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Legende piger i en flygtningelejr
i Libanon. Med støtte fra EU’s
Trust Fond Madad hjælper Røde
Kors de mange flygtninge i
Syriens nabolande.
Foto: IFRC/Stephen Ryan

ÅRSREGNSKAB 2018

“Vi vil være den bevægelse,
der gør medmenneskelighed
til en folkesag i Danmark.”
– RØDE KORS MANIFEST –

EN BEVÆGELSE FOR
MEDMENNESKELIGHED
Røde Kors i Danmarks årsregnskab for 2018 fortæller om endnu et år med store og komplekse
humanitære udfordringer.
De langvarige krige i Syrien og Yemen fortsatte. Klimaforandringer medførte flere og farligere
vejrbetingede katastrofer. Og i Mellemøsten og Afrika så vi fortsat massive flygtningestrømme. I
Danmark oplevede vi, at flere og flere mennesker lever på kanten af eller uden for de samfundsmæssige fællesskaber. I ensomhed, utryghed og isolation.
De store humanitære behov i verden og i Danmark afspejles i Røde Kors i Danmarks fortsat høje
aktivitetsniveau i 2018. Samlet brugte vi 1,4 mia. kr.
Årsregnskabet vidner også om, at rigtig mange mennesker gerne vil række hånden ud og gøre noget
for andre. Hvad enten de engagerer sig som frivillige, bidragsydere eller på anden måde støtter Røde
Kors’ arbejde. Det er glædeligt, for der er opgaver nok at tage fat på.
Skal vi fremover kunne hjælpe mange flere, er der brug for at engagere endnu flere. Derfor vedtog
vi i efteråret 2018 et ’Røde Kors Manifest’, der har en stærk ambition om, at Røde Kors vil være den
bevægelse, der gør medmenneskelighed til en folkesag i Danmark.
I 2018 måtte Røde Kors i Danmark desværre sige farvel til vores mangeårige protektor H.K.H. Prins
Henrik. Det var derfor en stor ære, da H.K.H. Kronprins Frederik i efteråret overtog hvervet efter sin far.
En stor tak til alle, der i 2018 har bidraget med at gøre verden lidt mere medmenneskelig. Vi håber, I
vil engagere jer næste gang, der er behov for jeres hjælp.

Sven Bak-Jensen
Præsident

Anders Ladekarl
Generalsekretær

5

OPBAKNING
FRA DEN DANSKE
BEFOLKNING
Røde Kors i Danmark anvendte i 2018
1,4 mia. kr. på arbejdet i Danmark og i
verden.
685 mio. kr. blev brugt på det internationale hjælpearbejde, og 120 mio. kr. blev
anvendt i Danmark. Derudover blev 332
mio. kr. brugt på asylindsatsen, hvilket er
et fald på mere end 30 pct. i forhold til
2017 og skyldes færre nyankomne asylansøgere. Årets resultat viser samtidig, at
vi i 2018 har anvendt midler på hjælpearbejdet svarende til årets indtægter samt
fastholdt en lav administrationsprocent på
knap 5 pct.

Stærkt fundament
Et stærkt økonomisk fundament med
tilstrækkelige økonomiske ressourcer og
forskellige indtægtskilder er afgørende
for, at vi kan handle på de humanitære udfordringer og behov, vi ser. Sammen med
de økonomiske ressourcer udgør vores
34.000 frivillige og 204 afdelinger rundt
i landet fundamentet for, at vi er til stede
og kan handle lokalt.

Øget bidrag fra private
I 2018 oplevede Røde Kors en markant
stigning i opbakningen fra den danske

befolkning, og en stigning i antal bidragsydere på godt 7 pct. Den øgede opbakning skyldes især, at vi har investeret i
at diversificere vores fundraising mere,
hvilket vi forventer får en yderligere positiv økonomisk effekt i de kommende år. I
alt indsamlede vi 213 mio. kr. i 2018. Det er
lidt lavere end i 2017 og skyldes primært
lavere indtægter fra arv og fonde.

Flere handler genbrug
I 2018 oplevede de 240 Røde Kors-butikker endnu engang fremgang i omsætningen og en vækst på 3 pct. i forhold til
2017. Den flotte omsætning skyldes, bl.a.
at flere handler genbrug, og at Røde Kors
modtog et rekordstort antal donationer
af tøj, sko og møbler. Overskuddet på 60
mio. kr. er lidt mindre end i 2017, hvilket
skyldes, at vi har investeret massivt i
bedre kundeoplevelser i butikkerne, flere
containere og biler til møbelafhentninger.

Samaritter og førstehjælp
Røde Kors’ veluddannede samaritter er
til stede og yder førstehjælp ved sportsstævner, festivaler og koncerter over hele
Danmark. I 2018 steg omsætningen bl.a.
som følge af øget faglighed, prisstigninger og fald i omkostningerne. Røde Kors
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tilbyder også undervisning i førstehjælp
i hele Danmark, og ca. 100.000 danskere
fik i 2018 kendskab til førstehjælp enten
via et førstehjælpskursus eller Røde Kors’
skolemateriale.

Viden om hjælpearbejdet
Viden om humanitære behov er vigtig
for befolkningens opbakning. I 2018
udgav Røde Kors undervisningsmaterialet ’act MODIG’, der handler om at
hjælpe alle – uanset hvem man er. Røde
Kors’ Frivillighus dannede også rammen om konferencer, virksomhedsbesøg,
CPH:DOX-Filmfestival, kurser og workshops. Og i Røde Kors Oplevelsen mærkede 8.000 skolebørn, frivillige og andre
gæster på egen krop, hvordan det er at
hjælpe i verdens brændpunkter.

Landsforeningen
Landsforeningen Røde Kors i Danmark
omfatter også Ungdommens Røde Kors,
Grønlandsk Røde Kors og Færøsk Røde
Kors, som aflægger særskilte regnskaber. I
seneste regnskabsår havde Ungdommens
Røde Kors en samlet omsætning på 38
mio. kr., Grønlandsk Røde Kors på godt 3
mio. kr. og Færøsk Røde Kors på 2 mio. kr.

ÅRSREGNSKAB 2018

Indsamlede
private midler 213 mio. kr.

Genbrug 198 mio. kr.

Midler fra
internationale institutioner
152 mio. kr.
Midler fra
Udenrigsministeriet
421 mio. kr.

INDTÆGTER
1.431 MIO. KR.

Midler fra andre
danske institutioner 40 mio. kr.
Andre aktiviteter 27 mio. kr.
Forskydning i formåls
bestemte midler 52 mio. kr.

Midler fra Udlændingestyrelsen og
Kriminalforsorgen m.v. 330 mio. kr.

Hjælpearbejde i Danmark 120 mio. kr.

Genbrug 137 mio. kr.

Generel ledelse og administration 53 mio. kr.
Indsamlede private midler 58 mio. kr.
Andre aktiviteter 26 mio. kr.
Hjælpearbejde
i udlandet 685 mio. kr.

Oplysning og information 20 mio. kr.

OMKOSTNINGER
1.430 MIO. KR.
Asylarbejdet
332 mio. kr.
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DANMARK

HER HJALP VI I

2018

Røde Kors er altid til stede. Hver dag redder vi liv og
ruster mennesker til at klare sig gennem kriser og
katastrofer. I Danmark skaber vi fællesskaber og støtter
samfundets sårbare til et bedre liv.

LIBYEN

MAURETANIEN

MALI

GUINEA
LIBERIA
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TOGO

NIGER
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HVIDERUSLAND
UKRAINE

UNGARN MOLDOVA
RUMÆNIEN
MONTENEGRO
GRÆKENLAND

GEORGIEN

TYRKIET

LIBANON
PALÆSTINA

ARMENIEN

SYRIEN
IRAK

NORDKOREA

AFGHANISTAN

JORDAN
PAKISTAN

NEPAL

EGYPTEN
BANGLADESH

MYANMAR
LAOS

SUDAN

ERITREA

YEMEN
FILIPPINERNE

ETIOPIEN

SYDSUDAN

KENYA
DR. CONGO

RWANDA
INDONESIEN

MALAWI

ZIMBABWE
MADAGASKAR
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ÅRSREGNSKAB 2018 INTERNATIONALT HJÆLPEARBEJDE

EN VERDEN MED
KOMPLEKSE HUMANITÆRE
UDFORDRINGER
Røde Kors i Danmark er en del af Røde
Kors-bevægelsen, der er til stede i mere
end 190 lande og har mere end 11 mio.
frivillige.
Røde Kors i Danmark hjælper især i de
områder, hvor kun få har adgang, og kriserne
er komplekse. I 2018 var vi til stede i Afrika,
Mellemøsten, Asien og Europa. Vi samarbejder altid med det lokale Røde Kors-/Røde
Halvmåne-selskab, Den Internationale Røde
Kors Komité (ICRC) eller Forbundet (IFRC).
I 2018 anvendte vi 685 mio. kr. på det
internationale hjælpearbejde.

Mange på flugt
Omkring 68,5 mio. mennesker i verden er
fortsat på flugt. I 2018 hjalp vi de mange
flygtninge i Cox’s Bazar i Bangladesh med
felthospital, rent vand og sanitet samt
psykosociale indsatser, der bl.a. gav lejrens
børn mulighed for trygt at kunne lege. I
2018 hjalp vi også de mange, som har brug
for hjælp på migrationsruten op gennem
Afrika. Dem, der opgav rejsen og vendte retur til Etiopien, Guinea, Mali og Niger, hjalp
vi med reintegration i lokalsamfundet.

og evakueres. Metoden bruges også til
tidligt at identificere udbrud af smitsomme
sygdomme som ebola og kolera.

Samarbejde med Novo Nordisk
Kroniske sygdomme som diabetes og
hjerte-kar-sygdomme er en stor udfordring
i områder med kriser og konflikt, hvor den
ofte livsvigtige behandling er svær at sikre.
I 2018 indgik Røde Kors et nyt partnerskab
med ICRC og Novo Nordisk om forebyggelse og behandling af kroniske sygdomme
under humanitære kriser.

Varsling betaler sig
Borgerkrig i Yemen
Borgerkrigen i Yemen er en af verdens
største humanitære katastrofer. Det er et
ekstremt farligt land at arbejde i, og gennem de senere år er flere kolleger fra Røde
Kors-bevægelsen blevet kidnappet eller
dræbt. I 2018 bidrog vi bl.a. til sundhedscentre, uddannelse af sundhedspersonale,
medicin, rent vand og sanitet. Mangel på
mad er en stor udfordring – ikke mindst
for børnene. Vi har derfor etableret særlige
centre, der hjælper underernærede børn.

Fortsat krig i Syrien

Med klimaforandringerne følger flere
og farligere vejrbetingede katastrofer
som oversvømmelser, tørke og orkaner.
Nye metoder har styrket indsatserne, før
katastrofen rammer. I samarbejde med
myndigheder i Malawi, Zimbabwe, Nepal,
Sudan og Mali analyseres vejrprognoser
grundigt. Og er f.eks. en oversvømmelse
på vej, kan befolkningen hurtigt varsles

Et stærkt civilsamfund
I samarbejde med det lokale Røde Korsselskab bidrager Røde Kors i Danmark til at
styrke civilsamfundet, herunder lokalbefolkningens evne til at organisere sig og
gå i dialog med lokale myndigheder om
rettigheder og behov. I Pakistan har det
bl.a. ført til etablering og anerkendelse af
en række nye landsbyorganisationer.

Internationalt hjælpearbejde 2018

Siden krigens start har vi arbejdet tæt
sammen med de 7.000 frivillige fra Syrisk
Asien 119 mio. kr.
Arabisk Røde Halvmåne, der hver dag
sætter livet på spil for at uddele nødhjælp,
yde førstehjælp og give psykosocial støtte.
Vi samarbejder også med ICRC om at få
adgang og sikre, at den humanitære folkeret overholdes. Mere end 5 mio. mennesker
har søgt tilflugt i andre lande. Med penge Afrika 190 mio. kr.
fra EU's Trust Fond Madad har Røde Kors i
Danmark i 2018 koordineret en meget stor
indsats for de flygtninge, der opholder sig i
nabolandene.
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Europa 75 mio. kr.
Øvrige udland 28 mio. kr.
Generel rådgivning 16 mio. kr.
Psykosocial Referencecenter 9 mio. kr.

SAMLET
685 MIO. KR.

Bidrag ICRC/IFRC 5 mio. kr.

Mellemøsten 242 mio. kr.

En konvoj med nødhjælp
på vej med hjælp til 50.000
internt fordrevne i Syrien.
Foto: Syrisk Arabisk Røde
Halvmåne

Flygtninge i Niger får
hjælp fra Røde Kors på
migrantruten.
Foto: Noemi Monu
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Klimaforandringer
påvirker mennesker, der
i forvejen er sårbare,
særligt hårdt.
Foto: Lene Vendelbo
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Netværk og nye venskaber
i lokalsamfundet er vigtigt
for at falde til, når man er
ny i Danmark.
Foto: Johnny Wichmann
Besøgsmodtageren
vælger sammen
med besøgsvennen,
hvordan de bruger
tiden sammen.
Foto: Poul
Henning Nielsen

Børn fra udsatte
børnefamilier får positive
oplevelser i familienetværket
Foto: Maria Fonfara

ÅRSREGNSKAB 2018 NATIONALT HJÆLPEARBEJDE

ET DANMARK,
HVOR FÆLLESSKABER
BINDER OS SAMMEN
I Danmark står flere og flere på kanten af
eller uden for samfundets fællesskaber.
Mange mistrives, føler sig isolerede og har
svært ved at få hverdagen til at hænge
sammen.
I 2018 støttede Røde Kors knap 29.000
mennesker gennem længerevarende,
sociale indsatser i Danmark. Og mere
end 472.000 fik hjælp gennem ’her og
nu’-indsatser som f.eks. samaritter eller
patientstøtter.
Røde Kors i Danmark brugte i 2018 120
mio. kr. på at udvikle og understøtte den
frivillige, sociale indsats. Det er en stigning
på 11 pct. i forhold til 2017.

Familier i afsavn
Der er børn i Danmark, som vokser op
i familier, hvor ressourcerne er få og
hverdagen fuld af afsavn. Røde Kors støtter bl.a. familierne i familienetværk, giver
økonomisk støtte til fritidsliv og tilbyder
som noget nyt erhvervs- og uddannelsesmentorer, der hjælper forældrene med at
komme tættere på arbejdsmarkedet. På
vores familiecamps får familierne fælles
oplevelser, nye venner og redskaber til at
løse hverdagens konflikter på en ny måde.

Udenfor i julen

Venner gør en forskel
I samarbejde med Dansk Flygtningehjælp
og kommunerne har Røde Kors i 2018
tilbudt stort set alle nyankomne flygtninge
en dansk ven. Og på det første ’Røde Kors
Tech Akademi’ i efteråret 2018 fik teknikinteresserede unge uledsagede flygtninge
viden om droner, mikrobits, kodning og
robotbyggeri – samt ikke mindst knyttet
nye venskaber.

Røde Kors-aktivitet verden over. Besøgene kombineres mange steder med sociale
aktiviteter. For mange indsatte i danske
fængsler er overgangen fra fængsel til
frihed en hård tid. Det kan være en udfordring at genskabe relationer, skabe en
hverdag og blive en del af lokale netværk
og fællesskaber. Med hjælp fra Røde Kors’
frivillige mentorer i Primus Motor støttes
de indsatte i at genetablere livet uden for
murene.

Kontakt til familien
Gennem det internationale Røde Korssamarbejde hjælper Røde Kors i Danmark
flygtninge med at genetablere kontakt til
familiemedlemmer, der har mistet forbindelsen til deres nærmeste under krige eller
katastrofer. I 2018 havde vi kontakt med
260 mennesker, der søgte efter mere end
700 familiemedlemmer.

Den svære overgang
At besøge indsatte i fængsler er en central

Nye behov opstår
Den sociale indsats udvikles i takt med,
at nye behov opstår. Det gælder f.eks.
indsatser for pårørende til sygdomsramte,
der ofte står alene. Røde Kors støtter de
pårørende i at opretholde deres sociale
relationer, så de ikke selv bliver syge eller
ensomme. Vi ser også et øget behov for
indsatser for mennesker med psykiske
lidelser, hvor mødet med et medmenneske kan give et afbræk fra systemer.

Nationalt hjælpearbejde 2018
Aktiviteter for ensomme
(inkl. fængsler
og efterværn) 33 mio. kr.

Foreningsudvikling og
Frivillighus 12 mio. kr.

For nogle mennesker er julen den sværeste
tid på året, hvor det er let at føle sig udenfor. Flere og flere har ikke råd til julemad
og gaver til børnene. I 2018 uddelte Røde
Kors julehjælp til mere end 10.000 famiFlygtninge og
lier i Danmark. Andre mangler nogen at
immigranter (inkl.
sundhedsklinik)
tilbringe højtiden med, og en jul uden sel18 mio. kr.
skab kan være med til at forstærke følelsen
af ensomhed. Derfor matchede Røde Kors
i julen 2018 julegæster med juleværter, der
gerne ville dele deres juleaften med andre.

SAMLET
120 MIO. KR.

Beredskab 1 mio. kr.
Afdelingernes internationale
arbejde 2 mio. kr.
Tilskud til Ungdommens
Røde Kors 2 mio. kr.

Familieaktiviteter 52 mio. kr.
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ASYLANSØGERE
MØDES MED
MEDMENNESKELIGHED
Røde Kors i Danmark driver en række
centre, hvor asylansøgere bor, mens deres
ansøgning om asyl bliver behandlet.
Opgaven varetages som operatør for
staten og reguleres af årlige kontrakter
med Udlændingestyrelsen samt med
Kriminalforsorgen. Kontrakterne tildeles
via offentligt udbud. I 2018 gennemførte
Røde Kors aktiviteter på asylområdet for
332 mio. kr. – mod 485 mio. kr. i 2017.

Færre asylansøgere
Asylarbejdet var i 2018 præget af, at der
fortsat kommer markant færre asylansøgere til landet. I 2018 kom der 3.500
asylansøgere til Danmark.
Som konsekvens heraf er mange
asylcentre lukket, opgaver er flyttet, flere
centre er reduceret i kapacitet og en stor
gruppe medarbejdere er blevet afskediget.
I 2017 drev Røde Kors 19 asylcentre. Det
tal var ved udgangen af 2018 reduceret til
fem centre: Sandholm, Avnstrup, Jelling,
Thyregod og Sandvad.

Specialfunktioner
Med afsæt i Røde Kors’ mangeårige erfaring og kompetencer varetog Røde Kors i
2018 nogle af de vanskeligste specialfunktioner på asylområdet: Modtagecenter
for voksne og uledsagede mindreårige
børn, afdeling for unge gadeorienterede
fra Nordafrika, omsorgsafdeling, kvindeafdeling og et hjemrejsecenter for afviste
asylansøgere, der medvirker til hjemrejse.

til hjemrejse, og beboerne lever under
særligt restriktive forhold.

Mange får afslag
Røde Kors’ asylindsats er generelt præget
af, at langt de fleste asylansøgere ikke
får opholdstilladelse og derfor skal rejse
hjem. Denne gruppe er i en svær situation
med stor uvished om fremtiden, og det
påvirker i stort omfang deres trivsel og
sundhed. I 2018 har Røde Kors derfor haft
fokus på at sikre, at medarbejderne har de
rette kompetencer til at varetage opgaven,
så der i højere grad lægges vægt på at
forebygge fysiske og psykiske reaktioner
hos beboerne og forberede dem til en
værdig hjemrejse.

Støtte til børnefamilierne
At få afslag på opholdstilladelse er en
særlig svær situation for børnefamilierne.
Mange familier taler ikke om risikoen for at

få afslag, og børnene gør sig derfor deres
egne forestillinger om hjemlandet. For at
støtte dem har Røde Kors bl.a. etableret
familiegrupper, så børnene ikke står alene
med deres tanker. På hjemrejsecenter
Avnstrup har vi engageret forældrene i
børnehaven ved at lade dem vise lege
fra hjemlandet og lave mad til børnene.
At lave mad og spise sammen har stor
betydning for familierne, som ikke har ret
til selvhushold på centeret.

Ofre for menneskehandel
De uledsagede mindreårige, der har været
ofre for menneskehandel, er en anden meget sårbar gruppe asylansøgere. I samarbejde med ’Center mod Menneskehandel’
har Røde Kors i 2018 indgået i et fireårigt
projekt, der skal sikre, at børnene får den
støtte og beskyttelse, de er berettigede til
bl.a. i henhold til Børnekonventionen.

Røde Kors'
asylcentre 2018

Udrejsecentrene

Jelling

Som underleverandør for staten varetog
Røde Kors også specialopgaver på udrejsecentrene Sjælsmark og Kærshovedgård,
der drives af Kriminalforsorgen. Her bor
afviste asylansøgere, der ikke medvirker
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Thyregod
Sandvad

Sandholm

Avnstrup

Røde Kors’ sundhedspersonale har blik for de
særlige behov som asylansøgere og deres børn
kan have efter flugten.
Foto: Mathilde Bech

I børnehaven i Jelling arbejder
personalet efter særlige
asylpædagogiske principper
med fokus på bl.a. forudsigelighed og forældresamarbejde.
Foto: Mathilde Bech

xxxx

Nogle besøgsvenner i Røde Kors
har deres børn med, når de mødes
ÅRSREGNSKAB 2018
med deres besøgsmodtagere.
Det er til stor glæde for alle.
Foto: Poul Henning Nielsen
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RESULTATOPGØRELSE (i t.kr.)

Note

2018

2017

Indtægter			
Midler fra danske institutioner

1

790.235

894.542

Midler fra internationale institutioner

2

151.512

615.870

Indsamlede private midler

3

212.644

227.965

Genbrug

4

197.850

192.579

Andre aktiviteter

5

26.828

33.854

Forskydning i formålsbestemte midler

6

52.014

-340.938

1.431.082

1.623.872

Indtægter i alt 		

Omkostninger				
Hjælpearbejde i udlandet

7

-685.468

Hjælpearbejde i Danmark

8

-119.898

-108.211

Asylarbejdet

9

-331.514

-484.917

Oplysning og information		

-19.566

-17.420

Indsamlede private midler

3

-57.747

-48.686

Genbrug

4

-137.444

-126.630

Andre aktiviteter

5

-25.800

-27.009

Generel ledelse og administration		

-52.918

-56.166

-1.430.354

-1.600.872

Omkostninger i alt		

-731.834

				
Årets resultat før finansielle poster		

728

23.000

Finansielle poster

-381

-500

347

22.500

10

Årets resultat		

18

ÅRSREGNSKAB 2018

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

Note

2018

2017

AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Immaterielle anlægsaktiver		

10.640

7.846

Materielle anlægsaktiver		

132.600

133.994

Finansielle anlægsaktiver		

18.674

17.099

161.913

158.939

Anlægsaktiver i alt

11

Omsætningsaktiver				
Varebeholdning		

854

1.332

12

558.502

579.298

Periodeafgrænsningsposter		

5.608

11.420

Tilgodehavender

Værdipapirer*		

118.486

117.813

286.036

310.431

Omsætningsaktiver i alt		
969.486

1.020.294

Likvide beholdninger

13

Aktiver i alt		
1.131.399
1.179.233
PASSIVER			
Egenkapital				
Bundet i grunde og bygninger		

87.345

89.008

Reservationer		

119.779

125.238

Overført resultat		

85.837

78.367

292.961

292.613

4.217

11.637

Egenkapital i alt

14

Hensatte forpligtelser		

Langfristet gæld				
Prioritetsgæld		

4.953

5.895

33.678

31.061

Langfristet gæld i alt		
38.631

36.956

Periodiseret tilskud til indregnede aktiver

15

Kortfristet gæld				
Formålsbestemte midler til fremførsel

6

628.750

680.765

Leverandør af varer og tjenesteydelser		

46.307

48.124

Gæld til banker og kreditinstitutter		

.465

550

Anden gæld		

119.068

108.588

Kortfristet gæld i alt		

795.590

838.027

Passiver i alt		

1.131.399

1.179.233

*Udover egne værdipapirer forvalter Røde Kors i Danmark båndlagte arvemidler. Værdi af disse midler udgør ultimo 2018 4.878 t.kr.
For note om beredskabsbeholdning se note 16.
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NOTE 1 		

2018

2017

Midler fra offentlige institutioner i Danmark (i t.kr.)		
Udlændingestyrelsen

288.268

424.704

Udenrigsministeriet (Danida)

420.996

400.077

68.172

56.961

Andre ministerier og styrelser
Tips- og lotto, LOTFRI*

7.500

7.500

Sekretariatsbevillingen**

5.300

5.300

790.235

894.542

Midler i alt

* Tilskuddet fra LOTFRI er anvendt i tilskudsperioden og er anvendt i overensstemmelse med bevillingen, fortrinsvis til dækning af udgifter i
note 8 og udgifter til generel ledelse og administration.			
** Tilskuddet vedrørende sekretariatsbevillingen, der henføres til Røde Kors' udførelse af asylopgaven, er anvendt i overensstemmelse med
bevillingen, fortrinsvis til dækning af udgifter i note 9 og udgifter til generel ledelse og administration.			

NOTE 2		

2018

2017

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

94.761

72.676

43.694

532.523

Andre institutioner

13.056

10.671

Midler i alt

151.512

615.870

2018

2017

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

Omkostninger

Private bidrag

81.146

-26.020

55.125

43.891

Indsamlinger

42.554

-25.061

17.493

28.053

Fondsmidler

41.567

-3.438

38.129

47.833

Arvemidler

25.424

-147

25.277

41.238

Erhvervssamarbejde

16.847

-2.890

13.957

13.604

5.107

-191

4.916

4.660

212.644

-57.747

Medlemsbidrag
Indsamlede midler i alt
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Resultat

154.897

Resultat

179.279
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NOTE 4		

2018

2017

Genbrug (i t.kr.)
Indtægter

197.850

192.579

Omkostninger

-137.444

-126.630

Genbrug i alt

60.406

65.949

2018

2017

NOTE 5		
Andre aktiviteter (i t.kr.)
Indtægter

Omkostninger

Resultat

Resultat

19.382

-18.578

804

1.395

Samaritter

5.858

-7.222

-1.364

-2.027

Øvrige aktiviteter

1.587

0

1.587

7.477

26.828

-25.800

1.028

6.845

Førstehjælp

Andre aktiviteter i alt

NOTE 6

2018

Fremført formålsbestemte midler (i t.kr.)
						 Periodens
Primo		 Tilgang
Forbrug
Ultimo bevægelser
Udlændingestyrelsen og Kriminalforsorgen m.v.

14.397		

329.722

-332.126

Humanitær Partnerskabsbevilling (Danida)

3.143		

128.000

-127.810

3.333

190

Rammebevilling (Danida)

3.731		

68.000

-68.297

3.434

-297

-209.523

64.715

15.473

-140.048 286.730

-98.952

Andre bevillinger fra Danida

11.993

-2.404

49.243		

224.996

385.682		

41.096

Andre ministerier og styrelser

27.366		

22.373

-22.543

27.196

-170

Røde Kors-selskaber/IFRC/ICRC

67.819		

94.761

-62.938

99.643

31.823

Bevillinger fra EU

Andre internationale institutioner
Indsamlede formålsbestemte midler
Midler under RK's internationale katastrofefond
Midler under RK's nationale fond
I alt

7.198		

15.655

-7.868

14.985

7.787

121.315		

75.610

-81.092

115.833

-5.482

872		

16.882

-16.866

887

15

-1		

0

0

-1

0

680.765		 1.024.394

-1.076.410

628.749

-52.015
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NOTE 7		

2018

2017

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

Udvikling

Total

Total

Mellemøsten

187.345

54.484

241.829

238.904

Afrika

102.755

87.633

190.388

252.584

Asien

90.658

28.549

119.207

88.972

Europa

12.917

62.425

75.341

94.798

Øvrige udland

21.555

6.673

28.228

24.491

Generel rådgivning og monitorering

7.949

7.949

15.898

20.092

Bidrag til IFRC/ICRC

2.542

2.542

5.084

3.012

Psykosociale referencecenter
Hjælpearbejde i udlandet i alt

-

9.492

425.721

259.747

9.492

8.982

685.468

731.835

2018

2017

Familieaktiviteter

52.273

42.978

Ensomhed

33.350

29.279

Integration

17.611

19.141

Foreningsudvikling og Frivillighus

11.797

11.510

1.711

1.349

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

Afdelingernes internationale arbejde
Tilskud til Ungdommens Røde Kors

1.700

1.700

Beredskab

1.455

2.254

119.898

108.211

Hjælpearbejde i Danmark i alt
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NOTE 9		

2018

2017

213.230

340.938

41.958

74.187

Anvendt på asylarbejde (i t.kr.)
Indkvartering og underhold
Ejendomsdrift, transport, lager, inventar, vedligehold m.v.
Naturalieydelser (tøj- og hygiejnepakker, kost m.v.)

16.512

14.287

Asylaftalen

15.570

18.294

Rådgivningstjenesten

1.780

6.256

Pædagogisk pulje

1.926

2.447

Anden drift

40.537

28.508

Asylarbejdet i alt

331.514

484.917

2018

2017

Omkostninger

Resultat

Resultat

47

-783

-736

-997

1.910

-1.451

458

2.542

86

-190

-104

-2.045

2.043

-2.424

NOTE 10			
Finansielle poster (i t.kr.)
Indtægter
Renter
Værdipapirer
Valutakurs
Finansielle poster i alt
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-381

-500
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NOTE 11
Anlægsaktiver (i t.kr.)
Immaterielle
Driftsmidler Grunde og*
Finansielle**
anlægsaktiver		 bygninger anlægsaktiver
Anskaffelsessum primo
Regulering til primo

Total

29.640

41.170

134.050

17.099

221.958

14.193

-14.193

0

0

-

Tilgange i året

6.792

1.531

4.069

1.575

13.966

Afgange i året

-7.733

-3.165

-2.640

0

-13.538

42.892

25.342

135.479

18.674

222.386

Anskaffelsessum ultimo

					
Afskrivninger primo

-21.793

-32.583

-8.643

0

-63.019

Regulering til primo

-14.193

14.193

0

0

-

Årets afskrivninger

-3.998

-2.834

-958

0

-7.789

7.733

2.505

98

0

10.336

-32.251

-18.719

-9.503

0

-60.473

Afskrivninger vedr. årets afgange
Afskrivninger ultimo

					
Anlægsaktiver i alt

10.640

6.624

125.976

18.674

161.914

* Landsforeningens ejendomme er samlet pantsat med 14.760 t.kr. til sikkerhed for bank- og realkreditengagement.		
** Finansielle anlægsaktiver består af en andelsejendom (4.288 t.kr) og deposita på lejemål i forbindelse med genbrugsaktiviteter (14.386 t.kr.)

NOTE 12		

2018

2017

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

NOTE 13		

20.350

13.450

476.639

475.039

17.371

21.868

44.143

68.941

558.502

579.298

2018

2017

Likvide beholdninger (i t.kr.)
Egne midler

104.807

Donor midler
Likvide beholdninger i alt
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169.072

181.229

141.359

286.036

310.431
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NOTE 14
Egenkapital (i t.kr.)
Primo
Til-/afgang
			

Fordeling af
årets resultat

Ultimo

Bundet i grunde og bygninger

89.008

-1.833

0

87.175

Reservation international katastrofefond

74.893

0

107

75.000

19.136

0

-136

19.000

30.000

0

-5.000

25.000

Reservation national fond
Reservation udviklingsfonden
Reservation afdelingsfonde

1.209

-430

0

779

Overført resultat

78.368

2.263

5.376

86.007

Egenkapital i alt

292.614

-

347

292.961

NOTE 15		
Periodiserede tilskud til indregnede aktiver
Periodiseret tilskud til indregnede aktiver under langfristede gældsforpligtelser består af modtaget tilskud vedrørende
opførelse af Frivillighuset.

NOTE 16		
Beredskabsbeholdning af nødhjælpsudstyr
Røde Kors har en beredskabsbeholdning af nødhjælpsudstyr, som anvendes ved katastrofer. Udstyret er anskaffet med
det formål at kunne assistere hurtigt og effektivt i forbindelse med katastrofer. Denne beholdning af nødhjælpsudstyr
indregnes ikke i balancen. Kostprisen af nødhjælpsudstyret andrager 5,99 mio. kr. pr. 31. december 2018 (7,44 mio. kr. pr.
31. december 2017).
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ANVENDT
REGNSKABSPRAKSIS
Regnskabet omfatter landsforeningens
afdelinger og kommunekredse (aktivitetssamarbejde på tværs af afdelinger) samt
landskontoret inklusive asylafdelingen.
Der udarbejdes særskilt årsregnskab for
asylafdelingen efter statens regler for omkostningsbaseret regnskab. Omkostninger
periodiseres, og forpligtelser, der forfalder
til senere betaling, indgår som gæld.
Årets resultat for asylafdelingen indregnes ikke i driften for Røde Kors. Asylafdelingens aktiver og forpligtelser indgår i
balancen for Røde Kors. Asylafdelingens
egenkapital anses for en mellemregning
med Udlændingestyrelsen, der indgår i
balancen under 'Formålsbestemte midler.'
Årsregnskabet er aflagt i danske kroner
i overensstemmelse med den beskrevne
praksis, der er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskabet 2018 er opsat i samme
format som i 2017 med særligt fokus på at
øge gennemsigtighed og læsevenlighed.
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 lignende organisationer i
Danmark.

resultatopgørelsen, såfremt levering og
fakturering har fundet sted inden årets
udgang.
Indtægter fra indsamlinger, arv og gaver
indtægtsføres på indbetalingstidspunktet.

Midler til udenlandske projekter udgiftsføres, når midlerne er sendt ud. Der
foretages i øvrigt sædvanlig periodisering
af indtægter og udgifter.

Finansielle poster
Bevillinger indtægtsføres, når der er
modtaget bindende bevillingstilsagn fra
bevillingsgiver.
Formålsbestemte midler, der ikke er anvendt, indregnes som forpligtelser under
’Formålsbestemte midler’ til fremførelse.
Årets forskydning i formålsbestemte
midler til fremførelse 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 de i året modtagne
formålsbestemte bevillinger og anvendelsen af disse midler i regnskabsåret.

Indtægter

Røde Kors medtager i lighed med andre
internationale nonprofit 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
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.

Indtægter består primært af indsamlede
midler og bevillinger. Indtægter ved salg
af varer og tjenesteydelser optages i

Værdi af Røde Kors-frivilliges arbejdsindsats er ikke indregnet i årsregnskabet.

RESULTATOPGØRELSEN

Omkostninger
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Finansielle indtægter og omkostninger
indregnes i resultatopgørelsen med
de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, realiserede og ikke
realiserede 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 indregnes til
kostprisen og afskrives lineært over resultatopgørelsen over fem eller syv år.
Kostprisen er fastsat til den oprindelige
anskaffelsesværdi.

Materielle anlægsaktiver
Bygninger og grunde opgøres til kostpris
med fradrag af akkumulerede afskrivninger 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 of-

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

fentlige ejendomsvurdering for 2014, hvor
andet ikke har været muligt.
Der foretages lineære afskrivninger på
landskontorets bygninger og afdelingernes bygninger over henholdsvis 100 år og
50 år til forventet scrapværdi. Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under
'Generel ledelse og administration'.
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.
Kostprisen for materielle anlægsaktiver
modtaget som donationer eller lignende
måles til vurderet dagsværdi på indregningstidspunktet, idet omfang en sådan
kan opgøres pålideligt. Dagsværdien
afspejler det beløb, som Røde Kors ville
have betalt, hvis aktivet var erhvervet på
almindelige handelsmæssige vilkår.
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.

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

Varebeholdning
Beholdninger af førstehjælpsprodukter
og bøger samt lager af fornødenheder på
asylcentrene måles til anskaffelsesværdi eller
nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere.
Røde Kors har en beredskabsbeholdning
af nødhjælpsudstyr, som anvendes ved
katastrofer. Udstyret er anskaffet med det
formål at kunne assistere hurtigt og effektivt i forbindelse med katastrofer. Denne
beholdning af nødhjælpsudstyr indregnes
ikke i balancen, men kostprisværdien af
nødhjælpsudstyret oplyses i en note.

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

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

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

Likvide beholdninger
Den likvide beholdning måles til balancekursværdi 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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Gældsforpligtelser måles til amortiseret
kostpris, hvilket som udgangspunkt svarer
til nominel værdi.

Formålsbestemte midler til
fremførsel
Formålsbestemte midler til fremførsel er
modtagne donationer, som er øremærkede til et bestemt formål, men som endnu
ikke er anvendt til formålet.
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LEDELSESPÅTEGNING
Den daglige ledelse og hovedbestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2018 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 2018 samt af resultatet af landsforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2018.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen 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 17. juni 2019
For den daglige ledelse

Anders Ladekarl 		
Generalsekretær 		

Johnny Rasmussen
Økonomichef

For hovedbestyrelsen i Landsforeningen Røde Kors i Danmark

Sven Bak-Jensen		
Præsident		
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Benny Schwartz
Formand for økonomiog revisionsudvalget
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS
REVISIONSPÅTEGNING
Til hovedbestyrelsen i
Landsforeningen Røde Kors i Danmark

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

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.

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Landsforeningen Røde Kors i
Danmark for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
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 2018 samt af resultatet af organisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 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 standarderne for offentlig revision,
idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision
m.v. 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

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 standarderne for offentlig revision, 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, standarderne for offentlig revision, 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.
• 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.
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• 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.

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.

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 standarderne for offentlig revision 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.
København, den 17. juni 2019
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen
indeholder krævede oplysninger i henhold til den beskrevne
anvendte praksis.
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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