
ÅRSREGNSKAB 2019

ÅRSREGNSKAB  
2019

RØDE KORS



ÅRSREGNSKAB 2019



3

ÅRSREGNSKAB 2019

 5  FORORD

 6 STORE BEHOV OG STORT ENGAGEMENT

 8 HER HJALP VI I 2019

 10  NATURKATASTROFER OG KONFLIKT

 13   FÆLLESSKABER FOR ALLE

 14   ASYLANSØGERNE DELTAGER AKTIVT

16 ÅRETS RESULTAT OG UDVIKLING

17  HOVED- OG NØGLETAL

19  ÅRSREGNSKAB 2019 
  
 28 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

31  LEDELSESPÅTEGNING

32 REVISIONSPÅTEGNING



Røde Kors-medarbej-
dere på Udrejsecenter 
Sjælsmark giver børne-
ne gode oplevelser i en 
udfordrende hverdag. 
Foto: Thomas Sjørup
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De massive humanitære behov i verden og i Danmark kombineret med stor opbakning og støtte 
betyder, at Røde Kors i 2019 har haft det højeste aktivitetsniveau i det internationale og nationale 
sociale hjælpearbejde nogensinde. Samlet brugte vi knap 1,5 mia. kr. 

Klimaforandringerne kom for alvor på dagsordenen i 2019, hvor temperaturstigninger medførte 
ekstremt vejr mange steder i verden. Året var også præget af de langvarige konflikter i bl.a. Yemen 
og Syrien, hvor hjælpearbejdet blev stadig mere komplekst. En særlig humanitær udfordring var Al-
Hol-lejren i det nordøstlige Syrien, hvor mere end 70.000 lever under horrible forhold. 

På årets sidste dag fortalte Hendes Majestæt Dronningen om den stigende ensomhed i Danmark, 
og hun lagde vægt på, at vi mennesker har brug for hinanden – et behov der ikke er blevet mindre 
i lyset af coronakrisen i 2020. Medmenneskelige fællesskaber står derfor også helt centralt i Røde 
Kors’ sociale indsats i Danmark. I 2019 indgik vi et partnerskab med den digitale platform Boblberg 
for sammen at skabe endnu flere fællesskaber. 

En rapport om mistrivsel hos børnene på Center Sjælsmark gav stor medieomtale i året der gik. Det 
var derfor meget glædeligt, da det blev besluttet, at Røde Kors skal drive et center for de afviste 
børnefamilier, der skal indrettes efter rapportens anbefalinger. Det viser, at der bliver lyttet til Røde 
Kors, når vi taler udsatte menneskers sag. 

Vi glæder os særligt over det historisk flotte resultat, Røde Kors’ genbrugsforretning har leveret i 
2019. Overskuddet på 74,5 mio. kr. er en stigning på 23 pct. i forhold til 2018. Det styrker vores øko-
nomiske muligheder i 2020 og frem, hvor verden fortsat har stor brug for Røde Kors.

Alt dette – og meget, meget mere – var på ingen måde muligt uden gavmilde bidrag fra private og 
offentlige donorer, 35.000 engagerede frivillige og mange dygtige medarbejdere i Røde Kors. 

En stor tak til alle jer, der bidrog i 2019, og for jeres fortsatte engagement og opbakning.

Anders Ladekarl
Generalsekretær

Sven Bak-Jensen
Præsident   

FORTSAT BRUG 
FOR RØDE KORS 

“Vi har brug for at tale sammen, også om 
ensomheden. Vi har brug for hinanden. Vi har 
brug for at få bekræftet, at vi betyder noget.”

– HENDES MAJESTÆT DRONNING MARGRETHE. NYTÅRSTALE 2019 – 
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Røde Kors i Danmark anvendte i 2019 1,5 
mia. kr. på arbejdet i Danmark og i verden.
 
762 mio. kr. blev anvendt på det interna-
tionale hjælpearbejde, og 135 mio. kr. blev 
anvendt i Danmark. Begge tal er udtryk 
for det højeste aktivitetsniveau nogen-
sinde. På asylindsatsen blev der brugt 
281 mio. kr., hvilket er et fald på 15 pct. i 
forhold til 2018, det skyldes bl.a. færre nye 
indrejste. 

Årets resultat viser, at vi i 2019 har an-
vendt midler på hjælpearbejdet svarende 
til årets indtægter og fortsat har en lav 
administrationsprocent på 5,2 pct.

Opbakning fra private og  
virksomheder 
I 2019 oplevede Røde Kors en stor stigning 
i opbakningen fra private og virksomheder. 
Antallet af private bidragsydere steg med 
godt 8 pct., og partnere som Coop, DSV 
og TV2 bidrog alle med rekordhøje beløb. 
Samtidig var der – trods øget konkurrence 
– flot opbakning til Røde Kors Indsam-
lingen, der engagerede 25.000 frivillige, 
heraf mange unge, og gav et samlet 
resultat på 16 mio. kr. Indtægterne fra arv 
er til gengæld faldet i 2019. Det samlede 
resultat af indsamlingsaktiviteterne i 2019 
var på 145 mio. kr. mod 160 mio. kr. i 2018. 

Gode kundeoplevelser 
Røde Kors-butikkerne har konstant fokus 
på at give kunderne de bedste oplevel-
ser. Derfor er mange butikker flyttet eller 
renoveret i 2019. Kunderne har krediteret 
med rekordvækst i omsætningen på 10 
pct. Væksten skyldes ikke mindst 10.000 
frivillige, der hentede, sorterede og præ-
senterede varerne, så kunderne blev fristet 
– og kom igen. Det samlede overskud til 
hjælpearbejdet var i 2019 på 74,5 mio. kr., 
hvilket er en forbedring på hele 23 pct. i 
forhold til 2018.

Computerspil om livet som 
flygtning
Røde Kors’ skoletjeneste er i kontakt med 
omkring 100.000 skoleelever hvert år. I 
2019 udgav skoletjenesten bl.a. Brothers 
Across Borders – en blanding af interaktiv 
film, computerspil og undervisningsmate-
riale, målrettet de ældste elever i grund-
skolen. 

Ny Røde Kors Oplevelse 
Røde Kors’ Frivillighus er samlingspunktet 
for frivillige, medarbejdere, samarbejds-
partnere og de mange skoleelever, som 
besøger Røde Kors Oplevelsen. I 2019 åb-
nede vi dørene for en ny Oplevelse, hvor 
5.000 gæster fik mulighed for at se, høre, 
føle og smage på hjælpearbejdet. 

Travlt år for samaritterne 
2019 var endnu et særdeles travlt år for 
Røde Kors’ samaritter, der yder førstehjælp 
ved koncerter, små og store sportsarran-
gementer samt festivaler. I 2019 steg om-
sætningen bl.a. som følge af prisstigninger 
på vagter, så prisen matcher kvalitet og 
marked. Røde Kors tilbyder også undervis-
ning i førstehjælp, og i 2019 fik ca. 100.000 
kendskab til førstehjælp – enten via et 
kursus eller via skolematerialet.

Landsforeningen 
Landsforeningen Røde Kors i Danmark 
omfatter også Grønlandsk Røde Kors, 
Færøsk Røde Kors og Ungdommens 
Røde Kors, der alle aflægger særskilte 
regnskaber. I seneste regnskabsår havde 
Grønlandsk Røde Kors en omsætning på 
godt 3,6 mio. kr. og Færøsk Røde Kors en 
omsætning på 8,3 mio. kr. 

Ungdommens Røde Kors måtte i 2019 
konstatere et fald i indtægterne og fik 
således et negativt resultat på 4,7 mio. kr. 
Der blev derfor foretaget en omfattende 
reduktion af personale- og driftsudgif-
ter og indgået en aftale med Røde Kors 
i Danmark om at stille kreditfacilitet til 
rådighed. Ved udgangen af 2019 var Ung-
dommens Røde Kors tilpasset således, at 
aktivitetsniveauet kan fortsætte. 

STORE BEHOV OG 
STORT ENGAGEMENT
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Indsamlede  
private midler 190 mio. kr.Genbrug 218 mio. kr.

Andre aktiviteter 27 mio. kr.

Hjælpearbejde  
i udlandet 762 mio. kr.

Hjælpearbejde i Danmark 135 mio. kr.

Asylarbejdet 
281 mio. kr.

Oplysning og information 20 mio. kr.

Indsamlede private midler 45 mio. kr.

Genbrug 144 mio. kr.

Andre aktiviteter 26 mio. kr.

Generel ledelse og administration 62 mio. kr.

Midler fra Udlændingestyrelsen og  
Kriminalforsorgen m.v. 281 mio. kr.

Midler fra  
Udenrigs ministeriet 

473 mio. kr.

Midler fra andre  
danske institutioner 42 mio. kr.

Midler fra  
internationale institutioner
248 mio. kr.INDTÆGTER 

1.479 MIO. KR.

OMKOSTNINGER 
1.475 MIO. KR.



98

HVIDERUSLAND

UKRAINE

GEORGIEN

ARMENIEN

SYRIEN
IRAK

YEMEN

MOZAMBIQUE

AFGHANISTAN

PAKISTAN NEPAL

MYANMAR

MALI

SYDSUDAN

SUDAN

LIBANON
PALÆSTINA

GUINEA

BAHAMAS

LIBERIA TOGO

ETIOPIEN

KENYA

RWANDA

MALAWI

ZIMBABWE

NIGER

NORDKOREA

BANGLADESH

LAOS

ALBANIEN

DR. CONGO

FILIPPINERNE

INDONESIEN

TYRKIET

JORDAN

LIBYEN

ERITREA

HER HJALP VI I  

2019
Røde Kors i Danmark er en del af 
Røde Kors-bevægelsen, der er til 

stede i 192 lande og har mere 
end 13 mio. frivillige.
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ÅRSREGNSKAB 2019 INTERNATIONALT HJÆLPEARBEJDE

NATURKATASTROFER 
OG KONFLIKT

Røde Kors i Danmarks internationale 
hjælpearbejde har særligt fokus på de om-
råder, hvor kun få andre humanitære aktører 
har adgang, og udfordringerne er særligt 
komplekse – i Afrika, Mellemøsten, Asien og 
Europa. 

I 2019 anvendte Røde Kors i Danmark 
762 mio. kr. på det internationale hjælpe-
arbejde.

Forberedt på katastrofen
Med klimaforandringerne stiger antallet og 
styrken af vejrbetingede naturkatastrofer. 
Da Malawi i foråret 2019 endnu engang blev 
ramt af oversvømmelser, målte lokale frivil-
lige vandstanden i floderne, og ved brug af 
vejrudsigter, satellitfotos og historiske data 
fra tidligere oversvømmelser blev lokalsam-
fundet advaret langt tidligere end før. I 2019 
bidrog Røde Kors i Danmark til at etablere 
lignende systemer andre steder i Afrika og 
Mellemøsten. Ved at være godt forberedt 
kan der spares liv og penge, og konsekven-
serne af katastrofen reduceres. 

Sundhedstrusler i Yemen 
Krigen i Yemen gik i 2019 ind i sit femte år. 
På trods af våbenhvile var sikkerhedssituati-
onen fortsat højspændt, hvilket skabte store 
udfordringer for hjælpearbejdet. Samtidig 
var landet præget af alvorlige sundheds-
trusler som fejlernærede børn og mæslinger. 
Røde Kors i Danmark har i mange år haft et 
tæt samarbejde med Yemen Røde Halvmåne 
og bidrog bl.a. til rent vand og sanitet, nød-
hjælp samt medicin og lægehjælp. 

Langvarig konflikt i Syrien 
Også i Syrien fortsatte konflikten. Udover 
den akutte nødhjælp bidrog Røde Kors i 
Danmark med støtte til de mange internt 
fordrevne. Langvarige og komplekse 

konflikter stiller nye krav til hjælpearbejdet, 
der skal kunne navigere mellem nødhjælp, 
langsigtet udvikling og konfliktløsning. 
Al-Hol-lejren i det nordøstlige Syrien er 
en særlig humanitær udfordring. Her lever 
70.000 mennesker – over halvdelen børn 
– bag pigtråd midt i ørkenen. Røde Kors i 
Danmark bidrog bl.a. med læger og syge-
plejersker samt psykosociale aktiviteter.  

Støtte til migranter 
De mange naturkatastrofer og konflikter 
fører fortsat til massive flygtninge- og mi-
grationsstrømme. Niger i det vestlige Afrika 
er et af de store transitlande, hvorfra nogle 
migranter bevæger sig nordpå, mens andre 
er på vej hjem efter en mislykket rejse. I 
samarbejde med Niger Røde Kors bidrog 
Røde i Danmark i 2019 med midler til bl.a. 
sundhed, mad, vand og psykosociale akti-
viteter. I et særligt center kan migranterne 
se en sygeplejerske, tale med en frivillig 
eller ringe til familien. Gennem psykosociale 

metoder, f.eks. tegninger, tilbydes hjælp til at 
huske den ofte traumatiserende rejse samt 
forstå og udtrykke følelser. 

Mental sundhed 
I 2019 fortsatte arbejdet med at sætte be-
hovet for mentale og psykosociale aspekter 
af konflikter og katastrofer højt på den 
humanitære dagsorden. Røde Kors i Dan-
mark har i mange år været en af de førende 
i Røde Kors-bevægelsen med psykosociale 
indsatser, der gennem leg og fællesskaber 
skaber trygge og sikre rammer for børn og 
voksne. I 2019 nåede vi samlet ud til 50.000 
mennesker.

Fokus på unge
Ungdommen er vigtig for at skabe forandrin-
ger. I samarbejde med Ungdommens Røde 
Kors og Libanesisk Røde Kors er unge frivil-
lige bl.a. blevet trænet i metoden SPRINT, 
der skal styrke deres evne til selv at handle 
og gøre en forskel i lokalsamfundet. 

Øvrige udland 25 mio. kr.

Afrika 
295 mio. kr.

Europa og Asien
153 mio. kr.

Mellemøsten 245 mio. kr.

Internationalt hjælpearbejde 2019 

Psykosocial Referencecenter 18 mio. kr.
Bidrag ICRC/IFRC 6 mio. kr.

Generel rådgivning 20 mio. kr.

SAMLET 
762 MIO. KR.
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De mange vejrbetingede 
katastrofer går oftest 
hårdest ud over dem, der i 
forvejen er sårbare. 
Foto: Michael Drost-Hansen

Røde Kors-frivillige skaber 
trygge rammer for børnene 
i verdens største flygtninge-
lejr i Cox’s Bazar. 
Foto: Jenelle Eli, 
Amerikansk Røde Kors
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Med Røde Kors’ familie-
venner får sårbare familier 
en støtte i hverdagen. 
Foto: Peter Sørensen

Røde Kors har indgået et 
partnerskab med den digitale 
platform Boblberg for sammen 
at skabe flere fællesskaber. 
Foto: Michael Drost-Hansen
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ÅRSREGNSKAB 2019 NATIONALT HJÆLPEARBEJDE

FÆLLESSKABER 
FOR ALLE 

I 2019 støttede Røde Kors’ frivillige mere 
end 35.000 mennesker med en længere-
varende, social indsats i Danmark. Og mange 
flere fik en hjælpende hånd fra bl.a. de 
mange patientstøtter på landets hospitaler.

Røde Kors i Danmark brugte i 2019 135 
mio. kr. på at udvikle og understøtte den 
frivillige, sociale indsats, hvilket er en stig-
ning på 13 pct. i forhold til 2018.

Udsatte familier 
Danmark er et rigt land, men alligevel 
lever op imod 15 pct. af alle børn i en 
socialt udsat situation. I familienetværk, 
på familiecamps og ferielejre skaber Røde 
Kors’ frivillige et frirum, fællesskab og 
gode oplevelser. Som noget nyt tilby-
des familievenner, der støtter med f.eks. 
lektiehjælp eller sparring om udfordringer 
i familielivet, og frivillige mentorer hjælper 
forældre tættere på uddannelse eller 
arbejde. Afsavn blandt børnefamilier var i 
2019 temaet for et samarbejde med TV2, 
hvor der bl.a. blev samlet ind til julehjælp. 
Flere end 12.000 familier modtog i 2019 
julehjælp fra Røde Kors. 

Fra bolig til hjem 
I Qnet hjælper Røde Kors-frivillige 
voldsudsatte kvinder og deres børn, som 
efter et ophold på et krisecenter skal til at 
begynde et nyt liv. I 2019 startede et pilot-
projekt, hvor frivillige arkitekter hjælper 
kvinder og deres børn med at skabe et nyt 
hjem. 

Flygtninge i arbejde
I 2019 fortsatte samarbejdet med Dansk 
Flygtningehjælp om Venner Viser Vej. 
Trods succeshistorier er mange flygtninge 
uden uddannelse eller arbejde og dermed 
uden for vigtige fællesskaber. Frivillige 

hjælper bl.a. med at skrive CV eller kon-
takte arbejdspladser. Mange steder har 
Røde Kors også en vejledningscafé med 
hjælp til f.eks. ansøgning om familiesam-
menføring. 

Mange ensomme 
Mere end 300.000 danskere føler sig 
alene eller uden for fællesskabet. Røde 
Kors tilbyder en lang række indsatser til 
at afhjælpe ensomheden: besøgstjeneste, 
indsatser for demente og pårørende og 
et væld af sociale caféer og fællesskaber. 
Røde Kors indgik i 2019 et tæt partnerskab 
med den digitale platform Boblberg, hvor 
man kan invitere andre til fælles aktiviteter 
som f.eks. en gåtur eller en tur i biografen. 
Ved udgangen af 2019 havde Boblberg 
250.000 medlemmer, og flere kommer 
hele tiden til. 

Flittige nørklere 
Snakken går, når Røde Kors’ flittige nørkle-
re mødes over strikkepinde og symaskiner. 
Nogle afdelinger inviterer også til åbne 

strikkecaféer, hvor alle er velkomne. Andre 
steder flytter nørklerne fællesskabet ind 
på plejecentre, hvor beboerne har svært 
ved at komme ud. 

Overgange i livet
Røde Kors har i 2019 haft fokus på at 
støtte mennesker i svære livsovergange. 
For hjemløse er udskrivning fra hospital 
til livet på gaden udfordrende, og derfor 
hjælper omsorgscentre i København og 
Aarhus med restituering i en kortere 
periode. 

Psykisk sundhed
I flere af Røde Kors’ sociale indsatser er 
der mennesker med psykisk sygdom eller 
sårbarhed. Røde Kors har derfor i 2019 
haft fokus på at fremme psykisk sundhed, 
f.eks. via særlige besøgstjenester eller 
netværksgrupper. Røde Kors tilbyder også 
besøgsvenner til behandlingsdømte i rets-
psykiatrien og er til stede med patient-
støtter på flere psykiatriske afdelinger og 
skadestuer. 

Nationalt hjælpearbejde 2019

Beredskab 2 mio. kr.

Familie aktiviteter 64 mio. kr.

Aktiviteter for ensomme  
(inkl. fængsler og efterværn) 
34 mio. kr.

Flygtninge og 
immigranter (inkl.  

sundheds klinik)  
19 mio. kr.

Foreningsudvikling og 
Frivillighus 12 mio. kr.

Afdelingernes internationale  
arbejde 2 mio. kr.

Tilskud til Ungdommens  
Røde Kors 2 mio. kr.

SAMLET 
135 MIO. KR.
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ÅRSREGNSKAB 2019 ASYL

ASYLANSØGERNE 
DELTAGER AKTIVT

Røde Kors arbejder for at give asylansø-
gere i Danmark en tryg, meningsfuld og 
værdig ventetid med fokus på fremtiden, 
mens de bor på Røde kors’ asylcentre 
eller på andre centre, hvor Røde Kors har 
opgaver. 

Røde Kors varetager opgaverne som 
operatør for staten, og indsatsen reguleres 
af årlige kontrakter med Udlændingesty-
relsen og Kriminalforsorgen. Kontrakterne 
tildeles via offentligt udbud. 

Røde Kors havde i 2019 aktiviteter på 
asylområdet for 281 mio. kr. mod 332 mio. 
kr. i 2018.

Fortsat få asylansøgere
De senere års fald i antallet af asylansø-
gere fortsatte i 2019, hvor omkring 1.600 
asylansøgere rejste ind i Danmark. Det 
lave indrejsetal førte ikke til ændringer 
i antallet af centre hos Røde Kors, der 
stadig driver fem centre – dog med en 
væsentlig lavere belægning og en ændret 
beboersammensætning med flere afviste 
asylansøgere og færre børnefamilier. Den 
ændrede beboersammensætning med-
fører et nyt finansieringsgrundlag, og der 
var i 2019 behov for at konsolidere økono-
mien, bl.a. via en organisationsændring.

Røde Kors varetager også en række 
specialopgaver på udrejsecentrene 
Kærshovedgård og Sjælsmark, der drives 
af Kriminalforsorgen. På disse centre bor 
afviste asylansøgere, der ikke medvirker til 
hjemrejse. 

Børnene på Sjælsmark
I foråret 2019 udgav Røde Kors en rapport 
om alvorlig mistrivsel hos børnene på 
Sjælsmark. Rapporten fik stor medieom-
tale og indgik bl.a. i valgkampen op til fol-
ketingsvalget. Efter valget blev det aftalt 

at forholdene for børnene skulle forbedres, 
og at et nyt udrejsecenter skulle tage højde 
for Røde Kors’ anbefalinger. I december 
2019 blev det besluttet, at et nyt udrejse-
center for afviste familier skal ligge i Center 
Avnstrup og drives af Røde Kors. 

Idræt styrker familien
Gymnastiksalene på Sjælsmark og Avn-
strup har i løbet af 2019 genlydt af grin, råb 
og hvin, når familieidræt var på program-
met. Gennem leg, musik og bevægelse 
er målet at styrke familiernes enhed og 
forældreevne. Projektet er et samarbejde 
med Institut for Sundhed og Ernæring på 
Københavns Universitet og er en del af 
Røde Kors’ fokus på at styrke den samlede 
familie.

Aktive beboere 
Røde Kors har i 2019 haft særligt fokus på 
at styrke asylansøgernes mulighed for at 
udfolde og udvikle egne ressourcer. Det har 

bl.a. medført en række beboerdrevne akti-
viteter, f.eks. yoga- og bokseundervisning, 
plakatværksted og caféer. Andre beboere 
har været engageret i at oversætte tekster, 
lettere kontorarbejde eller køkkenopgaver. 
En gruppe beboere er endvidere uddannet 
til at varetage modersmålsundervisning. 

Livet efter asylfasen
Uanset om fremtiden er i Danmark el-
ler i hjemlandet, er det vigtigt at være 
forberedt. For at støtte de familier, der 
skal flytte til en kommune, har Røde 
Kors udviklet et e-læringsforløb, der bl.a. 
fortæller om det danske sundhedssystem, 
daginstitutioner og børnesyn. En vigtig del 
af forberedelsen handler også om at være 
parat til arbejdsmarkedet. Derfor har Røde 
Kors i 2019 haft fokus på at opkvalificere 
asylansøgerne via bl.a. kompetenceafkla-
ring, AMU-kurser og iværksætterwork-
shops – kvalifikationer, der kan bruges 
både i Danmark og hjemlandet. 

Røde Kors' 
asylindsatser 2019

Kærshovedgård

Sandvad
Jelling

Thyregod

Avnstrup

Sjælsmark

Sandholm

KRIMINALFORSORGENS 
UDREJSECENTRE

RØDE KORS CENTRE



På Center Jelling har be-
boerne mulighed for at 
komme i køkkenpraktik. 
Foto: Mathilde Bech

Familierne på udrejse- og 
hjemrejsecentrene har stor 
glæde af familieidrætten. 
Foto: Olivia Lønne
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Årsregnskabet for Landsforeningen Røde 
Kors i Danmark omfatter Røde Kors’ 203 
lokale afdelinger, kommunekredse, asylaf-
delingen og landskontoret. 

Grønlandsk Røde Kors, Færøsk Røde Kors 
og Ungdommens Røde Kors indgår ikke i 
årsregnskabet.

Udvikling i aktiviteter og  
økonomiske forhold
Årets resultat er et overskud på 3,7 mio. 
kr., hvilket er bedre end forventet.

Røde Kors i Danmarks samlede indtægter 
udgør i 2019 1.479 mio. kr. Indtægterne 
kommer fra danske og internationale in-
stitutioner (primært Danida, Udlændinge-
styrelsen samt EU-institutioner) på 1.043 
mio. kr. samt indsamlede private midler 
og indtægter fra Røde Kors’ indtægtsgi-
vende aktiviteter på 435 mio. kr.
Røde Kors i Danmarks omkostninger til 
hjælpe- og asylarbejdet udgør 1.179 mio. 
kr., hvilket stort set er på niveau med 
2018. Tallet er dog sammensat af en 
vækst i det nationale og internationale 
hjælpearbejde på 11 pct., mens asylarbej-
det falder med 15 pct. Derudover udgør 
omkostninger til oplysning og informa-
tion 20 mio. kr., hvilket er på niveau med 
2018. Omkostninger i forbindelse med 
indtægtsskabende aktiviteter, herunder 
genbrug, udgør 214 mio. kr. Endelig er der 
anvendt 62 mio. kr. til generel ledelse og 
administration, hvilket er en stigning på 
9 mio. kr. i forhold til 2018 og skal ses i 
sammenhæng med det øgede aktivitets-

niveau i det nationale og internationale 
hjælpearbejde. Administrationsprocenten 
er dermed stadig lav og udgør 5,2 pct.

Balancesummen for Røde Kors er i 2019 
på 910 mio. kr., hvilket er 20 pct. lavere 
end 2018. Ændringen skyldes primært 
fremdrift i at færdiggøre det store EU-
finansierede Madad-projekt med en 
samlet projektomsætning på 400 mio. kr. 
i perioden 2016-2020. 

Røde Kors i Danmark er en robust organi-
sation med en egenkapital på 302 mio. kr., 
der kan disponeres af hovedbestyrelsen til 
særlige formål. I 2019 har den internatio-
nale katastrofefond udbetalt 11,8 mio. kr. 
til egenfinansiering af det internationale 
hjælpearbejde, mens den nationale fond 
har udbetalt 1 mio. kr. til projektet Qnet. 
Herudover er der uddelt 5,1 mio. kr. fra 
udviklingsfonden til udvikling af fælles-
skabsindsatser. 

I årsregnskabet 2019 er anvendt regn-
skabspraksis ændret således, at værdien 
af beredskabsbeholdningen af nødhjælps-
udstyr indregnes som et aktiv i balancen 
under regnskabsposten ’Beholdning af va-
rer og nødhjælpsudstyr’. Som følge deraf 
er egenkapitalen forøget primo 2019 med 
5,6 mio. kr. Sammenligningstal er blevet 
tilpasset. Der henvises i øvrigt til anvendt 
regnskabspraksis.

Forventet udvikling 
Røde Kors i Danmark forventer fortsat 
at øge væksten i hjælpearbejdet i 2020, 

herunder at investere i digital udvikling, og 
samtidig have fokus på en bæredygtig og 
robust økonomi.

Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke indtruffet begivenheder efter 
regnskabsårets udløb og frem til under-
skrivelsen af årsregnskabet, der kan ændre 
væsentligt på vurderingen af årsregnska-
bet for landsforeningen.

Kort tid inde i 2020 bredte coronapan-
demien sig til hele verden – herunder 
Danmark. Røde Kors lukkede den 13. marts 
2020 midlertidigt Røde Kors-butikkerne 
for at passe på kunder og frivillige. Røde 
Kors søger om midlertidig kompensation 
af faste omkostninger for at begrænse 
tabet i butikkerne, men forventer alligevel 
et tab i 2020 som følge af nedlukningen.

Coronakrisen kan få negativ betydning 
på landsforeningens forventninger til 
resultatet for 2020. Det er på offentlig-
gørelsestidspunktet ikke muligt at vurdere 
omfanget af den eventuelle negative 
betydning. 

ÅRETS RESULTAT 
OG UDVIKLING
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HOVED- OG 
NØGLETAL

Hoved- og nøgletal (i mio. kr.) 
 

    2019 2018 2017 2016 2015
Resultatopgørelsen         

Midler fra danske og internationale institutioner  1.043 988 1.169 1.245 1.092

Indsamlede private midler, genbrug m.v.   435 443 454 391 394

           

Hjælpearbejde i udlandet og Danmark   -898 -805 -840 -602 -625

Asylarbejdet    -281 -332 -485 -750 -602

Generel ledelse og administration    -62 -53 -56 -54 -53

           

Årets resultat    3,7 0,3 22,5 17,4 11,8

           

Balance          

Balancesum    910 1.137 1.179 827 815

Omsætningsaktiver    743 975 1.020 667 677

Egenkapital    302 299 293 270 230

Kortfristede gældsforpligtelser    558 796 838 522 569

          

Nøgletal          

Gennemsnitligt antal årsværk på landskontoret  340 323 286 270 230

Gennemsnitligt antal årsværk i asylafdelingen   382   477   724   999   696 

Gennemsnitligt antal årsværk delegater    127   112   96   110   91

Gennemsnitligt antal årsværk i alt    849 912 1.106 1.379 1.017

Administrationsprocent    5,2 % 4,8 % 4,9 % 6,1 % 6,0 %

Soliditetsgrad    33 % 26 % 25 % 33 % 28 %

Likviditetsgrad    133 % 123 % 122 % 128 % 119 %

Hoved- og nøgletal for 2015-2017 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis, se beskrivelsen under anvendt regnskabspraksis.
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Qnet er Røde Kors’ tilbud for  
kvinder, der har været på  
krisecenter. Her mødes de i  
fællesskab med andre. 
Foto: Peter Sørensen 
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RESULTATOPGØRELSE (i t.kr.) Note 2019 2018

Indtægter   

Midler fra danske institutioner 1 795.617  777.443

Midler fra internationale institutioner 2 247.862  210.592

Indsamlede private midler 3  189.965 218.108

Genbrug 4 218.329 197.850

Andre aktiviteter 5 26.750  26.828

Indtægter i alt   1.478.523  1.430.821

    

Omkostninger    

Hjælpearbejde i udlandet 7 -762.296 -685.206

Hjælpearbejde i Danmark 8 -135.241  -119.898

Asylarbejdet 9  -281.440  -331.514

Oplysning og information   -19.441  -19.566

Indsamlede private midler 3  -44.534 -57.747

Genbrug 4  -143.788 -137.444

Andre aktiviteter 5 -25.502 -25.800

Generel ledelse og administration  -62.381 -52.918

Omkostninger i alt   -1.474.623 -1.430.093

Årets resultat før finansielle poster   3.900 728

Finansielle poster 10 -247 -381

Årets resultat  3.653 347
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*Udover egne værdipapirer forvalter Røde Kors i Danmark båndlagte arvemidler. Værdi af disse midler udgør ultimo 2019 4.822 t.kr.  
    
 

BALANCE pr. 31. december (i t.kr.) Note 2019 2018

AKTIVER   

Anlægsaktiver   

Immaterielle anlægsaktiver   14.537 10.640

Materielle anlægsaktiver  132.134  132.600

Finansielle anlægsaktiver  20.835 18.674

Anlægsaktiver i alt  11 167.505 161.913
    

Omsætningsaktiver    

Beholdning af varer og nødhjælpsudstyr   6.777  6.846

Tilgodehavender 12 348.123  558.502

Periodeafgrænsningsposter   1.914 5.608

Værdipapirer*   119.020 118.486

Likvide beholdninger 13 266.994  286.036

Omsætningsaktiver i alt  742.828 975.478

   

AKTIVER I ALT  910.333  1.137.391
    
PASSIVER    

Egenkapital    

Bundet i grunde og bygninger   90.919 87.345

Reservationer  102.745 119.779

Overført resultat  108.595 91.481

Egenkapital i alt                                  14 302.259 298.605

   

Hensatte forpligtelser  7.922 4.217
    

Langfristet gæld    

Prioritetsgæld   4.306 4.953

Anden gæld  7.315 0

Periodiseret tilskud til indregnede aktiver 15 30.172 33.678

Langfristet gæld i alt  41.793  38.631 
    

Kortfristet gæld    

Formålsbestemte midler til fremførsel  6 426.022  629.098

Leverandør af varer og tjenesteydelser  45.875  46.307

Gæld til banker og kreditinstitutter  0 1.465

Anden gæld  86.462 119.068

Kortfristet gæld i alt  558.359 795.938

   

PASSIVER I ALT  910.333 1.137.391

Øvrige noter - Danmarksindsamling 16
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* 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 vedr. sekretariatsbevillingen, der henføres til Røde Kors' udførelse af asylopgaven, er anvendt i tilskudsperioden og er anvendt i 
overensstemmelse med bevillingen, fortrinsvis til dækning af udgifter i note 9 og udgifter til generel ledelse og administration.   
  

NOTE 1   2019 2018

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

Udlændingestyrelsen 242.867 290.672

Udenrigsministeriet (Danida) 473.306 405.630

Andre ministerier og styrelser 66.543 68.342

Tips- og lotto, LOTFRI* 7.500 7.500

Sekretariatsbevillingen** 5.400 5.300

Midler i alt  795.617 777.443

NOTE 2  2019 2018

Midler fra internationale institutioner (i t.kr.) 

Røde Kors-selskaber/IFRC/ICRC     89.645 62.676

EU-institutioner DEVCO   115.164 99.020

EU-Institutioner ECHO    26.203   43.626 

Andre institutioner   16.849 5.269

Midler i alt    247.862 210.592

NOTE 3  2019 2018

Indsamlede private midler (i t.kr.)

 Indtægter Omkostninger Resultat Resultat

Private bidrag  96.613   -27.001   69.612  55.665

Indsamlinger  39.242   -11.998   27.244  19.689

Fondsmidler  17.592   -1.618   15.975  38.129

Arvemidler  9.040   -139   8.901  25.277

Erhvervssamarbejde  21.703   -3.760   17.943  16.685

Medlemsbidrag  5.775   -18   5.757  4.916

Indsamlede midler i alt  189.965 -44.534 145.431 160.361
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Tilgange og forbrug vedrørende midler under Røde Kors i Danmarks internationale katastrofefond og nationale fond vises i note 14. 

NOTE 6 2019 

Formålsbestemte midler til fremførsel (i t.kr.)
      Periodens 
 Primo  Tilgang Forbrug Ultimo  bevægelser

Udlændingestyrelsen og Kriminalforsorgen m.v. 11.993  241.574 -242.867 10.700 -1.293

Humanitær Partnerskabsbevilling (Danida) 3.333  128.000 -129.061 2.272 -1.061

Rammebevilling (Danida) 3.434  68.000 -68.060 3.374 -60

Andre bevillinger fra Danida 64.715  223.154 -276.185 11.684 -53.031

Bevillinger fra EU 286.730  31.616 -141.367 176.979 -109.751

Andre ministerier og styrelser 27.196  66.189 -66.543 26.842 -354

Røde Kors-selskaber/IFRC/ICRC   99.643  57.128 -89.706 67.065 -32.577

Andre internationale institutioner 14.985  16.059 -16.789 14.256 -729

Indsamlede formålsbestemte midler 116.719  72.234 -76.103 112.851 -3.869

I alt 628.749  903.954 -1.106.682 426.022 -202.726

NOTE 4  2019 2018

Genbrug (i t.kr.) 

Indtægter  218.329   197.850 

Omkostninger  -143.788   -137.444 

Genbrug i alt   74.541   60.406 

NOTE 5  2019 2018

Andre aktiviteter (i t.kr.)

 Indtægter Omkostninger Resultat Resultat

Førstehjælp 18.613 -18.170 443 804

Samaritter 5.947 -7.548 -1.601 -1.364

Øvrige aktiviteter   2.190  216 2.406 1.587

Andre aktiviteter i alt 26.750 -25.502 1.248 1.028



2524

ÅRSREGNSKAB 2019

NOTE 7  2019 2018

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

 Katastrofe Udvikling Total Total

Mellemøsten 205.971 39.208 245.179 241.829

Afrika  218.756   75.759   294.516  190.388

Europa og Asien 70.002 82.760 152.761 194.548

Øvrige udland 16.886 8.125 25.010 27.966

Generel rådgivning og monitorering  10.190   10.190   20.379  15.898

Bidrag til IFRC/ICRC 6.244 0 6.244 5.084

Psykosocial Referencecenter  0     18.207   18.207  9.492

Hjælpearbejde i udlandet i alt 528.048 234.248 726.296 685.206

NOTE 8  2019 2018

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

Familieaktiviteter 63.573 52.273

Ensomhed 34.598 33.350

Integration 19.482 17.611

Foreningsudvikling og Frivillighus 12.380 11.797

Afdelingernes internationale arbejde 1.620 1.711

Tilskud til Ungdommens Røde Kors 1.700 1.700

Beredskab 1.888 1.455

Hjælpearbejde i Danmark i alt    135.241 119.898

NOTE 9  2019 2018

Anvendt på asylarbejde (i t.kr.)

Indkvartering og underhold 179.400 213.230

Ejendomsdrift, transport, lager, inventar, vedligehold m.v. 30.500 41.958

Naturalieydelser (tøj- og hygiejnepakker, kost m.v.) 12.980 16.512

Asylaftalen 12.660 15.570

Rådgivningstjenesten 0 1.780

Pædagogisk pulje 3.300 1.926

Anden drift 42.600 40.537

Asylarbejdet i alt   281.440 331.514
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NOTE 10   2019 2018

Finansielle poster (i t.kr.)

 Indtægter Omkostninger Resultat Resultat

Renter   550   -605   -55  -736

Værdipapirer  1.420   -493   927  458

Valutakurs  0     -1.119   -1.119  -104

Finansielle poster i alt 1.970 -2.217  -247  -381

NOTE 11

Anlægsaktiver (i t.kr.)  
 Immaterielle Driftsmidler Grunde og* Finansielle** Total 
 anlægsaktiver  bygninger anlægsaktiver

Anskaffelsessum primo 42.891  25.342   135.479   18.674   222.386 

Regulering til primo 0 0 0 0 0

Tilgange i året 7.001  2.430   2.917   2.161   14.509 

Afgange i året 0  -2.246   -1.850  0  -4.096 

Anskaffelsessum ultimo 49.891  25.527   136.545   20.835   232.798 

     

Afskrivninger primo -32.251  -18.719   -9.503  0  -60.473 

Regulering til primo 0 0 0 0  0   

Årets afskrivninger -3.103  -2.316   -1.744  0  -7.164 

Afskrivninger vedr. årets afgange 0  2.246   98  0  2.344 

Afskrivninger ultimo -35.355  -18.789   -11.150  0  -65.293 

     

Anlægsaktiver i alt  14.537  6.738 125.396  20.835   167.505 

* Landsforeningens ejendomme er samlet pantsat med 14.760 t.kr. til sikkerhed for bank- og realkreditengagement.
** Finansielle anlægsaktiver består af en andelsejendom (5.265 t.kr) og deposita på lejemål primært i forbindelse med genbrugsaktiviteter 
(15.570 t.kr.) 
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NOTE 12  2019 2018

Tilgodehavender (i t.kr.)

Salg af varer og tjenesteydelser 19.262 20.350

Bevillingstilsagn 263.439 476.639

Udlændingestyrelsen 24.389 17.371

Andre tilgodehavender 41.033 44.143

Tilgodehavender i alt  348.123 558.502

NOTE 13  2019 2018

Likvide beholdninger (i t.kr.)

Egne midler 116.157 104.807

Donor midler 150.837 181.229

Likvide beholdninger i alt  266.994 286.036

NOTE 14

Egenkapital (i t.kr.)

Egenkapital ultimo jf. 
årsregnskab 2018 87.345 75.000 19.000 25.000 779 85.837 292.961

Indregning af  
katatrofelager 0 0 0 0 0 5.644 5.644

Korrigeret primo 
egenkapital 2019 87.345 75.000 19.000 25.000 779 91.481 298.605

Årets resultat 0 -11.793 -1.000 -5.139 -34 21.618 3.653

Overført til binding 
i grunde og bygninger 3.574 0 0 0 0 -3.574 0

Disponering til fonde 0 793 0 139 0 -931 0
       
Egenkapital i alt   90.919   64.000   18.000   20.000   745   108.595   302.258 
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NOTE 16 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Total

Danmarksindsamling
 (i t.kr.)

Røde Kors' andel 7.794 8.531 9.550 9.717 10.330 9.115 9.382 64.419

Forbrug 
(inkl. administrations-
bidrag) -3.361 -6.048 -8.085 -9.717 -10.330 -9.115 -9.382 -56.038

Ultimo saldo  4.433   2.483   1.465   0     0    0    0 8.381 

NOTE 15  

Periodiseret tilskud til indregnede aktiver

Periodiseret tilskud til indregnede aktiver under langfristede gældsforpligtelser består af modtaget tilskud vedrørende 

opførelse af Frivillighuset og sundhedsklinik.   

Egenkapita
l 

i a
lt 

Der udarbejdes særskilte regnskaber for indsamlingerne, der er foretaget i overensstemmelse med indsamlingsloven af 26. maj 2014 og be-
kendtgørelse nr. 160 af 26. febuar 2020.
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Årsregnskabet for Landsforeningen Røde 
Kors i Danmark omfatter lokale afdelinger  
og kommunekredse (aktivitetssamarbejde 
på tværs af afdelinger), asylafdelingen og 
landskontoret.

Grønlandsk Røde Kors, Færøsk Røde Kors 
og Ungdommens Røde Kors udarbejder 
særskilte årsregnskaber og omfattes ikke 
af årsregnskabet.

Der udarbejdes særskilt årsregnskab for 
asylafdelingen efter statens regler for om-
kostningsbaseret regnskab. Omkostninger 
periodiseres, og forpligtelser, der forfalder 
til senere betaling, indgår som gæld. Asyl-
afdelingens aktiver og forpligtelser indgår 
i balancen for Røde Kors. Asylafdelingens 
nettoaktiver anses for en mellemregning 
med Udlændingestyrelsen, der indgår i 
balancen under ’Formålsbestemte midler 
til fremførsel’.

Røde Kors er som dansk almenvelgørende 
organisation ikke underlagt specifikke 
krav til præsentation, indregning, værdi-
ansættelse eller lignende. Årsregnskabet 
er derfor aflagt under hensyntagen til, 
hvad der kan anses som god regn-
skabsskik for lignende organisationer i 
Danmark.

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner 
i overensstemmelse med den beskrevne 
praksis.

Anvendt regnskabspraksis er ændret 
gældende for årsregnskabet 2019. 
Værdien af beredskabsbeholdningen af 

nødhjælpsudstyr indregnes således som 
et aktiv i balancen under regnskabsposten 
’Beholdning af varer og nødhjælpsudstyr’. 
Udgifter afholdt til indkøb foretaget i løbet 
af året indregnes som tilgange. Derudover 
indregnes omkostninger i resultatopgørel-
sen ved afgange fra beholdningen. 

Ændringen i anvendt regnskabsprak-
sis medfører indregning af værdien af 
beredskabsbeholdningen af nødhjælps-
udstyr målt til kostpris som en forøgelse 
af egenkapitalen primo 2019 på 5.644 t.kr. 
Den ændrede regnskabspraksis medfører 
endvidere, at omkostninger i 2019 regu-
leres med 393 t.kr. og indtægterne med 
418 t.kr. Ændringen påvirker således årets 
resultat for 2019 positivt med 25 t.kr. 

Sammenligningstallene for 2018 er tilpas-
set i henhold til den ændrede regnskabs-
praksis. Dette medfører en regulering af 
’Beholdning af varer og nødhjælpsudstyr’ 
på 5.992 t.kr. med modpost på egenkapi-
talen. Indtægter og omkostninger regule-
res med 578 t.kr. henholdsvis. Ændringen 
påvirker ikke årets resultat for 2018. 

OMREGNING AF FREMMED  
VALUTA

Transaktioner i fremmed valuta omregnes 
ved første indregning til transaktionsdag-
ens kurs.

Tilgodehavender, gældsforpligtelser og 
andre monetære poster i fremmed valuta, 
som ikke er afregnet på balancedagen, 
omregnes til balancedagens valutakurs.

Likvide beholdninger, tilgodehavender 
og gældsforpligtelser vedrørende de 
øremærkede aktiviteter vurderes ikke at 
udgøre monetære poster, hvorfor disse 
ikke kursreguleres.

Valutakursdifferencer, der opstår mellem 
transaktionsdagens kurs og kursen på 
henholdsvis betalingsdagen og balanceda-
gen, indregnes i resultatopgørelsen under 
'Finansielle poster'.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter
Indtægter består primært af indsamlede 
midler og bevillinger. Indtægter ved salg 
af varer og tjenesteydelser optages i resul-
tatopgørelsen, såfremt levering har fundet 
sted inden årets udgang. 

Indtægter fra indsamlinger, arv og gaver 
indtægtsføres på indbetalingstidspunktet. 
Bevillinger indtægtsføres, når der er 
modtaget bindende bevillingstilsagn fra 
bevillingsgiver.

Årets forskydning i formålsbestemte mid-
ler til fremførsel indregnes i resultatopgø-
relsen under de enkelte regnskabsposter, 
der udgør indtægter i alt. I årsregnskabet 
indtægtsføres dermed formålsbestemte 
midler, som svarer til de udgifter, der er 
anvendt til de konkrete formål.

Forskellen mellem de i året modtagne for-
målsbestemte bevillinger og anvendelsen 
af disse midler i regnskabsåret indregnes 
som forpligtelser under ’Formålsbestemte 

ANVENDT  
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midler til fremførsel’, som indgår i kortfri-
stet gæld under passiver.
 
Røde Kors medtager i lighed med andre 
internationale nonprofitorganisationer 
værdi af ikke-kontante donationer i resul-
tatopgørelsen. Der indregnes donationer, 
som eksempelvis udgør varepartier, hjæl-
peudstyr eller konsulentydelser relateret 
til specifikke projekter. Der sker kun 
indregning af donationer, hvor værdien 
kan opgøres pålideligt, og såfremt denne 
overstiger 0,1 mio. kr. 

Omkostninger
Midler til udenlandske projektpartnere 
indregnes som omkostninger, når midlerne 
er sendt ud. Der foretages periodisering af 
omkostninger. 

Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger 
indregnes i resultatopgørelsen med 
de beløb, der vedrører regnskabsåret. 
Finansielle poster omfatter renteindtægter 
og -omkostninger, realiserede og ikke rea-
liserede 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 kostpris 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 afskrivnin-
ger 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 offent-
lige ejendomsvurdering for 2014, hvor 
andet ikke har været muligt. 

Der foretages lineære afskrivninger på 
landskontorets bygninger og afdelinger-
nes bygninger over henholdsvis 100 år og 
50 år til forventet scrapværdi. Afskrivnin-
ger indregnes i resultatopgørelsen under 
'Generel ledelse og administration'.

Driftsmidler udgiftsføres som udgangs-
punkt i anskaffelsesåret. Udgifter til større 
anskaffelser 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 indreg-
ningstidspunktet, idet omfanget af en så-
dan kan opgøres pålideligt. Dagsværdien 
afspejler det beløb, som Røde Kors ville 
have betalt, hvis aktivet var erhvervet på 
almindelige handelsmæssige vilkår.

Tilskud og lignende modtaget til opførelse 
eller anskaffelse af materielle anlægsak-
tiver 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 gen-
brugsaktiviteter, indregnes til kostpris. 

Beholdning af varer og  
nødhjælpsudstyr
Beholdninger af førstehjælpsprodukter 
og -bøger, nødhjælpsudstyr samt lager af 
fornødenheder på asylcentrene måles til 
anskaffelsesværdi eller nettorealisations-
værdi, hvor denne er lavere. 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret 
kostpris, der sædvanligvis svarer til nomi-
nel værdi, med fradrag af nedskrivninger 
til imødegåelse af forventede 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 og tab på værdi-
papirer indregnes som finansielle poster.
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Likvide beholdninger
Andelen af den likvide beholdning, 
som består af egne midler, måles til 
balancedagens kurs. Andelen af den 
likvide beholdning, som består af midler 
modtaget af en række forskellige donorer 
øremærket til specifikke formål, kursregu-
leres ikke.

Egenkapital
Beløb, der er disponeret til særlige 
formål 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 grun-
des værdi fratrukket prioritetsgæld og 
periodiseret tilskud til indregnede aktiver, 
bundet i grunde og bygninger.

Gældsforpligtelser
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 øremærke-
de til et bestemt formål, men som endnu 
ikke er anvendt til formålet.

NØGLETAL

Forklaring og beregning af nøgletal.

Administrationsprocent

Omkostninger til generel ledelse 
og administration*100__________________________

Indtægter i alt ÷  
aktivitet vedr. asylafdelingen

Soliditetsgrad
 

Egenkapital ultimo*100__________________________
Aktiver i alt ultimo

Likviditetsgrad

Omsætningsaktiver *100__________________________
Kortfristet gæld



31

ÅRSREGNSKAB 2019

LEDELSESPÅTEGNING
Den daglige ledelse og hovedbestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret  
1. januar-31. december 2019 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 finan-
sielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af landsforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar-31. 
december 2019.

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.

Indsamling
Landsforeningens indsamlinger er foretaget i henhold til landsforeningens indsamlingstilladelse og i overensstem-
melse med indsamlingsloven med tilhørende bekendtgørelse. Vi anser det opstillede regnskab for indsamling til 
fordel for landsforeningens formål for perioden 1. januar-31. december 2019 for udarbejdet i overensstemmelse med 
regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 og indsamlingsloven. 

København, den 15. juni 2020

For den daglige ledelse

Anders Ladekarl   Louise Isafold
Generalsekretær   Økonomidirektør

For hovedbestyrelsen i Landsforeningen Røde Kors i Danmark

Sven Bak-Jensen  Benny Schwartz
Præsident  Formand for økonomi- 
  og revisionsudvalget
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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 2019, der omfat-
ter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 
Årsregnskabet udarbejdes efter den beskrevne anvendte praksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede 
af landsforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. 
december 2019 samt af resultatet af landsforeningens aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar-31. december 2019 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. Vores ansvar 
ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspå-
tegningens afsnit ’Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet’. 
Vi er uafhængige af landsforeningen 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 års-
regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at 
vurdere landsforeningens evne til at fortsætte driften, at oplyse om 
forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udar-
bejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat 
drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere landsfor-
eningen, 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 overensstem-
melse 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 beslutnin-
ger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internati-
onale 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 revi-
sionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende 
efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af landsforeningens 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.

•  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 ska-
be betydelig tvivl om landsforeningens 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 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS  
REVISIONSPÅTEGNING
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revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspå-
tegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, 
at landsforeningen ikke længere kan fortsætte driften.

•  Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold 
af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregn-
skabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder 
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf i over-
ensstemmelse 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 ledelsesberetnin-
gen, 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.

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

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelses-
beretningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udar-
bejdet i overensstemmelse med den beskrevne anvendte praksis. Vi 
har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN 
LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvalt-
ningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regn-
skabsaflæggelsen, 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 forvalt-
ningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af 
årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overens-
stemmelse med standarderne for offentlig revision vores ansvar at 
udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som for-
valtningsrevision. 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 omfat-
tet 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 15. juni 2020

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Lars Kronow Christian Dalmose Pedersen
Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor
MNE-nr.: mne19708 MNE-nr.: mne24730
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Konflikten i Syrien fortsatte i 2019 
med store humanitære konsekven-
ser for befolkningen. 
Foto: Lene Vendelbo
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