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Dala og Haya er flygtet fra
Syrien. I Hørsholm er de blevet
teamet op med Benedicte, som
blandt andet hjælper til med
lektierne. Og så har de tre piger
fundet på en 'mad-exchange',
hvor de skiftes til at invitere på
syrisk og dansk mad eller tager
ud og spiser sammen.
Foto: Camilla Stephan
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TAK
2016 var et travlt år for Røde Kors. I alt udførte vi hjælpearbejde for 1,4 mia. kr. Og desværre oplever
vi, at behovet for vores hjælp vokser mange steder.
I 2016 brugte vi over 20 procent mere på det nationale hjælpearbejde end i 2015. Overskriften for
vores nationale arbejde er fællesskab. Behovet for at være en del af et fællesskab er stort, hvis du
som flygtning er ny i Danmark i en helt ny livssituation og uden netværk. Ønsket om at indgå i et
fællesskab er stort for det voksende antal danskere – gamle som unge – der føler sig ensomme.
Behovet for fællesskab og støtte gælder også for familier, som er i en sårbar situation og har brug
for hjælp til at komme videre. Over alt favner vores 33.000 frivillige de, der savner fællesskabet, og
inviterer indenfor i Røde Kors.
Internationalt raser krigen i Syrien nu på syvende år stadig med uhørt brutalitet. Situationen er ikke
mindre alvorlig i Yemen, og flere steder i Afrika gør konflikter det vanskeligt at hjælpe mennesker
med helt basale behov.
Røde Kors har en særlig rolle i konflikter. Vores mandat giver os adgang til steder, som ingen andre
får adgang til. Derfor var det Røde Kors, der blev bedt om at hjælpe, da dele af Aleppo skulle evakueres, ligesom vi konstant søger at få adgang til nogle af de mange belejrede mennesker i Syrien. Det
er svære opgaver, som desværre også har store omkostninger for vores frivillige og medarbejdere.
Alene i 2016 mistede 95 nødhjælpsarbejdere livet. Men vi bliver ved med at være der, hvor det gør
allermest ondt. For det er der, der er allermest brug for os.
Røde Kors i Danmark er en del af Røde Kors-bevægelsen. Der findes et Røde Kors-selskab i 190
lande, og tilsammen har vi 17 mio. frivillige, der har som mål for deres frivillige indsats at gøre en
forskel for verdens mest sårbare. Det er alle disse frivillige i alle disse lande, der gør, at vi kan sige,
at Røde Kors altid er til stede – for de frivillige er der allerede. Og til at støtte deres helt afgørende
indsats har vi opbygget et unikt netværk, hvor de enkelte nationale Røde Kors-selskaber bidrager
med det, som de er bedst til i en koordineret indsats – hvis og når katastrofen rammer.
Der er brug for Røde Kors mange steder og i mange sammenhænge. Og heldigvis vil rigtig mange
gerne støtte os. Næsten 200.000 danskere støttede vores arbejde i 2016. Vi vil gerne sige tusind tak
for hver en krone og hver en time! Tak til de fonde og andre donorer, der støtter os, og ikke mindst
tak til alle Røde Kors' frivillige og medarbejdere, som hver dag hjælper dem, der har allermest brug
for Røde Kors.

Anders Ladekarl
Generalsekretær

Hanna Line Jakobsen
Præsident
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ET SOLIDT ØKONOMISK
FUNDAMENT
Røde Kors står på et solidt økonomisk
fundament. I 2016 sikrede Røde Kors i
Danmark indtægter for i alt 1,6 mia. kr.
Det er en stigning på godt 10 procent i
forhold til 2015. Indtægterne udgør sammen med vores 33.000 frivillige fundamentet for Røde Kors’ hjælpearbejde for
mennesker i Danmark og ude i verden.

Forskellige indtægtskilder gør os
i stand til at handle
Det er vanskeligt at forudse, hvornår
humanitære behov opstår. For Røde Kors
er det afgørende, at vi altid har ressourcer
til at handle på de behov, vi ser. Det sikrer
vi ved at have en sund økonomi, hvor vi
ikke er afhængige af få indtægtskilder.
Vi arbejder ud fra et solidt grundlag af
vidt forskellige indtægtskilder, fra private
bidragsydere, virksomheder, fonde og offentlige donorer til vores egne forretningsområder som genbrug og førstehjælp. Og
vi har en solid egenkapital, der udgør godt
30 procent af de samlede aktiver. Det økonomiske fundament sikrer, at Røde Kors
altid er i stand til at hjælpe, uanset om det
er muligt at skaffe nye penge.

Vi varetager asylopgaven for
staten
Driften af asylcentre er stort og vigtigt
område for Røde Kors. Det er en opgave,
Røde Kors varetager på vegne af staten.
Det betyder, at vi håndterer økonomien
på asylområdet adskilt fra resten af Røde
Kors' økonomi. Asylopgaven finansieres
primært af staten, og indtægterne kommer fra to hovedkilder: Udlændingestyrelsen og Kriminalforsorgen. Derudover
finansierer Røde Kors en række supplerende opgaver knyttet til asylarbejdet
via projektbevillinger og donationer fra
private og virksomheder. Der er ingen af
de midler, der doneres til Røde Kors' andre
opgaver, der går til at løse asylopgaven.

Genbrug er guld
Vores 240 genbrugsbutikker er en stor
og voksende indtægtskilde i Røde Kors. I
2016 kom 187 mio. kr. af Røde Kors’ samlede indtægter fra genbrugsområdet. Og
overskuddet var 63,1 mio. kr. – det er en
stigning på 10 procent fra 2015. Overskuddet fra genbrug er det vigtigste økonomiske fundament i Røde Kors’ 208 lokale af-
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delinger, da det gør afdelingerne i stand til
at gennemføre aktiviteter for mennesker i
sårbare livssituationer i deres lokalområde.
Samtidig er det en vigtig kilde til finansiering af Røde Kors' internationale hjælpe
arbejde i verdens brændpunkter.

Administration og
hjælpearbejde
For Røde Kors er det afgørende, at så
mange af de indsamlede og indtjente
midler som muligt går til hjælpearbejdet.
Af de samlede indtægter på godt 1,6 mia.
kr. var lidt under 750 mio. kr. knyttet direkte op til asylopgaven. Af de resterende
indtægter – knap 890 mio. kr. – brugte
Røde Kors 23 procent på at udvikle og
drive indtægtsområder som genbrug og
førstehjælp og på fundraisingaktiviteter.
Derudover blev der brugt godt 1 procent
på oplysnings- og fortaleraktiviteter og
6 procent på administration og generel
ledelse. De resterende midler er gået til at
udvikle, understøtte og gennemføre internationalt og nationalt hjælpearbejde.

ÅRSREGNSKAB 2016

Genbrug 187 mio.

Midler fra Udenrigs
ministeriet 292 mio.

Indsamlede private
midler 172 mio.

INDTÆGTER
2016
1.636 MIO. KR.

Midler fra internationale
institutioner 137 mio.
Midler fra andre danske
institutioner 59 mio.
Andre aktiviteter 31 mio
Forskydning i formåls
bestemte midler 24 mio.

Midler fra Udlændinge
styrelsen 732 mio.

Hjælpearbejde
i udlandet 503 mio.

Genbrug 124 mio.

Asylarbejdet
750 mio.

OMKOSTNINGER
2016
1.620 MIO. KR.

Hjælpearbejde i Danmark 99 mio.
Generel ledelse og administration 54 mio.
Indsamlede private midler 52 mio.
Andre aktiviteter 25 mio.
Oplysning og information 13 mio.
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HER HJALP VI I

2016

Danmark

I 2016 bidrog Røde Kors i Danmark med katastrofeindsatser og
udviklingsarbejde i 49 lande. I Danmark støttede vi mennesker i
sårbare livssituationer i vores sociale indsatser, og vi tog imod
asylansøgere og sikrede en tryg hverdag, mens de ventede på af
klaring i deres sag.

Tyskland

Italien

Haiti

Mali
Niger
Guinea
Liberia

Nigeria
Togo

INTERNATIONALT HJÆLPEARBEJDE

SOCIALT ARBEJDE I DANMARK

Internationalt arbejder vi altid sammen med resten af Røde
Kors-bevægelsen, som er til stede i 190 lande. Dette fællesskab
er vores styrke og betyder, at vi altid er til stede – før, under og
efter en katastrofe.

I vores sociale indsats i Danmark handler vores 208 afdelinger
på lokale behov. Vi skaber fællesskaber mellem mennesker og
styrker dem til at håndtere sårbare livssituationer.
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Hviderusland
Ukraine
Ungarn
Rumænien
Montenegro
Bulgarien

Mongoliet
Georgien
Armenien

Grækenland
Syrien
Libanon
Irak
Palæstina
Jordan
Libyen

Kirgisistan

Nordkorea

Afghanistan
Pakistan

Nepal
Bangladesh Myanmar

Sudan

Eritrea

Yemen
Etiopien
Sydsudan

Laos
Cambodia

Filippinerne

Central
Afrikanske
Somalia
Republik Kenya
Rwanda

Fiji

Malawi
Mozambique
Zimbabwe
Madagascar

ASYL
Vi arbejder for, at asylansøgere i Danmark har en tryg, meningsfuld og værdig hverdag, mens de venter på afklaring i deres sag.
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ÅRSREGNSKAB 2016 INTERNATIONALT HJÆLPEARBEJDE

17

millioner Røde Kors-frivillige hjælper
hver dag sårbare i hele verden.

ALTID TIL STEDE
Røde Kors er til stede i 190 lande med over
17 mio. frivillige. Både i kraft af vores frivillige
og vores grundlag i Genève-konventionerne,
kan vi være til stede, hvor det er meget
vanskeligt eller umuligt for andre at komme
til at hjælpe. Det gælder ikke mindst i krige
og konflikter. Vi hjælper lokalsamfund med
at ruste sig til katastrofer, så de ikke rammes
helt så hårdt, vi hjælper, når katastrofen
rammer, og vi er der til at hjælpe med at genopbygge. I 2016 bidrog Røde Kors i Danmark
med 503 mio. kr. til udvikling og gennemførsel af internationalt hjælpearbejde.

En særlig rolle i Mellemøsten
Krigen i Syrien er nu gået ind i sit syvende
år, og de menneskelige omkostninger er
enorme. Konflikten i nabolandet Irak fortsætter med uformindsket styrke, og kampen
om byen Mosul raser i skrivende stund.
Røde Kors har en helt særlig rolle i
konflikter som i Mellemøsten. Genève-konventionerne giver os en unik og afgørende
rolle, når der skal uddeles nødhjælp,
forhandles og evakueres mennesker. Derfor
havde vi også særligt fokus på Syrien og
Mellemøsten i vores internationale arbejde
i 2016.
Vores hovedfokus var at hjælpe civilbefolkningen – de som er fanget i deres eget
land, og de som er flygtet til nabolandene.
I tæt samarbejde med Syrisk Arabisk Røde
Halvmåne har Røde Kors i Danmark været
med til at uddele nødhjælp i belejrede
områder, vi har oprettet sundhedsklinikker,
og vi har hjulpet næsten 60.000 mennesker,
heraf 50.000 børn, med at håndtere krigen
gennem vores psykosociale arbejde.
I alt bidrog Røde Kors i Danmark med 90
mio. kr. til Syrien og Irak i 2016.

Sundhed, nødhjælp og psyko
social støtte
Røde Kors i Danmark er til stede i både det
Østlige, Vestlige og Sydlige Afrika. Vi har
særligt fokus på sundhed og på nødhjælp,
når tørke eller oversvømmelser rammer, og
sultkatastrofer truer millioner af mennesker på livet.
Sydsudan er et af de lande i Afrika, der
kæmper med krig. Folk flygter internt i
landet, og mange gemmer sig i sumpområder for at slippe væk. I 2016 har vi blandt
andet været med til at sikre, at mennesker
fik nødhjælp ved at kaste fødevarerationer
ud fra fly, som vores frivillige på jorden
har delt ud. Og så har vi ydet psykosocial
støtte til de tusinder af mennesker, som er
alvorligt påvirkede af at bo i et land, der
har været i krig i mange år.
Vi bidrog i alt med 19 mio. kr. til hjælpearbejde i Sydsudan i 2016.

Vi gør lokalsamfund robuste
2016 har ikke mindst været et år i genopbygningens tegn. Vi arbejder konstant
på, hvordan vi kan hjælpe vores partnere
i Asien og Afrika, så de kan hjælpe bedre,
når katastroferne rammer. Vi ved i stigende grad, hvilke områder der er udsatte,
og det gør os i stand til at forberede lokalbefolkningen på, hvordan de kan mindske
ødelæggelserne.
Nepal er et af de lande, som har været
hårdt ramt af jordskælv. I 2016 genopbyggede vi 31 skoler i Nepal og sikrede, at
4.000 børn har adgang til undervisning i
jordskælvssikrede skoler, hvor børnene ikke
skal frygte, at skolen falder sammen ved
næste jordskælv.
I alt støttede vi med knap 34 mio. kr. i
Nepal i 2016.

Hjælpearbejde i udlandet i 2016

Asien 94 mio.

Afrika 165 mio.

SAMLET
503 MIO. KR.

Europa 25 mio.
Øvrige udland 22 mio.

Mellemøsten 171 mio.
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Generel rådgivning 16 mio.
Bidrag ICRC/IFRC 3 mio.
Psykosocial
Referencecenter 7 mio.

Alaa og hendes familie er
ligesom millioner andre
flygtet fra Syrien. Vi har
hjulpet dem med at etablere
et liv i Tripoli i Libanon, hvor
de er flygtet til. Hver måned
får de 1.250 kr. Pengene
bliver brugt til husleje på
930 kr. og elektricitet.
Foto: Lene Vendelbo
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I januar lykkedes det Røde
Kors at få hårdt tiltrængt
nødhjælp frem til
mennesker, der bor i belejrede byer i Syrien.
Foto: Zaher Barazi

Effie og Mary er frivillige
i Malawi Røde Kors, som
Røde Kors i Danmark har
et tæt samarbejde med.
I Malawi har vi særligt
fokus på sundhed.
Foto: IFRC

Sammen med sine venner
er 11-årige Sagar på vej
til skole, som Røde Kors
har sikret mod jordskælv.
Foto: Sailendra Kharel

Tesfamikel (nr. to fra højre) er flygtet fra Eritrea.
Han kommer i Røde Kors’ integrationscafé i
Ulstrup, hvorÅRSREGNSKAB
han møder andre 2016
flygtninge og
danskere. Derudover går han i sprogskole og er i
praktik på et plejehjem. Foto: Mathilde Bech

Oskar besøger Lisbet en
gang om ugen. De vender
ugens begivenheder og
udveksler historier fra
gamle dage. Foto: Thomas
Evaldsen

Fireårige Henrietta og
hendes mor kom ind i Røde
Kors' familienetværk, efter
at de havde modtaget julehjælp. I familienetværket
har de fået en masse nye
venskaber. Foto: Henrik
Kastenskov

John fik støtte fra en frivillig våger fra Røde Kors, da
hans mor sov stille ind en
tidlig sommermorgen.
Foto: Peter Sørensen

ÅRSREGNSKAB 2016 SOCIAL INDSATS I DANMARK

23.000
mennesker har fået hjælp i Røde Kors'
sociale aktiviteter i Danmark i 2016

VI SKABER LOKALE
FÆLLESSKABER
33.000 frivillige er fundamentet i Røde
Kors' arbejde i Danmark. De frivillige er
tilknyttet Røde Kors i Danmarks 208 lokale
afdelinger, asylcentrene og Ungdommens
Røde Kors.
I Danmark stiger behovet for Røde Kors'
indsats. Flere føler sig ensomme, flere børnefamilier lider afsavn, og flygtninge skal
integreres i lokalsamfund rundt omkring i
landet.
Gennem vores lokale afdelinger handler
vi på de behov, vi ser lokalt. Vores indsats
spænder fra caféer for voldsramte kvinder
til besøgstjeneste, netværk for sårbare
familier og vågetjenesten, hvor vi holder
døende i hånden.
I 2016 brugte vi 99 mio. kr. på at understøtte den frivillige indsats for mennesker i
sårbare livssituationer i Danmark og på at
understøtte og udvikle nye initiativer.

Alle flygtninge skal have en ven
I 2015 kom rekordmange flygtninge til Danmark. Derfor har modtagelse og integration
af flygtninge været en af Røde Kors' største
indsatsområder i 2016.
Røde Kors står klar med et stort netværk
af frivillige, der kan være med til at styrke
nye medborgere både fagligt og socialt og
bane vejen for, at de kan tage aktivt del i
samfundet.
Vi ved, at sociale relationer og netværk
i lokalsamfundet er afgørende for god
integration. Derfor igangsatte vi i 2016
projektet 'Venner viser vej' i samarbejde
Dansk Flygtningehjælp. Projektet har som

mål, at alle flygtninge får tilbudt en frivillig
ven eller familie, når de får opholdstilladelse
og flytter ud i en kommune.
Derudover arrangerer vi udflugter, ferielejre og caféer. Vi har også frivillige værger
for mindreårige flygtninge, der kommer
alene til landet.
I 2016 har knap 8.000 mennesker deltaget i Røde Kors' integrationsaktiviteter.

Kom ind i fællesskabet
Netværk og fællesskab er også kernen i
vores indsats for børnefamilier i sårbare
livssituationer. Flere familier henvender
sig for at få hjælp. Det kan skyldes dårlig
økonomi, sygdom eller manglende socialt
netværk. Når en familie har det svært, rammer det især børnene. Vi ved, at børn, der
er afskåret fra at deltage i sociale aktivite-

ter, er langt mere udsatte end andre børn.
Når vi i vores familieindsats er med til
at arrangere fællesspisninger, udflugter
eller ferielejre, er vi med til at bryde den
sociale isolation hos børnene og deres
forældre. Og på vores familiecamps deler
vi redskaber og inspiration til at skabe
gode rammer om familielivet, så familierne nemmere kan håndtere hverdagen.
En af måderne vi kommer i kontakt
med de familier, der har brug for støtte,
er når vi hvert år uddeler julehjælp. I 2016
uddelte vi julehjælp til over 8.000 familier,
som af forskellige årsager ikke har ressourcer til at holde jul. Julehjælpen er
mere end en god juleaften. Når vi hjælper
udsatte familier i julen, rækker vi også ud
til familierne resten af året.

Hjælpearbejde i Danmark i 2016
Integration 15 mio.
Ensomhed 27 mio.

Foreningsudvikling
og Frivillighus 10 mio.

SAMLET
99 MIO. KR.

Fængsler og efterværn 4 mio.
Sundhedsklinik 3 mio.

Familieaktiviteter
35 mio.
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Beredskab 2 mio.
Tilskud til Ungdommens
Røde Kors 2 mio.
Afdelingernes internationale
arbejde 2 mio.

ÅRSREGNSKAB 2016 ASYL

1.537

frivillige hjalp til med at sikre en tryg
hverdag for asylansøgerne i 2016.

EN MENINGSFULD HVERDAG
FOR ASYLANSØGERE
Som operatør for staten driver Røde Kors
en række centre, hvor asylansøgere bor,
mens myndighederne behandler deres
sag. I 2016 faldt antallet af asylansøgere
markant i forhold til 2015. Det påvirker,
hvor mange centre vi driver, men selve
asylopgaven er den samme: Røde Kors arbejder for, at asylansøgere i Danmark har
en tryg, meningsfuld og værdig hverdag,
mens de venter på afklaring i deres sag.
I 2016 gennemførte Røde Kors indsatser
på asylområde for 750 mio. kr. 558 mio. kr.
blev brugt på indkvartering og underhold.
Heraf brugte Røde Kors knap halvdelen
på at modtage og indkvartere asylansøgere. Hertil kom børneundervisning og
fritidstilbud med drift af skoler, børnehaver og klubber for alle asylbørn mellem 6
og 16 år. På børneområdet har Røde Kors
en særlig kompetence og erfaring gennem
mange år, som kommunerne i stigende
grad er begyndt at efterspørge. Endvidere
står Røde Kors for sundhedstilbud til asylansøgere. Det er for eksempel screening af
nyankomne, sundhedsklinikker med læger
og sygeplejesker samt sundhedsplejerske
til børnefamilierne.

Kompetenceafklaring
og beskæftigelse
Langt de fleste asylansøgere ønsker at være
aktive og tage vare på sig selv og deres
familier, og arbejdet på asylcentrene handler
derfor om at skabe rammerne for en god og
aktiv hverdag, der giver mod på fremtiden.
Noget af det, vi ved giver allermest
værdi for folk, der er flygtet, er at blive en

del af arbejdsmarkedet. I 2016 har vi arbejdet målrettet for at sikre kompetenceafklarende og beskæftigelsesrettet indsats
i asylfasen – både til gavn for asylansøgerne og for kommunerne, som modtager de flygtninge, der har fået ophold.
Røde Kors er blandt andet gået ind i en
række partnerskaber med kommuner og
virksomheder på beskæftigelsesområdet,
som skal sikre, at asylansøgerne rustes til
igen at indgå på arbejdsmarkedet enten i
Danmark eller deres hjemland, når deres
sag er afgjort.

Fysiske rammer skaber
bedre trivsel

tydeligt. Derfor har Røde Kors i 2016 gjort
en særlig indsats for at skabe bedre fysiske
rammer på asylcentrene gennem projektet
'Vores Center'. I et tæt samarbejde har
beboere, medarbejdere og frivillige skabt
et bedre fysisk miljø på asylcentrene og
et bedre kommunikativt udtryk, så det er
nemmere at finde rundt for beboere og
gæster.
Samtidig har arbejdet med en række
virksomheder om donationer og CSR-initiativer blandt andet sikret en stor mængde
gode kvalitetsmøbler til centrene, ligesom
alle børn på Røde Kors’ asylcentre har fået
julegaver, og alle uledsagede mindreårige
har fået bærbare computere.

Asylcentrenes fysiske rammer påvirker
beboernes trivsel og centrenes drift be-

Antallet af indrejsende asylansøgere i 2016
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Sammen med andre
asylansøgere passer 53-årige Renat fra
Turkmenistan køkkenhaven på asylcentret i
Auderød. Formålet med
køkkenhaven er at skabe
en meningsfuld aktivitet
for asylansøgerne på
centret. Og så er det
med til at sikre fællesskab blandt asylansøgerne. Foto: Camilla
Stephan

I børnehaven på Center
Sandholm er der fokus
på leg og på at skabe
trygge og genkendelige
rammer for børnene.
Foto: Tomas Bertelsen

Alaa var kemiprofessor i
Bagdad før han flygtede.
Ved hjælp af kompetencescreeningen på asylcentret i Rønne har Alaa
nu fået en praktikplads
som kemiunderviser
for bornholmske unge.
Foto: Kasper Fruergaard
Nissen

På Center Sandholm modtages
alle asylansøgere,
der kommer til
Danmark. Foto:
Mathilde Bech

Det lykkedes 43-årige Ali og hans familie at
flygte fra flygtningelejren Yarmouk tæt på
ÅRSREGNSKAB 2016
Damaskus, som Islamisk stat forsøgte at belejre.
Her får han og hans tre børn hjælp fra frivillige
fra Syrisk Arabisk Røde Halvmåne.
Foto: Ibrahim Malla
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RESULTATOPGØRELSE (i t.kr.)

Note

2016

2015

1

1.083.360

997.987

Midler fra internationale institutioner

2

137.457

128.988

Indsamlede private midler

3

171.851

199.991

Genbrug

4

187.481

168.775

Andre aktiviteter

5

31.314

24.991

Forskydning i formålsbestemte midler

6

Indtægter
Midler fra danske institutioner

24.348	-34.606

Indtægter i alt 		
1.635.811

1.486.126

Omkostninger
Hjælpearbejde i udlandet

7

-502.849	-545.366

Hjælpearbejde i Danmark

8

-99.096	-80.128

Asylarbejdet

9

-749.763	-601.800

Oplysning og information		

-13.237	-13.169

Indsamlede private midler

3

-51.658	-47.507

Genbrug

4

-124.371	-111.426

Andre aktiviteter

5

-24.695	-22.142

Generel ledelse og administration		-53.929	-52.791
Omkostninger i alt 		
-1.619.598	-1.474.329
Årets resultat før finansielle poster		
Finansielle poster

10

16.213

11.797

1.169
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Årets resultat		
17.382

18

11.838
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BALANCE pr. 31. december (i t.kr.)

Note

2016

2015

AKTIVER
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver		

9.656

11.655

Materielle anlægsaktiver		

133.727

110.891

Finansielle anlægsaktiver		

15.871

14.875

11

159.254

137.421

Varebeholdning		

1.685

2.975

12

238.911

283.737

Periodeafgrænsningsposter		

2.745

8.122

Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender

Værdipapirer*		

112.251

109.677

311.709

272.569

Omsætningsaktiver i alt		
667.301

677.080

Likvide beholdninger

13

Aktiver i alt		
826.555
814.501
PASSIVER
Egenkapital
Bundet i grunde og bygninger		

87.314

Reservationer		

103.476

69.107

Overført resultat		

79.322

77.822

14

270.112

230.055

Prioritetsgæld		

6.814

7.795

27.675

8.138

Egenkapital i alt

83.126

Langfristet gæld
Periodiseret tilskud til indregnede aktiver

15

Langfristet gæld i alt		
34.489

15.933

Kortfristet gæld			
Forskydning i formålsbestemte midler

6

295.959

342.981

Leverandør af varer og tjenesteydelser		

82.183

133.578

Anden gæld		

143.812

91.954

Kortfristet gæld i alt		
521.954

568.513

Passiver i alt		
826.555
814.501

* Udover egne værdipapirer forvalter Røde Kors i Danmark båndlagte arvemidler. Værdi af disse midler udgør ultimo 2016 4.846 t.kr. og
indgår i de 112.251 t. kr.
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NOTE 1 		

2016

2015

Midler fra danske institutioner (i t.kr.)
Udlændingestyrelsen

732.334

621.900

Udenrigsministeriet (Danida)

292.145

338.647

Andre ministerier og styrelser

45.981

24.440

Tips- og lotto, LOTFRI*

7.500

7.500

Sekretariatsbevillingen**

5.400

5.500

1.083.360

997.987

Midler i alt

* Tilskuddet fra LOTFRI er anvendt i tilskudsperioden og er anvendt i overensstemmelse med bevillingen, fortrinsvis til dækning af udgifter
til hjælpearbejdet i Danmark og udgifter til generel ledelse og administration.			
** Tilskuddet vedr. sekretariatsbevillingen, der knytter sig til Røde Kors' udførelse af asylopgaven, er anvendt i tilskudsperioden og er
anvendt i overensstemmelse med bevillingen, fortrinsvis til dækning af udgifter til hjælpearbejdet i Danmark og udgifter til generel ledelse
og administration.

NOTE 2		

2016

2015

74.401

43.540

EU institutioner

52.157

72.835

Andre institutioner

10.899

12.613

137.457

128.988

2016

2015

Midler fra internationale institutioner (i t.kr.)
Røde Kors selskaber/IFRC/ICRC

Midler i alt

NOTE 3		
Indsamlede private midler (i t.kr.)
Indtægter

Omkostninger

Resultat

Resultat

Private bidrag

58.511

-19.339

39.172

32.457

Indsamlinger

53.164

-22.619

30.545

65.380

Fondsmidler

20.930

-2.650

18.280

24.304

Arvemidler

19.858

-106

19.752

17.212

Erhvervssamarbejde

14.729

-6.454

8.275

8.859

Medlemskontingent

4.659

-491

4.168

4.272

171.851	-51.659

120.192

152.484

Indsamlede midler i alt
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NOTE 4		

2016

2015

187.481

168.775

Genbrug (i t.kr.)
Indtægter
Omkostninger

-124.371

-111.426

Genbrug i alt

63.110

57.349

NOTE 5		

2016

2015

Andre aktiviteter (i t.kr.)
Indtægter
Førstehjælp

Omkostninger

Resultat

Resultat

20.306	-17.901

2.405

2.114

Samaritter

5.033	-6.794	-1.761	-1.404

Øvrige aktiviteter

5.975

0

5.975

2.140

Andre aktiviteter i alt

31.314	-24.695

6.619

2.850

NOTE 6

2016

Forskydning i formålsbestemte midler (i t.kr.)
						
Periodens
Primo Regulering Tilgang
Forbrug
Ultimo bevægelser
Humanitær partnerskabsbevilling (Danida) 8.374

0

115.000	-118.072

5.302	-3.072

Rammebevilling (Danida)

6.929

0

59.100	-65.386

643	-6.286

Andre bevillinger fra Danida

77.168

0

118.045	-98.073

97.140

19.972

Bevillinger fra EU

64.132

0

52.157	-48.023

68.266

4.134
9.697

Andre ministerier og styrelser

11.506

0

43.931	-34.234

21.203

72.962

0

74.401	-78.598

68.765	-4.197

Andre internationale institutioner

10.688

0

10.899	-11.695

9.892	-796

Indsamlede formålsbestemte midler

68.548

0

69.901	-113.701

24.748	-43.800

Røde Kors selskaber/IFRC/ICRC

RK's hjælpe- og katastrofefond
RK's nationale fond
I alt

21.579	-21.579

0

0

0

0

1.095	-1.095

0

0

0

0

342.981	-22.674 543.434	-567.782 295.959	-24.348
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NOTE 7		

2016

2015

Anvendt på hjælpearbejde i udlandet (i t.kr.)
Katastrofe
Mellemøsten

Udvikling

Total

Total

153.797

17.548

171.345

183.201

Afrika

90.317

74.962

165.279

141.607

Asien

33.828

59.706

93.534

109.716

11.380

13.488

24.868

48.375

Europa
Øvrige udland

20.099

1.572

21.671

29.383

Generel rådgivning og monitorering

6.165

9.591

15.756

16.849

Bidrag til IFRC/ICRC

1.685

1.685

3.370

3.131

0

7.026

7.026

13.104

317.271

185.578

Psykosocial referencecenter
Hjælpearbejde i udlandet i alt

502.849

545.366

2016

2015

Familieaktiviteter

34.514

33.722

Ensomhed

27.427

11.882

Integration

14.782

12.673

NOTE 8		
Anvendt på hjælpearbejde i Danmark (i t.kr.)

Foreningsudvikling & Frivillighus

10.040

12.115

Fængsler og efterværn

3.940

3.260

Sundhedsklinik

3.263

3.002

Afdelingernes internationale arbejde

1.745

1.537

Tilskud til Ungdommens Røde Kors

1.700

1.845

Beredskab

1.685

92

99.096

80.128

Hjælpearbejde i Danmark i alt
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NOTE 9		

2016

2015

Indkvartering og underhold

557.710

414.900

Ejendomsdrift, transport, lager, inventar, vedligehold m.v.

115.869

100.100

Naturalieydelser (tøj- og hygiejnepakker, kost m.v.)

29.657

59.300

Asylaftalen

25.461

19.500

7.002

0

Pædagogisk pulje

2.351

3.000

Anden drift

11.713

5.000

749.763

601.800

2016

2015

Resultat

Resultat

Anvendt på asylarbejde (i t.kr.)

Rådgivningstjenesten

Asylarbejdet i alt

NOTE 10			
Finansielle poster (i t.kr.)
Renter
Værdipapirer
Valutakurs
Finansielle poster i alt

Indtægter

Omkostninger

254

-1.045

-791 	-179

4.378

-2.234

2.144 	-218

694

-878

-184

438

5.325	-4.157

1.169

41
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NOTE 11
Anlægsaktiver (i t.kr.)
Immaterielle Driftsmidler
Grunde og
anlægsaktiver		 bygninger
Anskaffelsessum primo
Tilgange i året

Total

25.834

30.859

106.141

14.875

177.710

1.386

5.980

24.240

996

32.602

Afgange i året
Anskaffelsessum ultimo

Finansielle*
anlægsaktiver

0

-2.359

-890

0

-3.248

27.221

34.481

129.491

15.871

207.064

					
Afskrivninger primo

14.122

19.488

7.080

0

Årets afskrivninger

3.443

4.108

607

0

8.158

0

-1.038

0

0

-1.038

17.565

22.558

0

47.810

Afskrivninger vedr. årets afgange
Afskrivninger ultimo

7.687

40.690

					
Anlægsaktiver i alt

9.656

11.923

121.804

15.871

159.254

* Finansielle anlægsaktiver består af en andelsejendom (3.604 t.kr) og deposita på lejemål i forbindelse med genbrugsaktiviteter (12.267 t.kr.)
* Bortsetfra en ejendom, der er pantsat med 14.760 t.kr. til sikkerhed for bankengagement, er ejendomme ikke behæftet udover prioritets
gæld som er anført som langfristet gæld.

NOTE 12		

2016

2015

Tilgodehavender (i t.kr.)
Salg af varer og tjenesteydelser
Bevillingstilsagn
Udlændingestyrelsen

12.895

12.489

155.660

152.633

0

55.487

Andre tilgodehavender

70.356

63.128

Tilgodehavender i alt

238.911

283.737
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NOTE 13		

2016

2015

Egne midler

102.371

88.230

Donor midler

209.338

184.339

311.709

272.569

Likvide beholdninger (i t.kr.)

Likvide beholdninger i alt

NOTE 14
Egenkapital (i t.kr.)
Primo*
Til-/afgang
			

Fordeling af
årets resultat

Andre
reguleringer

Ultimo

Bundet i grunde og bygninger

83.127

4.187

0

0

87.314

Reservation katastrofefond

44.188

0

1.625

21.579

67.392

Reservation national fond

16.824

0

1.217

1.095

19.136

Reservation udviklingsfonden

10.147

0

4.853

0

15.000

Reservation afdelingsfonde

1.948

0

0

0

1.948

Overført resultat
Egenkapital i alt

73.821	-4.187
230.055

0

9.688

0

79.322

17.383

22.674

270.112

* Primo reservation national fond er forhøjet med resultatdisponering 2015 (4 mio.kr.) som godkendt af hovedbestyrelsen den 13. juni 2016.

NOTE 15		
Periodiserede tilskud til indregnede aktiver
Periodiserede tilskud til indregnede aktiver under langfristede gældsforpligtigelser består af modtagne tilskud vedrørende opførsel af Røde Kors Frivillighus.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Regnskabet omfatter landsforeningen Røde
Kors i Danmark bestående af landsforeningens afdelinger og kommunekredse
(aktivitetssamarbejde på tværs af afdelinger) samt af landskontoret inklusiv asylafdelingen.
Der foretages konsolidering af regnskabsposter med ensartet indhold og eliminering af interne indtægter og udgifter samt
mellemværender.
Årsregnskabet for Røde Kors er aflagt i
overensstemmelse med den beskrevne
praksis.
Årsregnskabet 2016 er opsat i nyt format
med særligt fokus på at øge gennemsigtighed og læsevenlighed. Sammenligningstallene er justeret i tråd hermed.
Røde Kors er som dansk almenvelgørende
organisation ikke underlagt specifikke
krav til præsentation, indregning, værdiansættelse eller lignende, men årsregnskabet er udarbejdet under hensyntagen
til, hvad der kan anses som god regnskabsskik for organisationer i Danmark.

RESULTATOPGØRELSEN
Indtægter
Indtægter består primært af indsamlede
midler og bevillinger.
Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser optages i resultatopgørelsen,
såfremt levering og fakturering har fundet
sted inden årets udgang.
Indtægter fra indsamlinger, arv og gaver

indtægtsføres på indbetalingstidspunktet.

af indtægter og udgifter.

Bevillinger indtægtsføres, når der er
modtaget bindende bevillingstilsagn fra
bevillingsgiver.

Finansielle poster

Formålsbestemte midler, der ikke er
anvendt, indregnes som gæld under ’forskydning i formålsbestemte midler’. Årets
bevægelse på fremførte formålsbestemte
midler indregnes i resultatopgørelsen,
således, at der i årsregnskabet netto indtægtsføres formålsbestemte midler, som
svarer til de udgifter, der er anvendt til de
konkrete formål. Forskydning i formålsbestemte midler er således udtryk for
forskellen mellem modtagne formålsbestemte bevillinger og anvendelsen af disse
midler i regnskabsåret.
Røde Kors medtager i lighed med andre
internationale non-profit organisationer
værdi af ikke-kontante donationer i resultatopgørelsen. Der medtages donationer med værdi af over 0,1 mio. kr., for
eksempel varepartier, hjælpeudstyr eller
konsulentydelser relateret til specifikke
projekter. Ved indregning og forbrug af
medtagede donationer og lignende medtages værdi af ikke-kontante donationer i
det omfang, at værdien af disse kan opgøres pålideligt og udgør over 0,1 mio. kr.
Værdi af Røde Kors-frivilliges arbejdsindsats er ikke indregnet i årsregnskabet.

Finansielle indtægter og omkostninger
indregnes i resultatopgørelsen med de
beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og
-omkostninger, realiserede og urealiserede
kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed
valuta.

Skat af årets resultat
Røde Kors er fritaget for skatteansættelse
efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.

BALANCEN
Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver, hvis værdi
overstiger den af Røde Kors i Danmarks
hovedbestyrelse fastlagte minimumsværdi, i øjeblikket 0,1 mio. kr., indregnes
til kostprisen og afskrives lineært over
resultatopgørelsen over 5-7 år.
Kostprisen for immaterielle anlægsaktiver
modtaget som donationer eller lignende
måles til vurderet dagsværdi på indregningstidspunktet, i det omfang en sådan
kan opgøres pålideligt. Dagsværdien
afspejler det beløb, som Røde Kors ville
have betalt, hvis aktivet var erhvervet
på almindelige handelsmæssige vilkår.
Værdien af sådanne aktiver straksafskrives
i det år, donationen modtages.

Omkostninger
Midler til udenlandske projekter udgiftsføres, når midlerne er sendt ud. Der
foretages i øvrigt sædvanlig periodisering
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Materielle anlægsaktiver
Bygninger og grunde opgøres til kostpris
med fradrag af akkumulerede afskriv-
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ninger gældende fra og med regnskabsåret 2015. Der afskrives ikke på grunde.
Kostprisen er fastsat til den oprindelige
anskaffelsesværdi med tillæg af eventuelle
forbedringer. Kostprisen er for enkelte
ejendomme fastsat til den seneste offentlige ejendomsvurdering for 2014, hvor
andet ikke har været muligt.
Der foretages lineære afskrivninger på
landskontorets ejendomme over 100 år
og 50 år på afdelingernes ejendomme til
forventet scrapværdi. Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under 'Generel
ledelse og administration'.

Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver, som består af
indskud ved køb af andelsejendomme
samt deposita på lejemål i forbindelse
med genbrugsaktiviteter, indregnes til
kostpris.

Varebeholdning
Beholdninger af førstehjælpsprodukter og
-bøger måles til anskaffelsesværdi eller
nettorealisationsværdi, hvor denne er
lavere. Øvrige varebeholdninger indregnes
ikke, herunder værdi af varer modtaget
som donationer.

Under egenkapitalen er et beløb, svarende
til forskellen mellem bygninger og grundes værdi fratrukket prioritetsgæld og
periodiseret tilskud til indregnede aktiver,
bundet i grunde og bygninger.

Gældsforpligtelser
Tilgodehavender

Driftsmidler udgiftsføres som udgangspunkt i anskaffelsesåret. Udgifter til større
anskaffelser eller frembringelser kan dog
(efter en konkret vurdering) aktiveres og
afskrives over aktivets fastsatte levetid,
såfremt aktivets anskaffelsessum overstiger 0,1 mio. kr., og dets fastsatte levetid er
minimum fem år.

Tilgodehavender indregnes efter reservation til imødegåelse af tab.

Kostprisen for materielle anlægsaktiver
modtaget som donationer eller lignende
måles til vurderet dagsværdi på indregningstidspunktet, i det omfang en sådan
kan opgøres pålideligt. Dagsværdien
afspejler det beløb, som Røde Kors ville
have betalt, hvis aktivet var erhvervet på
almindelige handelsmæssige vilkår.

Værdipapirer

Tilskud o.l. modtaget til opførelse eller
anskaffelse af materielle anlægsaktiver
modregnes ikke i aktivets kostpris, men
indregnes som en særskilt post under
forpligtelser i balancen, der indtægtsføres
over aktivets levetid.

af hovedbestyrelsen, indregnes under interne fonde i reservationer under egenkapitalen. Bevillingerne til og fra de interne
fonde bliver behandlet som hhv. frie eller
øremærkede midler efter deres karakter
i overensstemmelse med den generelle
regnskabspraksis herfor.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet
under aktiver omfatter forudbetalte
omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår.

Værdipapirer består af børsnoterede obligationer og investeringsbeviser, der måles
til dagsværdi. Realiserede og urealiserede
gevinster på værdipapirer indregnes som
finansielle poster.

Likvide beholdninger
Den likvide beholdning måles til balance
kursværdi og består af egne midler og
midler modtaget af en række forskellige
donorer øremærket til specifikke formål.

Egenkapital
Beløb, der er disponeret til særlige formål
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Gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket
som udgangspunkt svarer til nominel
værdi.

Formålsbestemte midler til
fremførsel
Formålsbestemte midler til fremførsel er
modtagne donationer øremærket et bestemt formål, som endnu ikke er anvendt
til formålet.

Indregning af regnskabet for
asylafdelingen
Asylafdelingen aflægger regnskab efter
statens regler for omkostningsbaseret
regnskab. Omkostninger periodiseres,
og forpligtelser, der forfalder til senere
betaling, hensættes som gæld. Årsresultatet for asylarbejdet indregnes ikke i driften
for landsforeningen Røde Kors i Danmark,
men anses som mellemregning med Udlændingestyrelsen og anføres i balancen
under anden gæld.

ÅRSREGNSKAB 2016

LEDELSESPÅTEGNING
Den daglige ledelse og hovedbestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret
1. januar–31. december 2016 for landsforeningen Røde Kors i Danmark.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den beskrevne anvendte regnskabspraksis.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af landsforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af landsforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar–31.
december 2016.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen på side 6-17 indeholder en retvisende redegørelse for
landsforeningens aktiviteter og økonomiske forhold.
Det er vores opfattelse, at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er derudover
vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de
midler, der er omfattet af årsregnskabet.
København, den 19. juni 2017

For den daglige ledelse

Anders Ladekarl 		
Generalsekretær 		

Marie Degn Bertelsen
Økonomichef

For hovedbestyrelsen i landsforeningen Røde Kors i Danmark

Hanna Line Jakobsen 		
Præsident		
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS
REVISIONSPÅTEGNING
Til hovedbestyrelsen i
landsforeningen Røde Kors i Danmark

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for landsforeningen Røde Kors i
Danmark for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter side 1827. Årsregnskabet udarbejdes efter den beskrevne anvendte praksis.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
31. december 2016 samt af resultatet af organisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med den beskrevne anvendte praksis.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen
udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 98
af 27. januar 2014 om regnskab og revision mv. af regnskaber for
modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt
heste- og hundevæddemål. Vores ansvar ifølge disse standarder
og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige
af organisationen 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 den beskrevne
anvendte praksis. 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 organisationens 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 organisationen, indstille driften eller ikke har andet realistisk
alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
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, samt god
offentlig revisionsskik, jf. bestemmelserne i bekendtgørelse nr.
98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision mv. af regnskaber
for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt
heste- og hundevæddemål, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation 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, samt god offentlig revisionsskik, jf. bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab
og revision mv. af regnskaber for modtagere af tilskud fra Social-,
Børne- og Integrationsministeriets puljer efter lov om udlodning
af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, 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, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
•	Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for
revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne
udtrykke en konklusion om effektiviteten af organisationens
interne kontrol.
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•	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 usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold,
der kan skabe betydelig tvivl om organisationens evne til at
fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig
usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion.
Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at organisationen
ikke længere kan fortsætte driften.
•	Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og
indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt
om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner
og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende
billede heraf i overensstemmelse med den beskrevne anvendte
praksis.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt
betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under
revisionen.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN
LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af
regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler
og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske
hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter,
der er omfattet af årsregnskabet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at
udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med
høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner,
der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte
systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige
økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af
de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er
anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere
herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i
den forbindelse.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

København, den 19. juni 2017
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed
om ledelsesberetningen.

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

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 den beskrevne
anvendte praksis.

Lars Kronow		
Statsautoriseret revisor

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er
udarbejdet i overensstemmelse med den beskrevne anvendte
praksis. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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Peter Z. Skanborg		
Statsautoriseret revisor
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