Noter for Grimstad Røde Kors

Noter til regnskapet for 2020

Note 1 Inntekter

2021
383 462
113 729
140 953
33 607
299 775
1 119 739
2 091 265

Salgs og leieinntekter
Tilskudd Bufdir
Tilskudd og medlemskontingenter Norges Røde Kors
Grasrotandelen
Pantelotteri
Gaver og andre inntekter
Sum driftsinntekter

2020
275 382
200 000
164 666
48 823
285 741
413 774
1 388 387

I beløpet for gaver er det en testamentert gave fra Johanna Beisland på 857.345.

Note 2 Lønnskostnader, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Annen personalkostnad
Sum Lønnskostnad

2021

2020

(64 439)
-64 439

666 871
94 867
23 476
45 468
830 682

0

2

Antall årsverk
Det er refundert 64.439 i for meget betalte pensjonkostnader tidligere år.

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til styrets leder eller andre nærstående parter.
Godtgjørelse til revisor
Regnskapet for 2021 er belastet med kr 137.500 i honorar til revisor.
I beløpet er inkludert honorar for bistand med årsoppgjøret.

Note 3 Egenkapital

Annen
egenkapital

Egenkapital 01.01.21
Årets resultat
Egenkapital 31.12.21

5 834 027
1 011 985
6 846 012

Note 4 Varige driftsmidler
Kiland
hytteanlegg

IB 01.01.2021
Tilgang
Avgang
Årets avskrivninger
Balanseført verdi 31.12.2021
Avskrivningsplan

5 000 000
5 000 000
3%

Kiland
utstyr,
inventar og
kjøretøy

141 263
4 936
51 803
84 524
10%/20%

Røde kors
båten

8 704
2 176
6 528

Totalt

5 149 967
4 936
53 979
5 091 052

20 %

"Kiland hytteanlegg" og "Kiland utstyr, inventar og kjøretøy" er i sin helthet knyttet til
Kilandsenteret. Dette er et opplevelsessenter for barn og unge som benyttes både til egne
arrangementer for Grimstad Røde Kors, samt til utleievirksomhet. Bokført verdi per 31.12.2019
reflekterte historisk kost justert for avskrivninger.
I 2019 og 2020 har inntektene ved Kilandsenteret falt betydelig sammenlignet med tidligere år. Det er
stor usikkerhet knyttet til aktivitetsnivået ved senteret i årene som kommer og dermed hvilke
inntekter dette vil generere. Det har vært diskutert blant foreningens medlemmer hvorvidt man skal
selge eller beholde Kilandsenteret og i et ekstraordinært møte i januar 2021 besluttet foreningen å
beholde senteret. Forut for dette møtet innhentet styret to eksterne verdivurderinger av senteret.
Basert på disse verdivurderingene har styret besluttet å skrive ned verdien av Kilandsenteret til kr 5
000 000.
I 2021 har aktiviteten på Kilandsenteret vært basert på dugnad og aktiviteten har tatt seg opp.
Leieinntektene ligger på nivå med utgiftene og styret innstiler på fortsatt drift av senteret i regi av GRK
Note 5 Forutsetning om fortsatt drift

I 2020 ble verdenssamfunnet rammet av Covid-19. Pandemien har medført redusert aktivitetsnivå
innenfor alle aktivitetene for Grimstad Røde Kors gjennom 2020 og 2021.
Gjennom 2021 har styret lagt vekt på å bedre foreningens finansielle situasjon. Kostnader er redusert
og foreningen har et positivt resultat også når en ikke tar med ekstraordinære inntekter og kostnader.
Likviditetssituasjonen har bedret seg gjennom året.
Basert på det overstående vurderer styret situasjonen i foreningen slik at usikkerheten om foreningens
evne til fortsatt drift slik det ble uttrykk ved forrige årsskiftet nå er eliminert. Foreningen vil
forhåpentligvis kunne foreta en betydelig økt aktivitet gjennom 2022 og med en sunn økonomi.
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Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Salgsinntekter
Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift,
returer, rabatter og andre avslag. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres
etterhvert som de utføres.
Andre driftsinntekter
Medlemsinntekter regnskapsføres når de mottas. Offentlige tilskudd som det knytter seg betingelser til inntektsføres i takt
med forbruk av midler knyttet til den støttede aktivitet. Ikke inntektsførte tilskudd regnskapsføres i balansen som en
forpliktelse. Tilskudd og gaver fra andre givere og opptjente inntekter fra aktiviteter inntektsføres når organisasjonen har
juridisk rett til tilskuddet eller gaven, og verdien kan måles pålitelig. Verdien av innsamlede midler og gaver måles til
virkelig verdi på mottakstidspunktet.
Klassifisering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For
gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel
ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid
over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger
eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og
påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet.
Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles
over leieperioden.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.
I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

