
 

 

Ekonomisk sammanställning för verksamhetsåret 2021 

Kretsens ekonomi är god, men trenden är negativ. Den lokala verksamheten finansieras dels med 

den andel av medlemsavgiften som kommer kretsen tillgodo, dels med ett bidrag från Järfälla 

kommun. Kretsen har inga lokala sponsorer. Möjligheten att nyttja en andel av insamlade medel för 

lokala ändamål har inte nyttjats. 

Som framgår av verksamhetsberättelsen har stora delar av verksamheten haft uppehåll under stora 

delar av året, vilket innebär att den lokala verksamheten har haft lägre kostnader än normalt och att 

insamlingsresultat blivit väsentligt lägre.  

Målet för kretsen har sedan länge varit att överskottet från all insamlingsverksamhet skall skickas till 

Röda Korset centralt, närmare bestämt till katastrofhjälpen. Det är styrelsens mening att detta mål 

skall kvarstå. Under 2022 blev överskottet 87 371 kr, men endast 70 000 kr har skickats in. 

Anledningen är att insamlingsintäkterna i december översteg förväntad nivå och vi inte hann 

redovisa dessa pengar före årsskiftet. Avsikten är att detta regleras genom ökad inbetalning 2022. 

Även den lokala verksamheten visar ett överskott på 42 314 kr som en följd av utebliven 

verksamhet. Målet är att intäkter skall balansera, och att eventuella överskott skall överföras till 

Röda Korset centralt. Föregående år gjorde kretsen avsteg från detta med tanke på de osäkra 

tiderna, och det är styrelsens uppfattning att även årets överskott skall stanna i kretsen. 

Styrelsens förslag är alltså att årets överskott på totalt 59 685 kr skall balanseras i ny räkning, vilket 

innebär att kretsens tillgångar (netto) kommer att uppgå till 245 749 kr, vilket är avsevärt mer än 

den kassareserv som bedömts rimlig. Men vikande trend vad gäller medlemsavgifter, osäkerhet 

gällande det kommunal bidraget samt reglering av insamlingsöverskottet från 2021 gör att 

verksamhetsåret 2022 kan komma att resultera i ett ekonomiskt underskott på i värsta fall närmare 

70 000 kr. Därmed skulle kassan reduceras till en mer rimlig nivå. 

Trenden är negativ ur ett ekonomiskt perspektiv, inte minst vad gäller medlemsavgifterna, vilket är 

en viktig fråga för tillträdande styrelse att adressera. Men 2022 är inte året för besparingar, utan för 

offensiva åtgärder finansierade med överskotten från de senaste åren, gjorda med tryggheten att 

kretsen har en finansiell reserv. 

Officiell balans- och resultaträkning bifogas nedan. Kretsen har inför detta år bytt bokföringsprogam 

och till viss del även kontoplan. Därför redovisas resultat utan jämförelsesiffror med tidigare år. Det 

manuella arbete som skulle krävas känns helt meningslöst då dessa siffror endast skulle bekräfta att 

de två senaste åren helt saknar jämförelse. 

Självklart står jag till förfogande för frågor och klarlägganden. 

 

Järfälla 2022-02-02  

Håkan Bengtsson 

Kassör  



 

 

 

Balansräkning  Avser perioden 2021-01-01 - 2021-12-31 

    

 Vid årets början Förändring Vid årets slut 

    
TILLGÅNGAR    
Omsättningstillgångar    
1460 Varulager 6 500,00 kr 100,00 kr 6 600,00 kr 

    
Kortfristiga fordringar    
1790 Övriga förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 14 703,00 kr 1 395,00 kr 16 098,00 kr 

    
Övriga omsättningstillgångar    
Kassa och bank    
1910 Kassa 1 552,00 kr 5 879,00 kr 7 431,00 kr 
1911 Avstämningskassa (bokfört ej 
redovisat) 1 297,00 kr 231,00 kr 1 528,00 kr 

1913 Kassa Second Hand 1 500,00 kr 0,00 kr 1 500,00 kr 

1915 Mynt 7 000,00 kr 1 000,00 kr 8 000,00 kr 

1930 Handelsbanken  10 770,36 kr 3 813,77 kr 14 584,13 kr 

1931 Sparkonto  150 000,00 kr 50 000,00 kr 200 000,00 kr 

 172 119,36 kr 60 923,77 kr 233 043,13 kr 

    
SUMMA TILLGÅNGAR 193 322,36 kr 62 418,77 kr 255 741,13 kr 

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

    
Eget kapital    
2069 Årets resultat -40 311,80 kr -19 373,64 kr -59 685,44 kr 

2070 Balanserade vinster 4 248,11 kr -40 311,80 kr -36 063,69 kr 

2071 Kassareserv -150 000,00 kr 0,00 kr -150 000,00 kr 

 -186 063,69 kr -59 685,44 kr -245 749,13 kr 

    
Kortfristiga skulder    
2440 Leverantörsskulder -7 258,67 kr -2 733,33 kr -9 992,00 kr 

    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -193 322,36 kr -62 418,77 kr -255 741,13 kr 

 

  



 

Resultaträkning             Avser perioden 2021-01-01 - 2021-12-31  

  

Rörelsens intäkter  
3010 Medlemsavgifter 52 312,50 kr 

3119 Insamlade medel, bössor 20 657,00 kr 

3122 Insamlade medel, spontana gåvor 5 340,00 kr 

3130 Lotteri 2 000,00 kr 

3211 Försäljning skänkta kläder 28 924,00 kr 

3212 Försäljning skänkta husgeråd 21 598,00 kr 

3213 Försäljning skänkta möbler & inredning 7 042,00 kr 

3214 Försäljning media/böcker/leksaker 7 599,00 kr 

3215 Försäljning skänkta textilier 8 477,00 kr 

3216 Försäljning övrigt 10 115,00 kr 

3217 Försäljning Tradera 1 272,00 kr 

3218 Försäljning interna arrangemang 2 543,00 kr 

3219 Försäljning Internet 1 800,00 kr 

3221 Försäljning café 2 500,00 kr 

3223 Försäljning tillverkat 18 761,00 kr 

3987 Erhållna kommunala bidrag 50 000,00 kr 

Summa rörelsens intäkter 240 940,50 kr 

  

Rörelsens kostnader  
4211 Inköp livsmedel -55,86 kr 

4230 Medel till Svenska Röda Korset -70 000,00 kr 

4242 Inköp för tillverkning -481,00 kr 

4661 Omkostnad insamling -512,00 kr 

4960 Förändring av lager av handelsvaror 100,00 kr 

5010 Lokalhyra -86 712,00 kr 

5015 Hyra av lokal för möten och arrangemang -2 450,00 kr 

5410 Förbrukningsinventarier -2 658,00 kr 

5420 Programvaror -1 757,00 kr 

5460 Förbrukningsmaterial -539,70 kr 

5840 Uppvaktningar o Avtackningar -500,00 kr 

5841 Möteskostnad frivilliga -2 111,70 kr 

5911 Annonsering -8 102,00 kr 

6210 Telefon -100,00 kr 

6250 Postbefordran -2 421,00 kr 

6310 Företagsförsäkringar -1 400,00 kr 

6570 Bankkostnader -1 554,80 kr 

Summa rörelsens kostnader -181 255,06 kr 

  

Rörelseresultat 59 685,44 kr 

  

Årets bokförda resultat  
8999 Årets resultat 59 685,44 kr 

 


