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I 25 lande hjalp Røde Kors i
Danmark med at stoppe spredning af corona. Samtidig skulle
eksisterende aktiviteter omstilles, så den livsvigtige nødhjælp
i bl.a. Syrien kunne fortsætte.
Foto: SARC
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ÅRSREGNSKAB 2020

“Røde Kors’ stærke økonomiske fundament
har sammen med evnen til at tænke nyt og
omstille indsatsen været afgørende for, at vi
var til stede og parate til at handle, da corona
pandemien ramte verden i 2020.”

PARAT TIL AT HANDLE
Ensomhed. Angst. Tab af fællesskab. Vold i hjemmet. Job, der forsvinder. Lukkede grænser. Glemte
krige. Nedbrudte sundhedssystemer. 2020 har været et meget vanskeligt år med store humanitære
behov. Både i Danmark og i verden.
Torsdag den 11. marts lukkede Danmark ned. Dagen efter stod Røde Kors parat med den største nationale beredskabsindsats siden anden verdenskrig. Vi hjalp til ved myndighedernes Corona Hotline,
hvor bekymrede borgere kunne ringe ind. Og 17.000 meldte sig til et landsdækkende hjælpenetværk.
Hjælpearbejdet ude i verden blev også forandret. I 25 lande var vi parate og hjalp med at stoppe
smittespredning. Samtidig blev eksisterende aktiviteter omstillet, så det livsvigtige hjælpearbejde
kunne fortsætte.
Det er netop i krisetider som denne, der er behov for Røde Kors. Derfor er det også glædeligt, at
det med både nytænkning og omstilling af eksisterende aktiviteter lykkedes at fastholde et så højt
aktivitetsniveau, som årsregnskabet for 2020 afspejler. Samlet brugte vi 1,3 mia. kr. i 2020.
Årsregnskabet fortæller også, at den danske befolkning i krisetider bakker op om Røde Kors. Vi har
set en enestående vækst i indsamlede midler fra både private og virksomheder, og på trods af måneders nedlukning gav Røde Kors-butikkerne et overskud til hjælpearbejdet på 53 mio. kr.
Røde Kors har gennem mange år opbygget en sund og robust økonomi. Og netop Røde Kors’ stærke
økonomiske fundament har sammen med evnen til at tænke nyt og omstille indsatserne været afgørende for, at vi var til stede og parate til at handle, da coronapandemien ramte verden i 2020.
Det er vores håb, at ønsket om at stå sammen og hjælpe andre fortsætter – også den dag corona
pandemien forhåbentlig er overstået. Og at de mange måneder bag skærmene giver endnu flere lyst
til at deltage i de fysiske fællesskaber, der binder os mennesker sammen.

Sven Bak-Jensen
Præsident

Anders Ladekarl
Generalsekretær

“I 2020 steg antallet af private bidragsydere med
24 pct. i forhold til 2019, og partnere som Coop,
DSV og TV2 bidrog alle med rekordhøje beløb.”

STOR OPBAKNING TIL
RØDE KORS I KRISETIDER
Røde Kors i Danmark anvendte i 2020 1,3
mia. kr. på arbejdet i Danmark og i verden.
608 mio. kr. blev brugt på det internationale hjælpearbejde, og 143 mio. kr. blev
anvendt i Danmark. På asylindsatsen blev
der brugt 281 mio. kr.
Årets resultat viser et overskud på 12,8 mio.
kr. som følge af stor økonomisk opbakning
til Røde Kors generelt og vores centrale
rolle i en krisetid i særdeleshed. Administrationsprocenten er fortsat lav på 5,8 pct.

Enestående opbakning
Røde Kors har i 2020 oplevet en enestående opbakning fra private bidragsydere og
virksomheder. Coronakrisen og internationale katastrofer som eksplosionen i Beirut
og nedbrændingen af Moria-flygtningelejren i Grækenland gav mange lyst til at
bidrage. Også julehjælpskampagnen ’Alle
Vores Børn’ fik overvældende opbakning
og betød, at mere end 13.000 familier
fik julehjælp. Til Røde Kors-indsamlingen
lykkedes det på trods af de særlige vilkår
under corona og øget konkurrence at
indsamle 13,5 mio. kr.
I 2020 steg antallet af private bidragsydere med 24 pct. i forhold til 2019, og partnere som Coop, DSV og TV2 bidrog alle
med rekordhøje beløb. Arveindtægterne
er også steget, men det er ikke usædvanligt, at disse indtægter varierer fra år til år.
Det samlede resultat af indsamlingsaktivi-

teterne i 2020 var på 230 mio. kr. mod 190
mio. kr. i 2019.

Skoletjenesten
Røde Kors’ skoletjeneste er normalt i
kontakt med 100.000-150.000 skoleelever
årligt. I 2020 blev det til mange flere, da
skolematerialet ’I skole efter corona’ blev
lanceret, netop som skolerne åbnede efter
forårets nedlukning. I 2020 var Røde Kors
således i kontakt med mere end 770.000
skoleelever. Skoletjenesten udgav også
’Krig og medmenneskelighed’ om den humanitære folkeret og Røde Kors’ særlige
mandat i krig.

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 Færøsk Røde Kors
en samlet omsætning på godt 9,2 mio. kr.
Grønlandsk Røde Kors havde i 2019 en
omsætning på godt 3,6 mio. kr.

MANGE MÅDER
AT ENGAGERE SIG PÅ
3.000 parathjælpere
32.000 frivillige
330.000 aktive på Boblberg
275.000 økonomisk engagerede
770.000 skoleelever
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Ungdommens Røde Kors
Ungdommens Røde Kors er Danmarks
største humanitære ungdomsorganisation,
der med 3.000 frivillige og 27 lokalafdelinger rundt i landet styrker sårbare børn og
unge gennem ligeværdige fællesskaber,
skabt for, af og med børn og unge.
Coronakrisen var særlig svær for mange
børn og unge med hjemmeskole, nedlukning af fritidsaktiviteter og udfordringer
i familierne. Med kreative justeringer og
omstillinger af aktiviteter lykkedes det
Ungdommens Røde Kors fortsat at være
til stede. I ’Ung på Linje’ sad unge parat
til at tale med unge, der oplevede angst
og isolation, og med ’Coronavenner’ blev
børn og unge matchet til online lektiestøtte eller en god snak. Unge mentorer holdt
kontakten til deres mentees med gåture
og breve, og over sommeren kom 1.400
børn og unge afsted på ferielejre. Også internationalt er det lykkedes at erstatte de
unge frivilliges rejser med online træning
og dialog.
Siden Ungdommens Røde Kors i 2019 var
gennem en større økonomisk krise, har
fokus været på at sikre en troværdig og
økonomisk solid organisation, styrke de
lokale afdelinger og deres lokale aktiviteter i f.eks. boligområder samt udvikle og
drive bæredygtige aktiviteter især på
institutionsområdet. I 2020 havde Ungdommens Røde Kors en omsætning på 34
mio. kr. og et samlet resultat på 2,1 mio. kr.

ÅRSREGNSKAB 2020

Indsamlede
private midler 230 mio. kr.

Genbrug 201 mio. kr.

Midler fra internationale
institutioner 199 mio. kr.

INDTÆGTER
1.338 MIO. KR.
Midler fra Udenrigs
ministeriet 355 mio. kr.

Midler fra andre danske
institutioner 82 mio. kr.
Andre aktiviteter 23 mio. kr.
Midler fra Udlændingestyrelsen og
Kriminalforsorgen m.v. 248 mio. kr.

Hjælpearbejde i Danmark 143 mio. kr.

Genbrug 147 mio. kr.

Generel ledelse og administration 61 mio. kr.
Indsamlede private midler 42 mio. kr.
Andre aktiviteter 23 mio. kr.
Oplysning og information 19 mio. kr.

Hjælpearbejde
i udlandet 608 mio. kr.

OMKOSTNINGER
1.324 MIO. KR.
Asylarbejdet
281 mio. kr.
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DANMARK

HER HJALP VI I

2020

ITALIEN
GRÆKENLAND

PA

LIBYEN

NIGER

MALI

HONDURAS
GUINEA

BURKINA FASO

6 LANDE
MED STØRST
AKTIVITET

DANMARK
SOCIAL INDSATS 143 MIO. KR.
ASYL 281 MIO. KR.
Frivillige skaber sociale fællesskaber, giver
tryghed og støtter udsatte grupper som
ensomme, sårbare børnefamilier og flygtninge. Røde Kors driver også fire asylcentre og varetager opgaver for Kriminalforsorgen på to andre centre.

SYRIEN
100 MIO. KR.
Nødhjælp (uddeling af mad og materialer
til husly), adgang til sundhedsydelser og
psykosocial støtte, kapacitetsopbygning af
samarbejdspartner samt coronaindsats.
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LIBANON
42 MIO. KR.
Nødhjælp, husly, sundhedsydelser (medicinsk udstyr, og medicin), psykosocial
støtte. Særlig nødhjælp efter eksplosionen
i august, sundhedsydelser ifm. ikke-smitsomme sygdomme samt coronaindsats.

INDSATS I SYRIENS NÆROMRÅDER
54 MIO. KR.
I samarbejde med 14 partnere har Røde Kors i Danmark gennem fire år stået i spidsen for den internationale Røde Korsbevægelses nærområdeindsats i Tyrkiet, Irak, Egypten, Libanon
og Jordan. Med midler fra EU-Trust Fund har fokus bl.a. været
på at støtte flygtninge og værtssamfund med indtægtsskabende aktiviteter og lokal udvikling, sundhedsindsatser, psykosocial støtte samt coronaindsats.

HVIDERUSLAND
UKRAINE

TYRKIET

SYRIEN
IRAK

LIBANON
ALÆSTINA

N

GEORGIEN
ARMENIEN

NORDKOREA

AFGHANISTAN

JORDAN

KINA

NEPAL
PAKISTAN
BANGLADESH

EGYPTEN

MYANMAR

ERITREA
YEMEN

SUDAN

ETIOPIEN
SYDSUDAN
KENYA
RWANDA

INDONESIEN
MALAWI

ZIMBABWE
AUSTRALIEN

YEMEN
28 MIO. KR.

MALI
28 MIO. KR.

MALAWI
25 MIO. KR.

Nødhjælp, adgang til rent vand, sanitet og
sundhedsydelser, kapacitetsopbygning af
samarbejdspartner med fokus på mental
sundhed og psykosocial støtte samt
coronaindsats.

Nødhjælp, støtte til migranter (sundhedsydelser), støtte til indtægtsskabende
aktiviteter, støtte lokalsamfund til selv at
forebygge og håndtere klimarelaterede
katastrofer, katastrofeforebyggelse for
sårbare grupper samt coronaindsats.

Adgang til rent vand, sanitet og sundhedsydelser, støtte til lokalsamfund til selv at
forebygge og håndtere klimarelaterede
katastrofer, engagement af børn og unge,
kapacitetsopbygning af samarbejdspartner samt coronaindsats.
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“Et udbrud af corona kan være katastrofal i en flygtningelejr eller i et slumområde, hvor folk bor tæt.”

NYE OPGAVER
UNDER CORONA
Mere end noget andet har coronapandemien påvirket Røde Kors i Danmarks
arbejde i 2020. I Danmark bidrog vi til
myndighedernes beredskabsindsats. I det
internationale hjælpearbejde gjorde vi alt
for at fastholde vores tilstedeværelse og
bidrog til at minimere risikoen for smitte
i 25 forskellige lande samtidig med, at vi
fortsatte vores eksisterende aktiviteter.

Beredskab i Danmark
Et døgn før Danmark lukkede ned i marts
2020, bad Rigspolitiet Røde Kors om at
etablere et ekstra callcenter til at besvare
henvendelser i myndighedernes Corona
Hotline. En stor gruppe frivillige blev
rekrutteret til at tage opkald fra mange
bekymrede borgere døgnet rundt, og Røde
Kors’ dygtige samaritter varetog opgaven
som sundhedsfaglige rådgivere. Samtidig
bistod beredskabsledere myndighederne
med at lede og koordinere den sundhedsfaglige indsats. Under vinterens nedlukning
var frivillige også til stede med tryghedsskabende indsatser ved mobile testcentre.

Hjælpenetværk
Mennesker i risikogruppen og syge, der
ikke kunne gå udenfor, fik behov for
praktisk hjælp. Røde Kors iværksatte derfor
med få dages varsel et landsdækkende
hjælpenetværk, der tilbød hjælp til f.eks.
indkøb, gåtur med hunden eller afhentning
af medicin. Mange ville hjælpe, og på kort
tid meldte 17.000 sig. Hjælpenetværket er
fortsat under navnet ’Røde Kors Parat’, og
vi har her fået en ny ramme for at kunne

tilbyde hjælp og tilknytte mennesker til
Røde Kors til ad hoc-opgaver.

Særligt udsatte
Coronakrisen betød, at mennesker, der
lever på kanten af samfundet, er blevet
endnu mere udsatte. I flere større byer
uddelte Røde Kors derfor madkuponer til
hjemløse, og i Aarhus blev der i samarbejde med andre organisationer åbnet et
suppekøkken.

Nye digitale indsatser
Da mulighederne for at mødes i fysiske fællesskaber blev begrænset, blev
aktiviteter omstillet til digitale indsatser
som f.eks. online banko og fælles mad
over skærmen. Samtidig lancerede Røde
Kors en række nye digitale fællesskaber
i samarbejde med Boblberg. Det blev til
den digitale besøgstjeneste, ’SnakSammen’, hvor ensomme kan få besøg af
frivillige. Samme teknologi blev brugt
til et nyt digitalt sprogtræningstilbud til
flygtninge og migranter, ’Sprogland’. Og
med ’SikkerSnak’ blev der skabt mulighed
for via video at støtte kvinder på landets
kvindekrisecentre.

Folkemøder
Under overskriften ’Brug for hinanden’
afholdt Røde Kors i sommeren 2020 15
folkemøder i hele landet med i alt 9.000
deltagere, der sammen skulle finde
løsninger, som kan fungere som en social
vaccine mod corona. Deltagerne deltog
enten fysisk eller digitalt, og de mange

10

forslag blev samlet i et idékatalog og ti politiske anbefalinger om bl.a. behovet for en
national ensomhedsstrategi med konkrete
initiativer til at forebygge og bekæmpe ensomhed. Alle anbefalingerne blev overrakt
til socialministeren.

Berørt
Med kunstprojektet, ’Berørt’, der var et
samarbejde med Coop, Statens Museum for
Kunst og Hjaltelin Stahl, blev danskerne opfordret til at dele et billede af deres hånd og
deres tanker under coronakrisen og samtidig
bidrage til at hjælpe sårbare under krisen.

Oplysning og værnemidler
Et udbrud af corona kan være katastrofal i
en flygtningelejr eller i et slumområde, hvor
folk bor tæt. En vigtig opgave for Røde
Kors’ frivillige, der ofte nyder stor anseelse
i lokalsamfundet, har derfor været at oplyse om myndighedernes råd og anbefalinger, f.eks. via højtalere på taget af biler,
opsætning af plakater samt brug af radio
og sociale medier.
Mange afrikanske lande har ikke et
velfungerende sundhedssystem, der kan
håndtere et smitteudbrud. Derfor har det
været afgørende at hjælpe med adgang til
værnemidler samt sæbe, vand og sanitet.
Med midler fra bl.a. Novo Nordisk Fonden
blev der i 2020 indkøbt et stort lager af
værnemidler til det østlige Afrika. For at
minimere angst og utryghed har Røde Kors
i Danmark også bidraget med psykosocial
støtte til særligt udsatte grupper.

Mange ringede til Røde Kors’
hjælpenetværk for enten at
tilbyde eller2020
få hjælp til f.eks.
ÅRSREGNSKAB
indkøb, gåtur med hunden eller
afhentning af medicin.
Foto: Peter Sørensen

ÅRSREGNSKAB 2020

Glæden var stor, da det
lykkedes at få børn afsted
på Røde Kors’ ferielejre i
sommeren 2020.
Foto: Peter Sørensen

Med telefonopkald, breve og
blomster ved hoveddøren blev
der holdt kontakt og vist omsorg under coronakrisen.
Foto: Røde Kors

ÅRSREGNSKAB 2020

FORSTÆRKEDE SOCIALE
BEHOV I DANMARK
Selvom nedlukning og restriktioner
naturligvis har påvirket Røde Kors’ frivillige
sociale indsats i Danmark, har det med
nytænkning og omstilling af aktiviteterne
været muligt fortsat at være til stede for
Røde Kors’ kernemålgrupper: ensomme,
sårbare familier og flygtninge. I 2020 fik
flere end 24.500 støtte fra Røde Kors med
en længerevarende social indsats.
Røde Kors i Danmark brugte i 2020 143
mio. kr. på at udvikle og understøtte den
frivillige sociale indsats, hvilket er en stigning på 6 pct. i forhold til 2019.

stod Røde Kors i spidsen for et partnerskab,
der støtter sårbare børn i coronakrisen.

Flygtninge
Mange flygtninge er fortsat i integrationsforløb i kommunerne og har behov for netværk og sociale fællesskaber. Røde Kors’
frivillige hjælper bl.a. med at forstå breve
fra myndighederne eller skabe kontakt til
den lokale arbejdsplads. Disse venskaber
betød, at det nu var flygtninge, der under
coronakrisen kunne give omsorgen tilbage
og tilbyde hjælp til f.eks. indkøb til frivillige, der ikke selv kunne gå ud.

Ensomhed og isolation
Coronakrisen har skabt ensomhed og
mistrivsel hos mange. Da besøgstjenesten i
foråret måtte indstilles pga. restriktionerne,
blev telefonen, brevhilsener, hjemmebag og
blomster ved hoveddøren en vigtig måde
at holde kontakt og vise omsorg på. På plejehjem var beboere uden familie en særlig
udsat gruppe, og flere steder fik besøgsvenner adgang som nærmeste pårørende
for at fastholde den menneskelige kontakt.
Behovet for fællesskaber så vi også i samarbejdet med Boblberg, der under nedlunkningen havde meget stor aktivitet.

Sårbare børn
Coronakrisen har været særlig vanskelig
for sårbare børn, der med nedlukningen
mistede det daglige pusterum væk fra
udfordringerne i familien. I mange familie
netværk blev der tænkt nyt for fortsat at
skabe et frirum, og det var en stor glæde
da det over sommeren lykkedes at få børn
afsted på ferielejr. Med midler fra Socialministeriet og fonde blev der i 2020 også
igangsat særlige aktiviteter som online
støtte og familieven på afstand. Og sammen med en række andre organisationer

Omsorgscentre
For mange hjemløse er overgangen fra hospitalet til livet på gaden vanskelig. I 2020
åbnede Røde Kors derfor Omsorgscenteret Svalegangen i Middelfart. Her kan syge
hjemløse få mulighed for at komme sig
efter endt hospitalsophold eller længere
tids sygdom. I samarbejde med regioner
og kommuner driver Røde Kors også omsorgscentre i København og Aarhus.

Støtte til indsatte
Over hele verden støtter Røde Kors indsatte i fængsler og herhjemme bl.a. med
besøg og sociale aktiviteter. Da myndigheders restriktioner lukkede ned for
besøgene, gav Kriminalforsorgen ekstraordinært tilladelse til at Røde Kors måtte
uddele påskepakker og en julekalender til
indsatte.

Samaritter og førstehjælp
Røde Kors’ samaritter, der normalt har
travlt med at yde førstehjælp og skabe
tryghed ved små og store begivenheder,
har været udfordret af de mange aflysninger i 2020. Det har påvirket aktivitetens
økonomi og det sociale fællesskab. Røde
Kors tilbyder også undervisning i førstehjælp. På trods af nedlukningen lykkedes
det at afholde kurser i 2020, selvom der
var et markant fald i efterspørgslen fra
virksomheder. Samlet fik knap 100.000
kendskab til førstehjælp via Røde Kors.

Nationalt hjælpearbejde 2020
Foreningsudvikling og
Frivillighus 12 mio. kr.

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

Flygtninge og
immigranter (inkl.
sundhedsklinik)
23 mio. kr.

SAMLET
143 MIO. KR.

Beredskab 6 mio. kr.
Afdelingernes internationale
arbejde 2 mio. kr.

Familieaktiviteter
62 mio. kr.

Tilskud til Ungdommens
Røde Kors 2 mio. kr.
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ALTID TIL STEDE
I VERDEN
Coronapandemien har i høj grad præget
Røde Kors i Danmarks internationale
hjælpearbejde i 2020, hvor vi har støttet
vores partnere i at minimere risikoen for
smitte og pandemiens konsekvenser.
Samtidig har vi omstillet og videreført
eksisterende aktiviteter, så vi fortsat kunne
være til stede i de lande, hvor kun få andre
humanitære aktører har adgang og udfordringerne er særligt komplekse – i Afrika,
Mellemøsten, Asien og Europa.
I 2020 anvendte Røde Kors i Danmark
608 mio. kr. på det internationale hjælpe
arbejde, hvilket er et fald på 20 pct. i
forhold til 2019.

Langvarige konflikter
Mange steder i verden er fortsat præget
af langvarige konflikter og nærmest permanente humanitære behov. Det gælder
f.eks. i Yemen og Syrien samt i Sahelbæltet fra Senegal i Vestafrika til Eritrea
i Østafrika. Vi bidrager her bl.a. med
nødhjælp, sundhed, rent vand og sanitet
samt psykosocial støtte. Når konflikter
trækker ud, skal Røde Kors balancere mellem den akutte nødhjælp, den langsigtede
udvikling og indsatser, der skaber social
sammenhængskraft. Mange interesser og
medarbejdere samt frivilliges sikkerhed er
på spil, og det er helt afgørende at bevare
Røde Kors’ neutralitet og uafhængighed.

Migrationsruter
Røde Kors i Danmark var i 2020 til stede
på migrationsruterne i Afrika, bl.a. omkring
Sahel og i Østafrika, hvor nogle af verdens
største flygtningelejre ligger. I det østlige
Sudan støttede vi Sudanesisk Røde Halvmånes indsats for flygtninge, der har særlige behov for beskyttelse, f.eks. kvinder
som er ofre for menneskehandel. Kvinderne
er bl.a. blevet undervist i selv at producere
sæbe og hånddesinfektion til de andre
beboere i lejren, hvilket gør en stor forskel
i en flygtningelejr, hvor mange bor tæt, og
det er svært at få adgang til rent vand.

Katastrofeforebyggelse
Tilbagevendende monsuner og cykloner,
der bl.a. fører til voldsomme regnskyl og
jordskred, gør beboerne i flygtningelejren
i Cox’s Bazar i Bangladesh særligt udsatte.
Her bor mange mennesker tæt i simple
huse, der ikke kan holde til regn, vind og
oversvømmelser. Røde Kors i Danmark har i
2020 bl.a. bidraget med katastrofeforebyggende indsatser som f.eks. forstærkning af
skråninger, der kan forebygge jordskred.

Stærke organisationer

Digital valuta i Kenya

Lokale organisationers kapacitet og adgang til at hjælpe bliver stadig vigtigere i
humanitære kriser. Derfor arbejder Røde
Kors i Danmark med at styrke vores partneres kapacitet og evne til selv at handle i
kriser. Da landsbyer i Sydsudan i efteråret
2020 oplevede voldsomme oversvømmelser, var lokale beredskabsgrupper etableret

Mange mennesker har mistet job og indkomst på grund af coronapandemien, og
der er behov for at tænke innovativt. Med
’Community Inclusion Currency’ har vi støttet Kenya Røde Kors i at udvikle en digital
valuta, hvor midler overføres direkte til
telefonen. Dermed styrkes både den lokale
handel og smittespredning forebygges.

Internationalt hjælpearbejde 2020
Europa og Asien 127 mio. kr.

Afrika 153 mio. kr.

SAMLET
608 MIO. KR.

Eksplosion i Beirut
2020 har også været præget af akutte
kriser som den voldsomme eksplosion i
Beirut i august. Røde Kors i Danmark var i
forvejen til stede og kunne hurtigt bidrage
med bl.a. medicinsk udstyr og medicin,
sundhedsklinikker, blodbanker, husly, nødhjælp samt psykosocial støtte.

med støtte fra Røde Kors i Danmark selv i
stand til at evakuere lokalbefolkningen.

Mellemøsten
205 mio. kr.
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Øvrige udland 86 mio. kr.

Generel rådgivning 24 mio. kr.
Psykosocial Referencecenter 11 mio. kr.
Bidrag ICRC/IFRC 2 mio. kr.

Da landsbyer i Sydsudan i
2020 oplevede voldsomme
oversvømmelser, var lokale
beredskabsgrupper selv i stand til
at evakuere lokalbefolkningen.
Foto: Anette Selmer-Andresen,
IFRC
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Røde Kors i Danmark var i forvejen til stede og kunne hurtigt
træde til da Beirut i august
2020 blev ramt af en voldsom
eksplosion.
Foto: Nabil Mounzer, EPA
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I sommeren 2020
åbnede Center Avnstrup
som udrejsecenter for
afviste børnefamilier,
der ikke har lovligt ophold i Danmark.
Foto: Kell Schomacker

Mange børn har fået sved på
panden og smil på læben med
’On the Move’, der skaber leg
og bevægelse for børnene på
Røde Kors’ asylcentre.
Foto: Kell Schomacker
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“Netop værdien af, at familierne selv står for
maden, var en af de centrale anbefalinger i Røde
Kors’ omtalte rapport om trivslen hos børnene
på Sjælsmark fra 2019.”

BEDRE FORHOLD FOR
AFVISTE BØRNEFAMILIER
Røde Kors arbejder for at give
asylansøgere i Danmark en tryg, meningsfuld og værdig hverdag, mens de bor på
Røde Kors’ asylcentre eller på andre centre, hvor Røde Kors har opgaver. Vi støtter
asylansøgerne i at fastholde og udvikle et
perspektiv for fremtiden, uanset om de får
ophold eller afslag.
Røde Kors varetager opgaverne som operatør for staten, og indsatsen reguleres af
kontrakter med Udlændingestyrelsen og
Kriminalforsorgen. Kontrakterne tildeles
via offentligt udbud. Røde Kors havde i
2020 aktiviteter på asylområdet for 281
mio. kr., hvilket er uændret i forhold til
2019.

Fortsat få asylansøgere
Antallet af asylansøgere er stadigt faldende.
På Modtagecenter Sandholm blev der i
2020 registreret knap 1.050 nyankomne
asylansøgere, hvilket er næsten en halvering
fra året før. Årsagen til det lave indrejsetal
skyldes bl.a. stramninger på udlændingeområdet både i Danmark og i EU, samt at
coronapandemien har gjort det vanskeligere at bevæge sig over grænserne.

Nedlukning af centre
Det lave indrejsetal betød, at Udlændingestyrelsen besluttede at lukke Center Sand-

vad og Center Thyregod ved udgangen af
2020. Lukningerne medførte, at Røde Kors
endnu engang måtte tilpasse organisationen de nye forhold. Ved udgangen af 2020
drev Røde Kors således fire asylcentre:
Modtagecenter Sandholm, Børnecenter
Sandholm, Udrejsecenter Avnstrup og
Opholdscenter Jelling. Hertil kommer to
midlertidige karantænecentre.
Røde Kors har som underleverandør for
Kriminalforsorgen også opgaver på udrejse
centrene Kærshovedgård og Sjælsmark:
sundhedsklinik, omsorgstilbud, undervisning
og aktivering samt engagement af frivillige.

Coronatiltag
For at forhindre coronaudbrud på asylcentrene, hvor mange bor tæt, blev en
række tiltag iværksat. Retningslinjer blev
oversat til flere sprog, og en beboer-hotline hjalp voksne og børn med spørgsmål
og bekymringer. Der har været meget få
smittetilfælde på Røde Kors’ asylcentre.
Der blev etableret onlineundervisning til
både børn og voksne samt nødpasning til
de mest sårbare børn. Samtidig har der
været fokus på aktiviteter som gåture og
udendørskaffe for at holde modet oppe
hos beboerne.

Bevægelsesglæde
Udrejsecenter for afviste
børnefamilier
I sommeren 2020 åbnede Center Avnstrup
som udrejsecenter for afviste børnefamilier,
der ikke har lovligt ophold i Danmark. Røde
Kors har her særligt fokus på, at aktiviteter skal bidrage til at styrke familierne,
sikre udviklingsmuligheder for børnene og
skabe et normaliseret hverdagsliv. Der er
fokus på direkte beboerinddragelse i form
af gang- og aktivitetsmøder, og der er
etableret en måltidsordning for beboerne.
Netop værdien af, at familierne selv står for
maden, var en af de centrale anbefalinger i
Røde Kors’ omtalte rapport om trivslen hos
børnene på Sjælsmark fra 2019.
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Forskellige projekter skal styrke børn og
voksnes trivsel. Projektet ’On The Move’
har givet mange børn sved på panden og
smil på læben. Små videoer giver inspiration til leg og bevægelse for børn i alderen
10-15 år og bruges både i skole og i klubtilbud. Projektet er udviklet i et samarbejde
med DGI, Institut for Idræt og Ernæring
ved Københavns Universitet samt Novo
Nordisk Fonden.
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“Det er tydeligt, at kunderne havde savnet
Røde Kors-butikkerne, og omsætningen ligger
i de måneder, hvor der var åbent, 14 pct. højere
end samme måneder sidste år.”

OVERSKUD FRA GENBRUG
TIL HUMANITÆRT ARBEJDE
– TRODS NEDLUKNING
Nedlukningen af detailhandlen under
coronakrisen betød, at Røde Kors-butikker
over hele landet måtte holde lukket ad
flere omgange i 2020.
 msætningen i Røde Kors’ samlede genO
brugsforretning var i 2020 på 201 mio. kr.
Det er 8 pct. lavere end rekordåret 2019,
hvilket direkte kan henføres til nedlukningen af butikkerne. Det er tydeligt, at kunderne havde savnet Røde Kors-butikkerne,
og omsætningen ligger i de måneder, hvor
der var åbent, 14 pct. højere end samme
måneder sidste år.

Mange donationer
Coronakrisen påvirkede ikke danskernes
lyst til at donere til genbrug. Mange fik
tværtimod ryddet op derhjemme, og der
kom mange donationer i 2020. Tøj, møbler
og nips blev sorteret af frivillige, og det
bedste udvalgt til hylderne. Og da Røde
Kors-butikkerne endelig åbnede igen sidst
på foråret, var der mange steder kø for at
komme først til de gode varer.

Vilde med genbrug

Butikkerne udgør fortsat et centralt bidrag
til Røde Kors’ samlede økonomi og økonomiske råderum. Det samlede overskud for
genbrug til hjælpearbejdet var på 53 mio.
kr., hvilket er 21 mio. kr. lavere end 2019.

Tendensen i de senere år har været klar.
Kunderne er vilde med at købe brugt. Otte
ud af ti danskere har købt eller solgt genbrug det seneste år. Muligheden for at gøre
en god handel og spare penge er vigtig for
mange, men bæredygtighed og klima er
også vigtigt. Hvad den ene kan undvære,
kan blive et fund for den næste.

Aktivitet i baglokalerne

Klimaaftryk

Selvom Røde Kors’ mere end 245 butikker var lukkede i flere måneder af 2020,
var der i baglokalerne mange steder stor
aktivitet blandt frivillige. Der blev malet,
flyttet rundt og nye designelementer sat
op. Så alt var parat til at give kunderne
den bedste kundeoplevelse.

Røde Kors arbejder på flere områder for
at reducere vores klimaaftryk, og gennem
genbrugsforretningen hjælper vi forbrugere til at gøre det samme. Ved at donere
varer eller købe genbrug i Røde Korsbutikkerne, kan alle på en let måde være
med til at bidrage til gøre verden lidt mere
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bæredygtig. I up-cycling samarbejdet med
den kendte designer Søren Le Schmidt
blev kunderne i 2020 i en flot bog inspireret til at give sig i kast med ændringer og
tilretninger af brugt tøj og møbler.

En bæredygtig fremtid
Bæredygtighed er en vigtig del af forretningsmodellen i Røde Kors’ butikker.
Vi vil gerne sælge så meget overskudstøj
i Danmark som muligt og understøtter
løbende forskningsprojekter, der har til
formål at finde nye anvendelsesområder for tekstiler, der ikke kan sælges
direkte i butikkerne. Vi understøtter også
iværksættere og designere i at udvikle
bæredygtige produkter af tøj, der er gået
i stykker og ikke kan sælges. F.eks. blev
brugte tørklæder lavet om til bæredygtig
gaveindpakning ved juletid. Og i et samarbejde med tøjfirmaet Samsøe Samsøe har
vi afprøvet muligheder for at genbruge
overskudstekstiler ved at udvikle nye fibre
til tekstilindustrien.

Trods måneder med lukkede
butikker gav overskuddet
fra genbrug 54 mio. kr. til
hjælpearbejdet i 2020.
Foto: Dennis Frandsen

Coronakrisen påvirkede ikke
danskernes lyst til at donere
til genbrug. Mange fik ryddet op derhjemme, og der
kom mange donationer.
Foto: Lasse Bak Mejlvang
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ÅRETS RESULTAT
OG UDVIKLING
Årsregnskabet for Landsforeningen Røde
Kors i Danmark omfatter en konsolidering
af Røde Kors’ 202 lokale afdelinger samt
kommunekredse og landskontoret inkl.
asylafdelingen.
Grønlandsk Røde Kors, Færøsk Røde Kors
og Ungdommens Røde Kors aflægger
særskilte regnskaber og indgår ikke i
årsregnskabet for landsforeningen.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat er et overskud på 12,8 mio.
kr., hvilket er bedre end forventet.
Landsforeningens samlede indtægter
udgør i 2020 1.338 mio. kr., hvilket er 140
mio. kr. lavere end i 2019.
Røde Kors-butikkerne udgør en vigtig
del af indtægtsgrundlaget. Med lukning
af butikkerne under coronapandemien
forudså Røde Kors, at der ville mangle
midler til det internationale og nationale
hjælpearbejde. Faldet blev dog ikke så
stort som frygtet. Omsætningen i genbrug
var i 2020 på 201 mio. kr., hvilket er et fald
på 18 mio. kr. i forhold til 2019. Det samlede
resultat for genbrug er 53 mio. kr., hvilket
er 21 mio. kr. under resultatet i 2019. Stor
opbakning fra kunder, frivillige og donorer
har sammen med den statslige kompensationsordning for faste omkostninger været
med til at reducere tabet.
Regnskabet vidner i det hele taget om
stor opbakning til Røde Kors. Røde Kors
i Danmark har i 2020 indsamlet private
midler for 230 mio. kr., hvilket er 40 mio.
kr. højere end i 2019.

Midler fra danske institutioner er på 685
mio. kr., hvilket er en reduktion på 110
mio. kr. som følge af ekstraordinært store
bevillinger til ICRC fra Udenrigsministeriet
i 2019. I 2020 er bevillingerne til ICRC fra
den danske stat på 107 mio. kr. inkl. en
ekstraordinær bevilling på 60 mio. kr. til
ICRC’s covidrespons.
Midler fra internationale institutioner er
på 199 mio. kr., hvilket også er lavere end i
2019 med 49 mio. kr. grundet færre midler
fra andre Røde Kors-selskaber.
Landsforeningens omkostninger til hjælpeog asylarbejdet udgør 1.032 mio. kr., hvilket
er 147 mio. kr. lavere end i 2019. Faldet
kommer fra det internationale hjælpearbejde, der er reduceret med 20 pct. i forhold
til 2019. Årsagen er afslutningen af det
store Madad-projekt med en samlet projektomsætning på 400 mio. kr. i perioden
2016-2020 samt lavere bidrag til ICRC. Det
nationale hjælpearbejde er til gengæld steget med 6 pct. som følge af store nationale
behov under coronapandemien. Omkostninger til asylarbejdet er på 281 mio. kr.
hvilket er uændret i forhold til 2019.
Omkostninger til oplysning og information
udgør 18 mio. kr., mens omkostninger i forbindelse med indtægtsskabende aktivitet,
herunder genbrug, udgør 212 mio. Begge
dele er på niveau med 2019. Endelig er
der anvendt 61 mio. kr. til generel ledelse
og administration, hvilket ligeledes er på
niveau med sidste år. Administrationsprocenten er på 5,8 pct.
Røde Kors i Danmark er en robust organisation med en egenkapital på 315 mio. kr.,
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der kan disponeres af hovedbestyrelsen til
særlige formål. I 2020 har den internationale katastrofefond udbetalt 16,6 mio. kr.
til egenfinansiering af det internationale
hjælpearbejde. Fonden har i løbet af året
fået tildelt midler fra diverse donorer,
hvorfor nettotrækket på fonden er 10,8
mio. kr. Den nationale fond har i 2020 ydet
lån til Røde Kors-butikkerne under nedlukningen og støttet nationale projekter med
0,9 mio. kr., hvoraf størstedelen er gået
til Qnet. Fonden har i løbet af 2020 fået
tildelt midler fra blandt andet den tidligere
Røde Kors fond, hvorfor der i 2020 er
registreret en nettotilgang til fonden på 1,3
mio. kr. Herudover er der udbetalt 3,1 mio.
kr. fra udviklingsfonden til udvikling af fællesskabsindsatser. Resultatet disponeres
således, at fondene genopfyldes svarende
til deres nettotræk i året, så årets overskud
anvendes til hjælpearbejde fremover.

Forventet udvikling
Røde Kors forventer en fortsat vækst i
foreningens hjælpearbejde i 2021. Der
investeres i digital udvikling af foreningen
samtidig med, at der fortsat er fokus på en
bæredygtig og robust økonomi.

Begivenheder efter balancedagen
Røde Kors-butikkerne blev i december
2020 tvangslukket på grund af corona
ligesom resten af den danske detailbranche. Der søges igen om kompensationer
for at reducere tabet. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere
betydningen for Røde Kors i Danmarks
samlede økonomi.
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HOVED- OG
NØGLETAL
Hoved- og nøgletal (i mio. kr.)
				2020

2019

2018

2017

2016

Resultatopgørelsen					
Midler fra danske og internationale institutioner		

885

1.043

988

1.169

1.245

Indsamlede private midler, genbrug m.v.			

454

435

443

454

391

					
Hjælpearbejde i udlandet				

-608

-762

-685

-732

-503

Hjælpearbejde i Danmark				

-143

-135

-120

-108

-99

Asylarbejdet				

-281

-281

-332

-485

-750

-61

-62

-53

-56

-54

0,3

22,5

17,4

Generel ledelse og administration				

					
Årets resultat

12,8

3,7

					
Balance					
Balancesum				

932

910

1.137

1.179

827

Omsætningsaktiver				

765

743

975

1.020

667

Egenkapital				

315

302

299

293

270

Kortfristede gældsforpligtelser				

527

558

796

838

522

					
Nøgletal					
Gennemsnitligt antal årsværk på landskontoret		

354

340

323

286

270

Gennemsnitligt antal årsværk i asylafdelingen		

370

382

477

724

999

Gennemsnitligt antal årsværk delegater			

120

127

112

96

110

Gennemsnitligt antal årsværk i alt				

844

849

912

1.106

1.379

Administrationsprocent				

5,8 %

5,2 %

4,8 %

4,9 %

6,1 %

Soliditetsgrad				

34 %

33 %

26 %

25 %

33 %

Likviditetsgrad				

145 %

133 %

123 %

122 %

128 %

Der er i 2019 foretaget en ændring af regnskabspraksis således, at værdien af katastrofelageret målt til kostpris indregnes i balancen.
Hoved- og nøgletal for 2016-2017 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis.
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Særligt mange unge gik på gaden til Røde Kors-indsamlingen
i oktober 2020,
hvor der blev 2020
ÅRSREGNSKAB
indsamlet 13,5 mio. kr. til hjælpe
arbejdet.

22

ÅRSREGNSKAB 2020

ÅRSREGNSKAB
2020

23

ÅRSREGNSKAB 2020

RESULTATOPGØRELSE (i t.kr.)

Note

2020

2019

Indtægter			
Midler fra danske institutioner

1

685.438

795.617

Midler fra internationale institutioner

2

199.274

247.862

Indsamlede private midler

3

229.553

189.965

Genbrug

4

200.557

218.329

Andre aktiviteter

5

23.403

Indtægter i alt 		
1.338.225

26.750
1.478.523

				

Omkostninger				
Hjælpearbejde i udlandet

7

-608.169

-762.296

Hjælpearbejde i Danmark

8

-143.122

-135.241

Asylarbejdet

9

-281.157

-281.440

Oplysning og information		

-18.431

-19.441

Indsamlede private midler

3

-42.017

-44.534

Genbrug

4

-147.305

-143.788

Andre aktiviteter

5

-22.811

-25.502

Generel ledelse og administration		

-61.351

-62.381

-1.324.363

-1.474.623

Omkostninger i alt 		

				
Årets resultat før finansielle poster		

13.862

3.900

Finansielle poster

-1.098

-247

12.764

3.653

10

Årets resultat		

				

Forslag til resultatdisponering				
Overført resultat		

12.764

3.653

Resultatdisponering i alt		

12.764

3.653
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BALANCE pr. 31. december (i t.kr.)

Note

2020

2019

AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Immaterielle anlægsaktiver		

14.626

14.537

Materielle anlægsaktiver		

129.283

132.134

Finansielle anlægsaktiver		
Anlægsaktiver i alt

11

22.899

20.834

166.808

167.505

				
Omsætningsaktiver				
Beholdning af varer og nødhjælpsudstyr		
Tilgodehavender

12

10.274

6.777

344.577

348.123

Periodeafgrænsningsposter		

2.847

1.914

Værdipapirer*		

120.776

119.020

286.460

266.994

Omsætningsaktiver i alt		
764.934

742.828

Likvide beholdninger

13

Aktiver i alt		
931.742
910.333
				

PASSIVER				

Egenkapital				
Bundet i grunde og bygninger		

90.588

90.919

Reservationer		

104.079

102.745

Overført resultat		

120.356

108.595

Egenkapital i alt

14

315.023

302.259

Hensatte forpligtelser		

23.265

7.922

				
Langfristet gæld			
Prioritetsgæld		

3.174

4.306

15

30.017

30.172

Anden gæld		

32.768

7.315

Langfristet gæld i alt		
65.959

41.793

Periodiseret tilskud til indregnede aktiver

				
Kortfristet gæld				
Formålsbestemte midler til fremførsel

6

417.722

426.022

Leverandør af varer og tjenesteydelser		

32.984

45.875

Anden gæld		

76.789

Kortfristet gæld i alt		
527.495

86.462
558.359

			
Passiver i alt		
931.742
910.333
Øvrige noter – Danmarks indsamling
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*Udover egne værdipapirer forvalter Røde Kors i Danmark båndlagte arvemidler. Værdi af disse midler udgør ultimo 2020 4.826 t.kr.		
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NOTE 1 		

2020

2019

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

248.472

242.867

Udenrigsministeriet (Danida)

355.498

473.306

Andre ministerier og styrelser

68.468

66.544

7.500

7.500

Tips- og lotto, LOTFRI*
Sekretariatsbevillingen**
Midler i alt

5.500

5.400

685.438

795.617

* 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 2		

2020

2019

Røde Kors-selskaber/IFRC/ICRC 			

55.515

89.645

EU-institutioner DEVCO			

89.832

115.164

EU-institutioner ECHO			

39.390

26.203

Andre institutioner			

14.537

16.850

Midler i alt 			

199.274

247.862

Midler fra internationale institutioner (i t.kr.)

NOTE 3		

2020

2019

Indsamlede private midler (i t.kr.)			
Indtægter
Private bidrag

Omkostninger

Resultat

Resultat

107.310

-23.231

84.079

69.612

Indsamlinger

25.711

-10.643

15.068

27.244

Fondsmidler

48.859

-2.617

46.242

15.975

Arvemidler

14.063

-196

13.867

8.901

Erhvervssamarbejde

27.827

-5.316

22.511

17.943

5.783

-14

5.769

5.756

229.553

-42.017

187.536

145.431

Medlemsbidrag
Indsamlede midler i alt

Noten omfatter indtægter fra øremærkede indsamlede private midler der er anvendt i året. De samlede indsamlede private midler i året,
både anvendte og ikke anvendte, udgør 253.068 t.kr.				
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NOTE 4		

2020

2019

Genbrug (i t.kr.)
Indtægter

200.557

218.329

Omkostninger

-147.305

-143.788

53.252

74.541

Genbrug i alt

NOTE 5		

2020

2019

Andre aktiviteter (i t.kr.)				
Indtægter

Omkostninger

Resultat

Resultat

14.858

-15.152

-294

443

Samaritter

2.279

-4.694

-2.415

-1.601

Øvrige aktiviteter

6.266

-2.965

3.301

2.406

23.403

-22.811

592

1.248

Førstehjælp

Andre aktiviteter i alt

Røde Kors i Danmark har modtaget omkostningskompensation under coronanedlukningen for i alt 4,2 mio. kr.			

NOTE 6
Formålsbestemte midler til fremførsel (i t.kr.) 			
Primo		 Tilgang
Forbrug
Ultimo Periodens
						bevægelser
Udlændingestyrelsen og Kriminalforsorgen m.v. 10.700		

248.993

-248.472

11.221

Humanitær Partnerskabsbevilling (Danida)

2.272		

159.000

-153.808

7.464

5.192

Rammebevilling (Danida)

3.374		

68.000

-65.782

5.592

2.218

Andre bevillinger fra Danida

521

11.684		

136.909

-135.908

12.685

1.001

Bevillinger fra EU

176.979		

97.619

-129.222

145.376

-31.603

Andre ministerier og styrelser

26.842		

76.728

-68.468

35.102

8.260

Røde Kors-selskaber/IFRC/ICRC

67.065

42.763

-55.515

54.313

-12.752

Andre internationale institutioner
Indsamlede formålsbestemte midler
I alt

14.256		

10.924

-14.537

10.643

-3.613

112.850		

116.917

-94.441

135.326

22.476

957.853

-966.153

417.722

-8.300

426.022
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NOTE 7		

2020

2019

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

Udvikling

Total

Total

169.315

35.779

205.094

245.179

79.311

74.738

154.049

294.516

46.559

80.060

126.619

152.761

Mellemøsten
Afrika
Europa og Asien
Øvrige udland

79.918

5.850

85.768

25.010

Generel rådgivning og monitorering

11.886

11.886

23.772

20.379

Bidrag til IFRC/ICRC

2.321

0

2.321

6.244

0

10.546

10.546

18.207

389.310

218.859

608.169

762.296

Psykosocial Referencecenter
Hjælpearbejde i udlandet i alt

NOTE 8		

2020

2019

Familieaktiviteter

62.687

63.573

Ensomhed

36.014

34.598

Integration

22.919

19.482

Foreningsudvikling og Frivillighus

11.776

12.380

Afdelingernes internationale arbejde

2.284

1.620

Tilskud til Ungdommens Røde Kors

1.700

1.700

Beredskab		

5.742

1.888

143.122

135.241

2020

2019

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

Hjælpearbejde i Danmark i alt 		

NOTE 9		
Anvendt på asylarbejde (i t.kr.)
Indkvartering og underhold

188.400

179.400

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

31.533

30.500

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

12.690

12.980

Asylaftalen

12.100

12.660

Pædagogisk pulje
Anden drift
Asylarbejdet i alt
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1.300

3.300

35.134

42.600

281.157

281.440
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NOTE 10			
Finansielle poster (i t.kr.)

2020

2019

			

Renter
Værdipapirer
Valutakurs
Finansielle poster i alt

Indtægter

Omkostninger

Resultat

Resultat

30

-897

-867

-55

1.444

-536

908

927

0

-1.139

-1.139

-1.119

1.474

-2.572

-1.098

-247

Finansielle
anlægsaktiver**

Total		

NOTE 11
Anlægsaktiver (i t.kr.)
Immaterielle
Driftsmidler
anlægsaktiver		
Anskaffelsessum primo
Tilgange i året
Afgange i året
Anskaffelsessum ultimo

Grunde og
bygninger*

49.891

25.527

136.545

3.921

1.303

2.081

-810

-2.403

-2.398

53.002

24.427

136.228

20.834 232.797
2.628

9.933

-563

-6.174

22.899 236.556

					
Afskrivninger primo

-35.354

-18.789

-11.149

0 -65.292

Årets afskrivninger

-3.303

-2.152

-1.947

0

-7.402

281

2.295

370

0

2.946

-38.376

-18.646

-12.726

Afskrivninger vedr. årets afgange
Afskrivninger ultimo

0 -69.748

					
Anlægsaktiver i alt

14.626

5.781

123.502

22.899 166.808

* Landsforeningens ejendomme er samlet pantsat med 14.760 t.kr. til sikkerhed for bank- og realkreditengagement.			
** Finansielle anlægsaktiver består af en andelsejendom (5.685 t.kr.) og deposita på lejemål i forbindelse med genbrugsaktiviteter (17.214 t.kr.)
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NOTE 12		

2020

2019

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

11.948

19.262

Bevillingstilsagn

233.152

263.439

Udlændingestyrelsen

44.576

24.389

Andre tilgodehavender

54.901

41.033

344.577

348.123

Tilgodehavender i alt

NOTE 13		

2020

2019

Likvide beholdninger (i t.kr.)
Egne midler

165.067

Donor midler
Likvide beholdninger i alt

121.393

150.837

286.460

266.994
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NOTE 14

Egenkapital (i t.kr.)
Egenkapital primo

116.157

90.919

64.000

18.000

20.000

745

e
Eg lt
ia

108.595

302.259

Årets resultat

0

0

0

0

0

12.764

12.764

Årets forbrug på fonde

0

-16.586

-878

-3.055

0

20.519

0

Årets eksterne bidrag
til fonde

0

5.777

2.212

0

0

-7.989

0

Årets disponering til fonde

0

10.809

0

3.055

0

-13.864

0

Overført fra bindinger i
grunde og bygninger
Egenkapital i alt

-331

0

0

0

0

331

0

90.588

64.000

19.334

20.000

745

120.356

315.023
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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. 				

NOTE 16

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Total

Danmarks indsamling 						
(i t.kr.)
Røde Kors' andel
Forbrug (inkl.
administrationsbidrag)
Ultimo saldo

11.021

7.805

8.531

9.550

9.717

10.330

9.115

56.954

0

-5.229

-8.531

-9.072

-9.717

-10.330

-9.115

-42.879

11.021

2.576

0

478

0

0

0

14.075

Der udarbejdes særskilte regnskaber for indsamlingerne, der er foretaget i overensstemmelse med indsamlingsloven af 26. maj 2014 og
bekendtgørelse nr. 160 af 26. febuar 2020.
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ANVENDT
REGNSKABSPRAKSIS
Årsregnskabet for Landsforeningen Røde
Kors i Danmark omfatter Røde Kors’
lokale afdelinger samt 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 omkostningsbaseret regnskab. Omkostninger
periodiseres, og forpligtelser, der forfalder
til senere betaling, indgår som gæld. Asylafdelingens 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, værdiansættelse eller lignende. Årsregnskabet er
derfor aflagt under hensyntagen til, hvad
der kan anses som god regnskabsskik for
lignende organisationer i Danmark.
Årsregnskabet er aflagt i danske kroner
i overensstemmelse med den beskrevne
praksis.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

OMREGNING AF
FREMMED VALUTA
Transaktioner i fremmed valuta omregnes
ved første indregning til transaktionsdagens 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 balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som
finansielle poster.

RESULTATOPGØRELSEN
Indtægter
Indtægter består primært af indsamlede
midler og bevillinger. Indtægter ved salg
af varer og tjenesteydelser indregnes i
resultatopgørelsen, såfremt levering har
fundet sted inden årets udgang.
Indtægter fra indsamlinger, arv og gaver
indtægtsføres på indbetalingstidspunktet.
Bevillinger fra donorer indregnes som
formålsbestemte midler til fremførsel
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under passiverne i balancen når der er
modtaget bindende bevillingstilsagn fra
bevillingsgiver.
Formålsbestemte midler, der ikke er anvendt, indregnes som forpligtelser under
’Formålsbestemte midler til fremførsel’.
Årets forskydning i formålsbestemte
midler til fremførsel 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.
Røde Kors medtager i lighed med andre
internationale nonprofitorganisationer
værdi af ikke-kontante donationer i resultatopgørelsen. Der indregnes donationer,
som eksempelvis udgør varepartier, hjælpeudstyr 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, i takt med
midlerne overføres til udenlandske projektpartnere.
Der foretages periodisering af andre
eksterne omkostninger således at de
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indregnes med de beløb, der vedrører
regnskabsåret.

Finansielle poster
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
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 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 offentlige 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 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 omfanget af en sådan 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 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.
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Beholdning af varer og nødhjælpsforsyninger
Beholdninger af førstehjælpsprodukter og
-bøger, nødhjælpsforsyninger samt lager
af fornødenheder på asylcentrene måles til
anskaffelsesværdi eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret
kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel 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 værdipapirer indregnes som finansielle poster.

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, kursreguleres ikke.
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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 grundes 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

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

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 2020 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 2020 samt af resultatet af landsforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar-31.
december 2020.
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 overensstemmelse med indsamlingsloven med tilhørende bekendtgørelse. Vi anser det opstillede regnskab for indsamling til
fordel for landsforeningens formål for perioden 1. januar-31. december 2020 for udarbejdet i overensstemmelse med
regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 og indsamlingsloven.
København, den 14. juni 2021
For den daglige ledelse

Anders Ladekarl 		
Generalsekretær 		

Louise Isafold
Økonomidirektør

For hovedbestyrelsen i Landsforeningen Røde Kors i Danmark

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

pet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt
at likvidere landsforeningen, indstille driften eller ikke har andet
realistisk alternativ end at gøre dette.

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Landsforeningen Røde Kors i
Danmark for regnskabsåret 1. januar-31. december 2020, 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 landsforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 31. december 2020 samt af resultatet af landsforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar-31. december 2020 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
revisionspåtegningens 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 årsregnskab 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 udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincip-
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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 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,
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samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold,
der kan skabe 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 revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. 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
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

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.

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.
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.

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 14. juni 2021
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56
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Da mulighederne for at mødes
i fysiske fællesskaber blev
begrænset, blev nye digitale
aktiviteter som ’Snak Sammen’
og ’Sprogland’ igangsat.
Foto: Peter Sørensen
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