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Organisations nr: Krets nr: 

INTÄKTER Not 20 20 

Medlemsavgifter 

Insamlade medel och gåvor 

Försäljning av skänkta varor 

Övrig försäljning, kursintäkter 

Externa bidrag 

Övriga intäkter 

Bidrag från krets/SRK:s styrelse 

Summa intäkter 

KOSTNADER 

Ändamålskostnader 

Skydd och folkrätt

Hälsa och vård 

Krisberedskap och kapacitet

Insamlingsverksamhet 

 Insamlingar sänt till SRK:s styrelse 

 

 Insamling/bidrag sänt till annan krets/RKUF

 Insamling sänt till annan organisation (ex Radiohjälpen) 

Insamlingskostnader 

Medlemskostnader 

Administration (Styrelse och föreningsverksamhet 

Summa kostnader 

Resultat från finansiella investeringar 

Utdelning, räntor, realisationsvinster 

Övriga ränteintäkter 

Räntekostnader 

Finansiella förvaltningskostnader 

Summa resultat från finansiella investeringar 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 

Skatt 

ÅRETS RESULTAT FÖRE FÖRDELNING 

Fördelning av årets resultat 

Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) 

Utnyttjande av ändamålsbest. medel från tidigare år 

Reservering av ändamålsbest. medel som inte utnyttjas under året 

KVARSTÅENDE BELOPP FÖR ÅRET 

VERKSAMHETSRESULTAT
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