 11.653
Annoncer og tryksager 87.403 90.980
Telefon, telefax mv. 19.206 8.515
Øredifferencer -1 0
Rejseomkostninger 6.354 102.581
Edb-udgifter 24.782 35.387
Regnskabs- og bogholderimæssig assistance 36.075 58.885
Revisorhonorar 31.000 25.375
Faglitteratur og tidsskrifter 0 2.000
Forsikringer 15.932 15.668
Renter bank 43 0

876.260 863.261
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Noter

2017 2016

11. Øvrige omkostninger

Repræsentantskabsmøde 0 92.836
Diverse mødeudgifter og fortæring 96.737 39.318
Rejseudgifter mv vedr INUA 314.060 0
Sårbarhedsanalyse 279.808 0
Formandsmøde 50.240 0
Kampagneudgifter 19.999 0
Rejseudgifter i forbindelse med mødeaktiviteter 0 129.337

760.844 261.491

12. Afskrivninger

Afskrivning på indretning af lejede lokaler 146.470 146.470

146.470 146.470

13. Materielle anlægsaktiver
Indretning af
lejede lokaler

Kostpris 1. januar 2017 732.352

Kostpris 31. december 2017 732.352

Afskrivninger 1. januar 2017 537.057
Årets afskrivninger 146.470

Afskrivninger 31. december 2017 683.527

Regnskabsmæssig værdi  31. december 2017 48.825
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Noter

31/12 2017 31/12 2016

14. Andre tilgodehavender

KRK lokalafdeling 238.988 221.658

238.988 221.658

15. Øremærkede likvider

GB 8008008 indsamling 365.406 0
GB 6317917 INT. Katastrofe 100.004 50.168
GB 6317925 NAT. Katastrofe 649.846 50.163

1.115.256 100.331

16. Likvide beholdninger

Indestående i Grønlandsbanken (Frie midler) 904.640 202.880
6184 Fri opsparring 795.753 859.917
GB 1419797 Fri opsparing 0 167.289

1.700.393 1.230.086

17. Egenkapital

Saldo 1. januar 2017 1.795.800 1.422.336
Årets resultat 175.333 373.464

1.971.133 1.795.800

18. Hensat til International katastrofefond

Hensatte forpligtelser 1. januar 2017 200.000 200.000

200.000 200.000

19. Hensat til National katastrofefond

Hensatte forpligtelser 1. januar 2017 100.000 100.000

100.000 100.000

Kalaallit Røde Korsiat · Årsrapport for 2017 19



Grønlands Revisionskontor A/S, statsautoriserede revisorer

Noter

31/12 2017 31/12 2016

20. Anden gæld

A-skat og AMA 83.053 43.257
Løn 941 10.698
Feriepenge 8.722 5.436
Afsat revisor, advokat mv. 38.000 38.000
Afsat til bogføring 10.000 10.000
Julegaver til børn 171.014 0
Skyldige kont/bidrag Nuuk 0 6.158
Skyldige kont/bidrag Sisimiut 38 38
Skyldige kont/bidrag Ilulissat 0 2.075
Skyldige kont/bidrag Maniitsoq 0 1.695
Skyldige kont/bidrag Qaqortoq 0 1.360

311.768 118.717

21. Periodeafgrænsning

Nuugaatsiaq indsanmling til uddeling i 2018 396.100 0
Forudmodtaget tilskud Sårbarhedsanalysen 517.800 0

913.900 0
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