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Med klimakrisen følger voldsomt 
vejr, der kan lede til katastrofer. I 
Malawi samarbejder Røde Kors i 
Danmark med Malawi Røde Kors 
om at forbedre det lokale kata-
strofeberedskab, så befolknin-
gen er parat til at handle, når  
katastrofen rammer. Projektet er 
støttet af ECHO.  
Foto: Røde Kors



Konflikter, klimaforandringer og manglende sundhedsydelser. Stigende ensomhed og mental mistriv-
sel. Og så lige corona oveni.

Sådan var 2021. Det var et år, hvor flere mennesker end nogensinde før havde brug for humanitær 
hjælp.

I krisetider rykker folk sammen, siges det. I Røde Kors oplevede vi det på den måde, at vi var rigtigt 
mange, der var sammen om at handle:

Mange henvendte sig til Røde Kors, fordi de gerne ville hjælpe, og Røde Kors engagerede 36.000 
mennesker i det frivillige hjælpearbejde i Danmark i 2021. 

Endnu flere ville bidrage økonomisk, og Røde Kors indsamlede et rekordstort beløb på 391 millioner 
kroner i løbet af året. 

Myndighederne henvendte sig til Røde Kors for at få hjælp til at løfte nogle af de store opgaver, som 
samfundet stod overfor. Og i løbet af året har vi udbygget vores samarbejde med fonde, virksomhe-
der og institutionelle donorer.

Med den enorme opbakning, vi har oplevet i 2021, har vi formået at nå ud til 3,5 millioner mennesker 
med hjælp. Det har været fantastisk at møde så meget medmenneskelighed i en krisetid!

I årsrapport 2021 beskriver vi for første gang vores indsatser for at reducere Røde Kors’ klima aftryk. 
Nyt er det også, at årsrapporten indeholder en konsolidering af økonomien for flere enheder i 
landsforeningen og dermed også resultaterne for Ungdommens Røde Kors, der gik ud af året med et 
overskud på 3,9 millioner kroner.

Anders Ladekarl
Generalsekretær

Sven Bak-Jensen
Præsident   

SAMMEN OM AT HANDLE

“Det har været fantastisk at møde 
så meget medmenneskelighed  

i en krisetid”
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Det er Røde Kors’ ambition at engagere 
flere for at hjælpe flere. Vi engagerer men-
nesker på en lang række måder, gennem 
frivilligt arbejde, økonomisk, på sociale 
medier og gennem vores skoletjeneste. 
Her på siden kan man se, hvor mange 
Røde Kors engagerede i 2021, og hvor 
mange vi hjalp.

Frivillige fællesskaber
Det samlede frivillige engagement i Røde 
Kors er vokset i 2021 sammenlignet med 
sidste år og omfatter nu 36.000 personer, 
hvoraf 3.000 er engageret via Ungdom-
mens Røde Kors. Der har været et beske-
dent fald i antallet af faste frivillige, mens 
antallet af hjælpere i Røde Kors Parat er 
steget fra knap 3.000 i 2020 til over 5.000 
med udgangen af 2021. Især coronaindsat-
ser som vaccineledsagelse har fået mange 
til at melde sig som parat-hjælpere. I 
2021 havde Boblberg flere end 400.000 
brugere, der kunne tage del i fællesskabet 
i det sociale digitale netværk.

Økonomisk engagement
Det økonomiske engagement var re-
kordstort igen i 2021. Antallet af faste 
bidragsydere er steget fra omkring 41.000 
i 2020 til 47.500 med udgangen af 2021. I 
alt har omkring 322.000 personer doneret 

penge til Røde Kors’ arbejde i 2021. Der 
er en stigning i antallet bidragsydere, 
som donerer til nationale formål. Også 
Ungdommens Røde Kors oplevede et 
øget økonomisk engagement i 2021 med 
omkring 11.500 faste støtter (medlemmer 
og bidragsydere).

Skoletjeneste 
I 2021 har 208.000 elever i grundskoler og 
gymnasier arbejdet med Røde Kors’ un-
dervisningsmateriale. I løbet af året udgav 
Røde Kors en række nye undervisnings-
materialer til samtlige klassetrin og med 
emner, der afspejler Røde Kors’ arbejde i 
Danmark og ude i verden, fx ensomhed, 
udsatte børn og familier, krigens regler, 
naturkatastrofer og sundhed.

Sociale medier
Også på sociale medier som Facebook, 
Instagram og LinkedIn møder Røde Kors 
et stort engagement. Vi havde tæt på 
57 millioner visninger på de tre kanaler i 
2021, hvilket er en stigning på 13 procent 
i forhold til året før. Dagligt er der i gen-
nemsnit lidt over 4.000 brugere, der liker, 
kommenterer, deler eller klikker på vores 
opslag på Facebook. Ungdommens Røde 
Kors havde 62.000 følgere på sociale 
medier i 2021.

Internationalt hjælpearbejde
Internationalt hjalp Røde Kors i Danmark 
flere end 3,2 millioner mennesker i 2021, 
hvilket er en lille nedgang sammenlignet 
med året før. Flere har modtaget hjælp 
på forskellige måder. Vi hjalp 1,4 mil-
lioner mennesker med coronarelaterede 
indsatser fra information og forebyggelse 
til behandling og vacciner. I krisesituatio-
ner hjalp vi 1,5 millioner mennesker med 
andre former for sundhedsydelser og over 
620.000 med direkte nødhjælp i form af 
mad, tæpper, telte og andet. Derudover 
har vi styrket vores fokus på kroniske 
sygdomme og på psykosocial støtte og 
mental sundhed i kriser.

Nationalt hjælpearbejde
Nationalt støttede Røde Kors 23.300 men-
nesker gennem længerevarende aktiviteter 
og ydede hjælp til flere end 264.000 men-
nesker gennem her og nu-indsatser. Det 
er en nedgang på henholdsvis 5 procent 
og 20 procent sammenlignet med året før. 
Især fællesskabsaktiviteter har været svære 
at fastholde i et år med coronarestriktioner 
og nedlukninger. Ved årets udgang var 95 
procent af de sociale aktiviteter i gang igen. 
45.000 personer fik et førstehjælpskursus 
hos Røde Kors i 2021. Røde Kors tog imod 
1.875 nyankomne asylansøgere.

STORT ENGAGEMENT OG  
AKTIVITET I 2021

ÅRSRAPPORT 2021

Antal frivillige 
31.309  

Antal parathjælpere 
5.296  

Antal personer, der donerer  
til Røde Kors 322.000
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Integration

Andre sociale aktiviteter

Besøgstjeneste

Familie

Andre fællesskabsaktiviteter

Vågetjeneste

Sociale aktiviteter på asylcentre

Fængsler og resocialisering

Nyankomne asylansøgere

SÅ MANGE HJALP VI I 2021

I det nationale hjælpearbejde nåede vi 23.300 mennesker  
gennem længerevarende indsatser.

I det internationale hjælpearbejde nåede vi 3.241.060 mennesker.  

Covid-19 1.039.319
Sundhed i kriser 1.525.596

Psykosocial støtte 482.982  

Beskyttelse 242.032

Kroniske sygdomme 111.856

Katastrofeforebyggelse 109.180

Beredskab 86.174
Reproduktiv sundhed 56.219

Nogle mennesker har fået hjælp gennem flere indsatser, og det samlede antal mennesker i diagrammet er derfor højere end antallet på 3,2 
millioner unikke personer, som Røde Kors har hjulpet i det internationale arbejde i 2021. 

Antallet af nyankomne asylansøgere, som Røde Kors tog imod i 2021, ligger ud over de 23.300 personer, Røde Kors hjalp gennem  
længerevarende indsatser i 2021. Herudover hjalp Røde Kors 264.000 mennesker gennem her og nu-indsatser.

4.269

3.766

3.239

1.445 

1.282

922 

870

1.875

7.484

1.000  2.000  3.000  4.000  5.000  6.000 7.000  8.000 

Vand, sanitet og hygiene  440.572
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I 2021 anvendte Røde Kors i Danmark 
1,1 milliarder kroner på hjælpearbejdet i 
Danmark og i verden. Årets resultat viser 
et overskud på 35 millioner kroner, som re-
serveres til det fremtidige hjælpearbejde.

Vi har fokus på at sprede vores ind-
tægtskilder for at mindske vores sårbar-
hed, både i det nationale og internationale 
hjælpearbejde. Det er vigtigt for Røde 
Kors at være økonomisk uafhængig, så vi 
kan handle, når vi møder nye behov, og 
agere på et uafhængigt grundlag.

Genbrug og private bidrag
På trods af nedlukningen af genbrugs-
butikkerne i begyndelsen af året, har 
genbrugsområdet skabt en omsætning på 
221 millioner kroner og et overskud på 66 
millioner kroner til hjælpearbejdet i 2021. 

Også indsamlinger fra fundraising slog 
rekord i 2021, hvor der blev indsamlet i alt 
391 millioner kroner i private midler. Der 
er mange forskellige formål, nationale og 
internationale, der giver bidragsyderne 
lyst til at donere til Røde Kors’ hjælpe-
arbejde. I 2021 oplevede vi stor opbak-
ning i forbindelse med, at næsten 1.000 
afghanere blev evakueret til Danmark efter 

Talebans overtagelse af magten i Afghani-
stan i august. 

Nye partnerskaber
De offentlige udviklingsmidler svarer ikke 
til de enorme humanitære behov i verden. 
Røde Kors arbejder målrettet på at opbyg-
ge nye partnerskaber, der kan generere 
flere ressourcer til det humanitære arbejde 
og på andre måder tilføre værdi til projek-
terne. Ud over det fortsatte samarbejde 
med institutionelle donorer, som fx Danida 
og EU, har vi udbygget samarbejdet med 
private fonde. Vi har blandt andet indgået 
partnerskaber med Ole Kirks Fond og 
Novo Nordisk Fonden om store program-
mer, der skal styrke arbejdet med kroniske 
sygdomme i kriser i Afrika og Mellem-
østen. Samtidig arbejder vi på at introdu-
cere andre finansieringsmekanismer som 
forsikring og forebyggelses-obligationer, 
der ikke traditionelt har været anvendt i 
humanitære kontekster. 

Novo Nordisk Fonden, Egmont Fonden 
og Nordea-fonden har støttet projekter 
på Røde Kors’ asylcentre i 2021, og i Røde 
Kors’ sociale aktiviteter har vi ligeledes 
udbygget samarbejdet med fonde.

Samarbejde med myndigheder
Røde Kors er blevet en del af den etable-
rede infrastruktur på velfærdsområdet og 
har i 2021 modtaget flere midler fra of-
fentlige institutioner end tidligere. Blandt 
andet 4,5 millioner kroner fra Socialsty-
relsen til vaccineledsagelse og derudover 
særlige coronamidler, som har bidraget til 
at genåbne fællesskaber og invitere flere 
med ind.

Alle vores børn
Et samarbejde med TV2 har ligeledes 
bidraget til årets flotte resultat. Et show 
på TV2 i november 2021 satte fokus på 
udsatte børn i Danmark og indsamlede 
i alt 9,5 millioner kroner. Showet var et 
samarbejde mellem TV2, Fodboldfonden 
og Røde Kors. De indsamlede midler går 
blandt andet til at hjælpe udsatte børn 
og deres familier gennem Røde Kors’ 
familienetværk og med fritidsaktiviteter 
m.v. Efter showet fortsatte TV2 og Røde 
Kors en fælles indsamling i december 
med fokus på julehjælp til udsatte børn og 
deres familier.

ET SOLIDT ØKONOMISK  
FUNDAMENT

“Vi har fokus på at sprede vores  
indtægtskilder for at mindske vores 

sårbarhed”
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Indsamlede  
private midler 358 mio. kr.

Andre aktiviteter 27 mio. kr.

Hjælpearbejde  
i udlandet 649 mio. kr.

Hjælpearbejde i  
Danmark 163 mio. kr.

Asylarbejdet 290 mio. kr.

Oplysning og information 22 mio. kr.

Indsamlede private midler 53 mio. kr.

Genbrug 155 mio. kr.

Andre aktiviteter 22 mio. kr.

Generel ledelse og administration 61 mio. kr.

Midler fra Udlændingestyrelsen og  
Kriminalforsorgen m.v. 251 mio. kr.

Midler fra  
Udenrigs ministeriet  

376 mio. kr.

Midler fra andre danske  
institutioner 98 mio. kr.

Midler fra internationale  
institutioner 154 mio. kr.

OMKOSTNINGER 
1.448 MIO. KR.

Genbrug 221 mio. kr.

INDTÆGTER 
1.485 MIO. KR.

Ungdommens Røde Kors 33 mio. kr.
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HER HJALP VI I  

2021

DANMARK  
485 MIO. KR.
163 millioner kroner blev brugt på hjælpe-
arbejdet i Danmark med at skabe sociale 
fællesskaber og yde støtte til sårbare grup-
per. Ungdommens Røde Kors brugte 32 
millioner kroner på aktiviteter for unge i 
Danmark og i verden. 290 millioner kroner 
blev brugt i asylarbejdet på at drive fem 
asylcentre og varetage sundhedsmæssige 
og sociale opgaver på udrejsecentrene.

AFGHANISTAN 
72 MIO. KR.
Nødhjælp, støtte til indtægtsmuligheder 
og uddeling af materialer til basale behov, 
sundhedsydelser, psykosocial støtte til 
unge og lokale samfund, behandling af 
fanger, genskabelse af familierelationer og 
overholdelse af krigens regler. 

6 LANDE  
MED STØRST 
AKTIVITET

SYRIEN  
86 MIO. KR.
Nødhjælp, sundhedsydelser, effektivise-
ring af medicinforsyning, behandling af 
kroniske sygdomme og mental sund-
hed samt indsatser for unge rettet mod 
at forbedre både mental sundhed og 
jobparathed. Udvikling af vejrbetingede 
beredskabsplaner. 
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YEMEN 
55 MIO. KR.
Nødhjælp, rent vand, sanitet, basale 
sundhedsydelser, covid-19-forebyggelse 
og respons, psykosocial støtte, kapacitets-
opbygning og humanitært diplomati for at 
sikre adgang til nødlidende.  

ETIOPIEN 
28 MIO. KR.
Nødhjælp til ofre for konflikten i Tigray, 
forebyggelse af vold i forbindelse med valg, 
støtte til hjemvendte migranter, studie i  
risici ved migration, træning af respons-
teams, kapacitetsopbygning i psykosocial 
støtte og psykologisk førstehjælp, oprethol-
delse af respekt for Røde Kors-emblemet.

LIBANON 
37 MIO. KR.
Levering af basale sundhedsydelser og 
psykosocial støtte til flygtninge og udsatte 
familier via centre og mobile enheder,  
kapacitetsopbygning for lokalafdelinger 
og træning i psykosocial støtte og selv-
hjælp for frivillige. 
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STIGENDE HUMANITÆRE  
BEHOV I VERDEN

I 2021 steg verdens humanitære behov, 
og corona har forværret vilkårene for mil-
lioner af mennesker. Røde Kors i Danmark 
støtter vores partnere i hele verden med at 
yde nødhjælp, sundhedsydelser og bedre 
beredskab i nogle af verdens mest kom-
plekse kriser. Vi inddrager altid de folk, vi 
hjælper, direkte i udvikling og tilpasning af 
alle humanitære aktiviteter. I 2021 udvik-
lede Røde Kors en ny international strategi 
med fokus på at hjælpe i verdens mest 
skrøbelige kontekster. 

Langvarige kriser 
Langvarige kriser og nærmest perma-
nente humanitære behov præger mange 
lande i verden. Røde Kors yder nødhjælp, 
sundhed, rent vand og psykosocial støtte i 
komplekse kriser i lande som Mali, Yemen, 
Syrien, Afghanistan og Myanmar. I 2021 
ydede vi en særlig indsats til mennesker 
påvirket af den opblussende konflikt i 
Tigray i Etiopien. Røde Kors yder både 
nødhjælp her og nu og langsigtet kapaci-
tetsopbygning, der styrker vores partnere.

Flere bølger af corona 
I mange lande er udrulning af vaccination 
mod corona stadig meget begrænset, og 
der florerer misinformation om smitte-
risiko og forebyggelse. I 2021 hjalp Røde 
Kors i Danmark over 1,4 millioner men-
nesker med coronarelaterede indsatser, 
der har fokus på oplysning, forebyggelse, 
behandling og vacciner. I Malawi er frivil-
lige gået fra dør til dør for at indsamle 
eksempler på misinformation, som er 
blevet brugt til at målrette kommunika-
tionsmateriale med råd om forebyggelse 
mod smitte. 

Kroniske sygdomme 
Adgang til sundhedsydelser er skævt 
fordelt i verden, og særligt i skrøbelige 
kontekster er det svært at få adgang til en 
læge, fastholde behandlingsforløb og skaffe 

nødvendig medicin. Kroniske sygdomme 
bliver mere og mere udbredt og er skyld i 
mere end 70 procent af alle dødsfald globalt. 
Det er vores ambition at være førende i 
forhold til at afhjælpe kroniske sygdomme 
i humanitære kriser, hvor mennesker er al-
lermest udsatte. 

Lokalt beredskab 
Med klimakrisen følger voldsommere og 
hyppigere vejrfænomener, som kan lede 
til katastrofer. Røde Kors arbejder med at 
udvikle systemer, der kan forudse disse 
hændelser, så vi kan handle, før katastrofen 
rammer. Vi arbejder med at sætte systemer 
op til at forudse tørke og oversvømmelse 
i syv lande, herunder Nepal, og flere er på 
vej. Dermed kan vi ruste de befolknings-
grupper, der er mest udsatte, til bedre at 
kunne håndtere fremtidige hændelser. 
Arbejdet i Nepal gjorde, at på få timer 
kunne 2.000 familier evakueres fra en 
oversvømmelse forårsaget af kraftig regn. 
Det reddede mange liv.  

Vidensbaseret udvikling 
Røde Kors arbejder konstant på at blive 
endnu bedre til at møde de komplekse 
udfordringer, som verdens mest marginali-

Europa og Asien 180 mio. kr.

Mellemøsten 215 mio. kr.

Afrika  
189 mio. kr.

Øvrige udland 32 mio. kr.

Generel rådgivning 17 mio. kr.
Psykosocial Referencecenter 13 mio. kr.

Bidrag ICRC/IFRC 3 mio. kr.

Internationalt hjælpearbejde 2021

serede mennesker står overfor. Det gør vi 
blandt andet i samarbejde med anerkendte 
forskningsinstitutioner om dybdegående 
undersøgelser. Fx udgav Røde Kors og DIIS 
i 2021 en fælles rapport om, hvilke farer 
unge etiopiske migranter er udsat for, når 
de migrerer for at søge arbejde blandt 
andet i Saudi Arabien. Informationen kan 
bruges til at målrette vores arbejde for at 
hjælpe migranter i transit, og når de vender 
tilbage til deres hjemland. 

Innovativ finansiering  
Verdens mest risikoudsatte mennesker er 
ofte uden adgang til forsikring og andre 
finansielle produkter. Samtidig stiger de 
humanitære behov, og den offentlige bi-
stand rækker ikke til at dække dem. Derfor 
har Røde Kors lanceret og testet en række 
innovative finansielle instrumenter, der 
vil sikre mere finansiering til humanitære 
behov. I 2021 har vi lanceret verdens første 
katastrofe-obligation, der yder forsikring 
for de berørte landsbyer ved vulkanud-
brud. Røde Kors i Danmark er førende i 
verden på at teste innovative finansielle 
mekanismer, der har potentiale til at skabe 
nye måder at operere på for hele den 
humanitære sektor. 

SAMLET 
649 MIO. KR.
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Psykosocial Referencecenter 13 mio. kr.

Libanon er et af de fem lande 
i verden, hvor Røde Kors i 
Danmark havde størst  
engagement i 2021. Her hjalp 
vi blandt andet med sundhed 
og psykosocial støtte.  
Foto: ICRC/Marko Kokic

Røde Kors i Danmark hjalp over 
1,4 millioner mennesker med 
coronarelaterede indsatser i 
2021, blandt andet i Malawi. 
Foto: Jakob Dall



15

ÅRSRAPPORT 2021

I 2021 fik 3.239 voksne og 
børn hjælp gennem Røde Kors’ 
familieindsats, blandt andet 
på familie camps. Røde Kors 
tilbyder både individuel støtte 
og fællesskabsaktiviteter.  
Foto: Peter Sørensen

I Primus Motor hjælper frivillige 
mentorer løsladte med den 

svære overgang fra fængsel til 
frihed. I 2021 havde 30 løsladte 

en mentor fra Røde Kors.  
Foto: Røde Kors
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PARAT TIL AT HANDLE  
PÅ NYE BEHOV

Røde Kors er parat til at handle på de 
behov, vi møder. I 2021 hjalp vi myndighe-
derne med at ledsage sårbare borgere til og 
fra vaccination. I samarbejde med Social -
styrelsen etablerede vi telefonhjælpelinjen 
’Et godt stik’, hvor borgere kunne få svar 
på spørgsmål om vaccination, få hjælp til 
vaccinationsbestilling og -ledsagelse. Mere 
end 25.000 borgere har fået hjælp gennem 
Røde Kors’ vaccinationsaktiviteter i 2021.

Ensomhed 
Corona har forstærket den udbredte en-
somhed i Danmark. Røde Kors bekæmper 
ensomhed med fællesskaber, blandt andet 
gennem besøgstjenesten, netværksgrup-
per og sociale caféer. På den digitale 
platform SnakSammen kan mennesker 
mødes via videolinks. Der er behov for en 
massiv indsats for at komme ensomheden 
til livs. Røde Kors har derfor været en 
stærk fortaler for en national strategi mod 
ensomhed. I november 2021 besluttede 
Folketinget at afsætte midler til dette, og 
Social- og Ældreministeriet har bedt Røde 
Kors og Ældre Sagen om sammen at stå i 
spidsen for det nationale partnerskab, der 
skal udarbejde strategien. 

Støtte til indsatte 
I 2021 var Røde Kors til stede i 49 fængsler 
og arresthuse, hvor 285 indsatte fik besøg 
af en besøgsven, og 555 indsatte deltog i 
fællesaktiviteter som banko, litteraturklub, 
filmklub og førstehjælpsaktiviteter. Det 
er flere end året før. Ved siden af dette 
havde 30 løsladte en frivillig mentor fra 
Røde Kors, som hjælper den løsladte med 
at blive en del af samfundet efter endt 
afsoning. Et forskningsstudie dokumente-
rede i 2021, at mentorordningen mere end 
halverer tilbagefald til kriminalitet blandt 
flergangskriminelle.  

Hjælp til voldsudsatte 
570 kvinder og børn, der har oplevet vold i 

en nær relation, deltog i 2021 i Qnet, der er 
et netværk, hvor kvinderne får nye relatio-
ner og hjælp til praktiske gøremål. Kvinder, 
der skal flytte i egen bolig efter ophold på 
krisecentre, har også mulighed for at få 
hjælp af en frivillig arkitekt til at indrette 
deres nye hjem samt økonomisk støtte her-
til. 97 procent af de kvinder, der får hjælp, 
oplever, at det bidrager til at ændre deres 
liv i en positiv retning, og 86 procent får en 
følelse af at være en del af et fællesskab.  

Omsorg til hjemløse 
I 2021 fik 267 syge hjemløse, der blev 
udskrevet fra hospitalet, ophold på et af 
Røde Kors’ tre omsorgscentre i København, 
Aarhus og Middelfart. På omsorgscentrene 
får hjemløse ro til at komme sig efter en 
indlæggelse. Indsatsen var påvirket af 
corona med periodiske nedlukninger. 

Flygtninge og migranter 
Røde Kors havde integrationsaktiviteter 
i 61 kommuner i 2021, blandt andet ven-
skabsfamilier, sprogtræning og bisidning. 
Frivillige fungerer også som midlerti-
dige forældremyndighedsindehavere for 
uledsagede flygtningebørn. Vi driver tre 
sundhedsklinikker for udokumenterede 

Nationalt hjælpearbejde 2021

Beredskab og samaritter  
4 mio. kr.

Familie aktiviteter  
72 mio. kr.

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

Flygtninge og  
immigranter 

(inkl. sundheds klinik) 
24 mio. kr.

Foreningsudvikling 
og Frivillighus  

14 mio. kr.

Afdelingernes  
internationale arbejde  
2 mio. kr.

migranter. Siden 2016 har flere end 9.000 
flygtninge fået hjælp gennem Venner 
Viser Vej, der er et samarbejde mellem 
Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp. En 
evaluering viste i 2021, at indsatsen bidra-
ger til, at flygtninge bliver bedre til dansk, 
kommer tættere på jobmarkedet, trives 
bedre, og at særligt børnene har gavn 
af de frivilliges hjælp til at finde tilbud i 
foreningslivet. 

Sårbare familier 
Røde Kors tilbyder familier individuel 
støtte med frivillige familievenner eller 
uddannelses- og beskæftigelsesmentorer, 
der kan guide den enkelte i hverdagen, 
og vi arrangerer fællesskabsaktiviteter i 
familienetværk og på familiecamps. 3.239 
voksne og børn fik i 2021 hjælp af Røde 
Kors’ familieindsats, og 15.000 økonomisk 
trængte familier fik hjælp til at holde jul. 
Økonomisk trængte familier kan også søge 
om støtte til at få dækket konkrete udgifter 
som en lejrskole, fejring af mærkedage m.v. 
Evaluering af familieindsatsen viser, at 35 
procent af de forældre, som har haft en 
jobmentor, kommer i job. 100 procent af 
dem, som har haft en uddannelsesmentor, 
fastholdes i deres uddannelse. 

SAMLET 
163 MIO. KR.
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NYE OPGAVER  
I ASYLINDSATSEN

Røde Kors arbejder for at give asylansø-
gere 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 Ud-
lændingestyrelsen og Kriminalforsorgen. 

Stabilt lavt indrejsetal 
Antallet af asylansøgere var fortsat lavt i 
2021, dog med en stigning i andet halvår. 
Stigningen skyldes primært modtagelse 
af omkring 850 evakuerede afghanere i 
august. På Modtagecenter Sandholm blev 
der i løbet af året registreret 1.875 nyan-
komne asylansøgere. 

Modtagelse af afghanere
I august 2021 deltog Røde Kors i modta-
gelsen af den gruppe afghanere, der blev 
evakueret fra Afghanistan i forbindelse 
med Talebans overtagelse af magten 
i landet. Opgaven bestod i at etablere 
modtagefaciliteter i lufthavnen, være til 
stede ved modtagelsen og efterfølgende 
sikre indkvartering. Det var et forløb på 14 
dage fra første melding om opgaven, til 
alle ni evakueringsfly var landet, og ca. 850 
personer blev indlogeret i Modtagecenter 
Sandholm og i det genåbnede Center 
Thyregod. Alle børn over seks år fik tilbudt 
skolegang i Røde Kors-regi, og de mindre 

børn kom hurtigt i børnehave. Alle fik tilbud 
om sundhedsscreening, og børnefamilier fik 
også tilbud om psykologiske screeninger. 
I begyndelsen af september fik de voksne 
tilbud om undervisning og praktik.

Sammen om at hjælpe
Hele Røde Kors-fællesskabet bidrog til 
indsatsen i samarbejde med asylafdelingen. 
Røde Kors’ Eftersøgningstjeneste stod til 
rådighed for afghanerne i Sandholm, lands-
kontoret og de lokale Røde Kors-afdelinger 
stod for organisering og planlægning af 
den frivilligt drevne indsats for at få styr 
på de mange private donationer, der kom 
til afghanerne, og som på ganske kort tid 
fyldte fire skibscontainere alene i Sand-
holm. Gennem en fundraisingindsats rettet 
mod virksomheder blev der doneret skole-
tasker til børn, inventar til en ny børnehave 
i Sandholm og ekstra hygiejneprodukter. 
Samtidig blev den enorme presseinteresse 
håndteret og udmøntet i mere end 30 
optrædener i alle større danske medier.

Nyt specialcenter 
Røde Kors åbnede i slutningen af novem-
ber et nyt specialcenter for voksne asylan-
søgere eller personer uden lovligt ophold 
med en adfærd, der ikke kan rummes i det 
almindelige centersystem. Det kan være 
personer med fx misbrugsproblemer, trau-
mer eller psykisk sygdom. Centeret, der er 
placeret i Sandvad, har en kapacitet på 20 
pladser. Åbningen af centret gav anledning 
til en del protester fra naboerne i lokalom-

rådet. Formålet med indsatsen på centeret 
er at fastholde og styrke beboernes res-
sourcer, så de trives og mestrer hverdagen 
og eventuelt med tiden kan flytte ud i det 
almindelige centersystem. 

Måltidsordning i Avnstrup 
I begyndelsen af året indførte Røde Kors 
en længe ventet madindkøbsordning i 
Udrejsecenter Avnstrup, og dermed har 
de afviste familier på centeret nu fået 
mulighed for selv at lave mad. Med denne 
ordning er den sidste af anbefalingerne 
fra Røde Kors’ rapport om forholdene for 
børnene i Udrejsecenter Sjælsmark nu 
realiseret. Madindkøbsordningen er efter 
aftale med Udlændingestyrelsen iværksat 
som et pilotprojekt.

Ny hjemrejselov
I 2021 trådte en ny hjemrejselov i kraft, der 
blandt andet betyder, at afviste asylansø-
gere bliver frataget retten til undervisning 
og aktivering, hvis de ikke medvirker til 
hjemrejse. Røde Kors har forud for vedta-
gelsen givet bemærkninger til loven, hvor 
vi har peget på, at det er uhensigtsmæs-
sigt at fratage retten til undervisning og 
aktivering. Der blev dog ikke taget højde 
for Røde Kors’ bemærkninger i den ende-
lige lov. I forbindelse med implementering 
af loven har Røde Kors indgået kontrakt 
med Hjemrejsestyrelsen om særlige 
undervisningsforløb, der skal informere 
beboerne om konsekvenserne ved mang-
lende medvirken.

ÅRSRAPPORT 2021

“Røde Kors arbejder for at give  
asylansøgere en tryg, meningsfuld  

og værdig hverdag”
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I august 2021 tog Røde Kors imod 
de ca. 850 afghanere, der blev eva-
kueret fra Afghanistan til Danmark. 
En masse cykeldonationer gjorde 
hverdagen i Sandholm og Jelling 
lidt sjovere for børnene. 
Foto: Susan Hoffmann/Røde Kors

Som en del af modtagelsen af de 
evakuerede afghanere sikrede 
Røde Kors, at alle børn over seks 
år fik tilbudt skolegang i Røde 
Kors-regi, og de mindre børn kom 
hurtigt i børnehave.  
Foto: Susan Hoffmann/Røde Kors
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URK har trænet unge frivillige 
i Kenya, der i 2021 har hjulpet 
unge mennesker i Mukuru med 
at designe små projekter, der 
løser lokale udfordringer.  
Foto: Kenya Red Cross Society

I 2021 har URK og Grønlandsk Røde 
Kors støttet 250 unge over hele 
Grønland i at implementere en 
række projekter for unge.  
Foto: Ungdommens Røde Kors
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ALLE KAN VÆRE NOGET  
SÆRLIGT FOR NOGEN

Et par år med økonomisk krise er vendt, 
og Ungdommens Røde Kors (URK) går ud 
af 2021 med et overskud på 3,9 millioner 
kroner og en egenkapital på godt 3 mil-
lioner kroner. Der har ligget en dedikeret 
indsats bag genopretningen med indfø-
relse af en række styringsredskaber og 
implementering af en ny femårig strategi.

Strategien indeholder tre overordnede 
mål frem mod 2025: Vi vil sikre, at flere 
børn og unge, der lever i udsathed, bliver 
en del af ligeværdige fællesskaber, der 
løfter dem. Vi vil skabe plads til overhørte 
stemmer og kaste lys på samfundets 
skyggesider. Vi vil bygge en troværdig og 
økonomisk solid organisation, som kan 
levere aktiviteter af høj kvalitet.

URK er til stede på fem institutions-
områder: Asylcentre, krisecentre, døgn-
institutioner, hospitaler (psykiatriske og 
somatiske afdelinger) og fængsler.

Unge-reform
Hver dag møder URK unge, der vokser op 
i systemets institutioner, som anbragte, 
som indlagte i psykiatrien eller som ind-
satte i fængsel. Og én ting går på tværs i 
de unges fortællinger: Følelsen af at blive 
overladt til sig selv i overgangen fra barn 
til voksen. URK har samlet input fra de 
unge og har sammen med de unge skrevet 
oplæg til en Unge-reform. Oplægget til 
en ny Unge-reform indeholder 11 konkrete 

politiske forslag, som organisationen har 
overrakt til socialminister Astrid Krag.

#SygtUng
URK stod i 2021 bag kampagnen 
#SygtUng. Her stillede ti unge, der på 
forskellig vis har eller har haft fysisk eller 
psykisk sygdom inde på livet op og for-
talte ærligt og sårbart om deres historier. 
Fem kendte unge – sangere og skuespil-
lere – der har kæmpet med lignende 
problemstillinger stod også frem for at 
bakke budskabet op. #SygtUng skabte 
opmærksomhed om og samlede ind til 
URK’s 15 hospitalscaféer landet over, hvor 
syge børn og unge kan få et frirum og en 
pause fra sygdom.

Hønsefarme i Mukuru 
Gennem 2021 har 12 unge kenyanske Røde 
Kors-frivillige, der er trænet af URK, faci-
literet workshops for ungegrupper i den 
uformelle bosættelse Mukuru i Nairobi. De 
frivillige har hjulpet unge med at identifi-
cere lokale udfordringer og designe små 
projekter, der adresserer disse udfor-
dringer. Det har fx handlet om affalds-
sortering, hønsefarme og organisering af 
sportsaktiviteter og oplysningsarbejde 
om stof- og alkoholmisbrug. Evalueringen 
viser, at projektet har været en succes, 
hvor 18 ud af 20 ungegrupper er lykkedes 
med at etablere projekter, der fortsat er i 

gang. Samtidig har projektet styrket lokal-
samfundets syn på unge, da de unge har 
spillet en positiv rolle i lokalsamfundet. De 
gode erfaringer fra pilotprojektet videre-
føres i et større Civilsamfund i Udvikling-
projekt, der startede i juli 2021 og løber til 
udgangen af 2023.

Operation Dagsværk
URK og Grønlandsk Røde Kors samarbej-
der om et Operation Dagsværk-projekt, 
der trods coronanedlukning nåede 250 
unge over hele Grønland i 2021. Efter et 
sprint-udviklingsforløb har de unge imple-
menteret en række ungedrevne projekter, 
blandt andet polkadans, aftener med 
spøgelseshistorier og værested for børn 
og unge med misbrugsramte forældre. 

Unges mentale trivsel
Gennem sit politiske arbejde har URK 
drevet en arbejdsgruppe i Røde Kors- og 
Røde Halvmåne-bevægelsen. Formålet 
er at undersøge i hvilket omfang og på 
hvilken måde, bevægelsen skal handle på 
forværringen af unges mentale helbred i 
hele verden. Arbejdsgruppen har i løbet 
af året samlet inputs fra cirka 5.500 unge 
frivillige fra 63 forskellige lande og har, 
sammen med IFRC-præsident Francesco 
Rocca, præsenteret resultaterne for næ-
sten 200 nationale selskabers ledelser.

“Projektet har styrket  
lokal samfundets syn på unge”
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GANG I BUTIKKEN  
– TRODS NEDLUKNING

Store dele af Danmark var lukket ned, da 
vi gik ind i 2021, og i to måneder kunne 
Røde Kors-butikkerne ikke holde åbent for 
kunderne. Det inspirerede de frivillige til at 
finde alternative salgskanaler, og mange 
butikker begyndte at sælge varer online, 
især på Den Blå Avis og Facebook. De 
frivillige i butikkerne var i det hele taget 
omstillingsparate, og der blev tænkt i nye 
løsninger landet over. 

På trods af nedlukningen blev 2021 et 
fantastisk år for genbrug i Røde Kors. Om-
sætningen i butikkerne er på 204 millioner 
kroner, hvilket er en rekord. Sammenlagt 
skabte genbrugsområdet en omsætning 
på 221 millioner kroner og et overskud på 
66 millioner kroner til hjælpearbejdet i 
2021. 

Nye butikker og koncepter
Drivkraften i væksten har været Røde 
Kors’ nu 250 butikker. Fem nye storbutik-
ker med fuldt sortiment åbnede i 2021, 
og nye koncepter blev lanceret. Salg af 
materialer til hus og have er et marked i 
vækst, og det bliver derfor spændende at 

følge de to byggegenbrugsbutikker, Røde 
Kors har åbnet i Jylland. Et andet marked, 
der fortsætter med at være i vækst, er on-
linesalg, og i 2021 åbnede den første Røde 
Kors genbrugs-webbutik. Et forretnings-
område, der forventes at udvikle sig. 

Klima og genbrug 
Vi ved, at bæredygtighed og klimabevidst-
hed er en af årsagerne til, at vores kunder 
vælger at handle i Røde Kors' genbrugsbu-
tikker. I 2021 fik Røde Kors, som den første 
genbrugsorganisation, sat tal på den store 
positive klimaeffekt af genbrugssalget. Det 
har vi kunnet bruge i vores kommunikation 
med kunderne samt i vores fortalerarbejde. 
Røde Kors har sammen med Dansk Affalds-
forening, Kirkens Korshær og Folkekirkens 
Nødhjælp indgået et løfte om at fordoble 
genbruget i Danmark. Formålet er at ud-
vikle partnerskaber til glæde for klimaet og 
cirkulær økonomi i Danmark. 

Råstof
Røde Kors arbejder kontinuerligt med ud-
vikling af genbrugsområdet. Salget i butik-

kerne er vores kerneforretning, men det er 
Røde Kors’ ambition hele tiden at afsøge 
koncepter og initiativer, der kan supplere 
butikkernes indsats. Særligt det tøj, der 
ikke kan sælges i butikkerne, undersøger 
vi, hvordan vi kan bruge i Danmark. Derfor 
har vi blandt andet lanceret 'Råstof', hvor 
såvel private som virksomheder kan købe 
tekstiler gennem Røde Kors. Der er stor 
interesse for at anvende brugte materialer, 
og Røde Kors har opbygget et godt kon-
cept via genbrugscenteret i Horsens. 

Et år med genbrug
Et andet initiativ, der har til formål at 
sætte fokus på bæredygtighed, er kam-
pagnen 'Et år med genbrug'. Her følges 
en række danskere, der har meldt sig 
til kun at købe genbrug i et år. De deler 
deres erfaringer med genbrug og med nye 
genbrugsprojekter. Både 'Råstof' og 'Et 
år med genbrug' er en del af Røde Kors’ 
strategi om at øge genbruget i Danmark 
og understøtte en fornuftig brug af res-
sourcer, der allerede er skabt.

“Klimabevidsthed er en af årsagerne 
til, at vores kunder vælger at handle  

i Røde Kors’ genbrugsbutikker”
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'Et år med genbrug' er en 
kampagne, der inspirerer 
til bæredygtighed, hvor en 
række personer deler deres 
erfaring med udelukkende 
at købe genbrug i et år. 
Foto: Røde Kors

'Råstof' er et bæredygtigt 
koncept og en del af Røde 
Kors’ strategi om at øge 
genbruget i Danmark og 
understøtte en fornuftig 
brug af ressourcer. 
Foto: Adobe Stock
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RØDE KORS OG KLIMAET

Kernen i Røde Kors’ arbejde er altid at 
være til stede for sårbare og udsatte men-
nesker i hele verden. Vi lægger vægt på 
at udvise størst mulig ansvarlighed i vores 
indsatser, både når det gælder mennesker, 
økonomi og klima.

Røde Kors i Danmark arbejder på flere 
områder for at reducere eget klimaaftryk 
og hjælper derudover forbrugere i Dan-
mark til at gøre det samme ved at handle 
genbrug i vores butikker. Vi hjælper men-
nesker med at håndtere konsekvenserne 
af klimaforandringer i form af blandt andet 
tørke og oversvømmelser samt til at for-
udse og forberede sig på forandringerne, 
og vi arbejder på at finde mere miljø- og 
klimavenlige metoder i hjælpearbejdet.

Humanitært klimacharter
Bæredygtighed er en integreret del af 
Røde Kors i Danmarks politikker og stra-
tegiske ramme. I september 2021 tiltrådte 
Røde Kors i Danmark ’The Climate and 
Environment Charter for Humanitarian 
Organizations’, som IFRC og ICRC har 
været drivende kræfter bag at udvikle. 
Med tiltrædelse af klimachartret forpligter 
vi os til at spille en aktiv rolle og sætte 
ambitiøse mål for at reducere vores udled-
ning af CO2 og hjælpe mennesker påvirket 
af klimaforandringer. 

Klimaregnskab
Siden 2019 har Røde Kors udarbejdet 
et klimaregnskab for at klarlægge de 
aktiviteter, der bidrager til det årlige 
klimaaftryk, og at identificere områder 
hvor Røde Kors kan mindske organisa-
tionens emissioner. Klimaregnskabet 
er udarbejdet i henhold til Greenhouse 
Gas-protokollen (GHG) og dækker Røde 
Kors’ forbrug af brændsler og energi samt 
transportydelser. Regnskabet omfatter 
landskontoret inklusive genbrugscentrene, 
lager, genbrugsbutikkerne og flyrejser til 
udekontorerne. For nuværende indgår 
udledningerne for asylafdelingen, udekon-
torerne og Ungdommens Røde Kors ikke i 
opgørelsen.

Klimaregnskabet for 2021 estimerer 
klimaaftryk i 2021 til 2.982 ton CO2-ækva-
lenter (CO2e), hvilket stort set er på niveau 
med 2020 (2.965 ton CO2e). Udviklingen 
i forhold til 2020 skal ses i sammenhæng 
med coronapandemien, som dels førte til 
øget aktivitet i Røde Kors' genbrugscentre 
på grund af flere donationer, dels til lavere 
rejseaktivitet i og udenfor Danmark.

Klimaeffekten af genbrug
Røde Kors’ genbrugsbutikker giver vores 
kunder mulighed for at gøre noget godt 
for klimaet. De positive klimaeffekter op-

står, når genbrugte tekstiler, møbler m.v. 
erstatter produktionen af nye produkter, 
hvorved der fortrænges emissioner fra 
produktion, distribution og bortskaffelse 
af disse. Røde Kors har som den første 
genbrugsorganisation opgjort disse 
positive effekter ved at foretage stikprøver 
for en række varekategorier og opgøre 
stikprøvernes vægt, materialekomposition 
og estimere deres tilbageværende tekni-
ske liv (kvalitetsrate) og erstatningsrate. 
På baggrund af stikprøverne beregnes 
klimaaftryk for et tilsvarende nyt produkt 
fra produktets produktions- til bortskaffel-
sesfase. I alt blev der taget 562 stikprøver 
fordelt på 15 forskellige varekategorier. 

Der blev i 2021 solgt 7,2 millioner 
genbrugsprodukter gennem Røde Kors’ 
butikker. Fortrængte emissioner fra gen-
brug i Røde Kors’ danske butikker i 2021 
er opgjort til 20.369 ton CO2e. Dette er 
en stigning i forhold til 2020 på 1.603 ton 
CO2e som følge af det øgede salg i butik-
kerne i 2021. 

Til sammenligning er emissionerne i 
forbindelse med Røde Kors' genbrugs-
aktiviteter opgjort til 2.315 ton CO2e i 
2021, og nettobesparelsen for Røde Kors’ 
genbrugsaktiviteter i 2021 kan dermed 
estimeres til 18.081 ton CO2e.

“Bæredygtighed er en integreret  
del af Røde Kors’ politikker og  

strategiske ramme”
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RØDE KORS’ KLIMAAFTRYK I 2021 

I 2021 udledte Røde Kors 2.982 ton CO2e  

Klimaeffekten af genbrug 

Elektricitet 
14 % 

Klimaaftryk 
fordelt på  

forbrugsområder

Klimaaftryk 
fordelt på  

organisatoriske 
enheder

Så meget udledning er sparet 
Salg af møbler, boligartikler, tøj, elektronik og andet 
i Røde Kors-butikker leverede en CO2 besparelse på 
20.396 ton CO2e i 2021. Besparelsen opnås ved, at  
genbrugsprodukter erstatter køb af nye produkter. 

Genbrug udleder også 
Røde Kors’ genbrugsaktiviteter udleder også CO2.  

Transport fra genbrugscontainer til butik og drift af butikker 
og genbrugscentre udledte 2.315 ton CO2e i 2021. 

Det samlede regnskab
Nettobesparelsen for Røde Kors’ genbrugsaktiviteter  

i 2021 kan dermed estimeres til 18.081 ton CO2e.

Varme 
34 %

Transport 
52 %

Genbrugsbutikker 
58%

Landskontor 
22 %

Genbrugscentre 
19 %

CO2e
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H.K.H. Kronprins Frederik er 
en dedikeret protektor for 
Røde Kors og briefes her om 
situationen i Afghanistan og 
Røde Kors’ modtagelse af eva-
kuerede afghanere, der ankom 
til Danmark i august 2021.  
Foto: Jakob Dall/Røde Kors

Efter halvandet års virtuelle 
møder kunne formænd fra 
de lokale Røde Kors-afde-
linger endelig mødes fysisk 
til formandskonference i 
november 2021.  
Foto: Nikolaj Kristian 
Carlsen/Røde Kors
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ÅRETS RESULTAT 
OG UDVIKLING
Årsregnskabet for Landsforeningen Røde 
Kors i Danmark omfatter en konsolide-
ring af Røde Kors’ 202 lokale afdelinger 
samt kommunekredse, landskontoret 
inklusive asylafdelingen og som noget nyt 
også Ungdommens Røde Kors, inklusive 
ferielejre. 

Grønlandsk Røde Kors og Færøsk Røde 
Kors aflægger særskilte regnskaber. 

Udvikling i aktiviteter og  
økonomiske forhold 
Årets resultat er et overskud på 35 mil-
lioner kroner, hvilket er væsentligt bedre 
end forventet. 

Landsforeningens samlede indtægter 
udgør 1.485 millioner kroner, hvilket er 120 
millioner kroner mere end i 2020. Stig-
ningen skyldes i særdeleshed en stigning 
i indsamlede private midler bl.a. vedr. 
Afghanistan. 

Omsætningen i Røde Kors’ genbrugs-
forretning er på 221 millioner kroner, hvil-
ket er 20 millioner kroner mere end i 2020 
og på niveau med omsætningen i 2019. 
Butikkerne var i 2021 lukket i to måneder 
i begyndelsen af året. Der er således sket 
en markant stigning i salget i butikkerne, 
som kompenserer for det manglende salg 
i de to lukkede måneder.   

Hjælpearbejdet i udlandet er steget 
med 43 millioner kroner i forhold til 2020. 
Stigningen kan primært henføres til MENA 
og Afrika-regionerne.  

Det nationale hjælpearbejde er steget 
med 24 millioner kroner svarende til 17 
procent. Stigningen skyldes i særde-

leshed særlige bevillinger som følge af 
corona, som er gået til at støtte Røde Kors’ 
aktivitet til bekæmpelse af ensomhed 
og etablering af vaccinationsaktiviteter i 
samarbejde med myndighederne.  

Ungdommens Røde Kors har tilsvarende 
øget hjælpearbejdet i 2021 med 2 millio-
ner kroner, delvist finansieret af ekstraor-
dinære coronabevillinger. 

Asylarbejdet er steget med 8 millioner 
kroner sammenlignet med 2020. Stig-
ningen skyldes indkvartering af de knap 
1.000 personer, som blev evakueret fra Af-
ghanistan til Danmark i august 2021 samt 
åbning af nyt specialcenter for voksne 
asylansøgere eller personer uden lovligt 
ophold med en adfærd, der ikke kan rum-
mes i det almindelige centersystem. 

Omkostninger til generel ledelse og 
administration er på niveau med 2020. 
Røde Kors har i 2021 indført en ny model 
for fordeling af omkostninger med henblik 
på at give et mere retvisende billede af 
de omkostninger, der afholdes i forbin-
delse med organisationens aktiviteter. 
Administrationsprocenten er opgjort til 
5,3 procent, hvilket er lavere end sidste år 
som følge af det øgede aktivitetsniveau. 

Røde Kors i Danmark er en robust 
organisation med en egenkapital på 349 
millioner kroner, der kan disponeres af 
hovedbestyrelsen til særlige formål. I 2021 
har den internationale katastrofefond ud-
betalt 12 millioner kroner til egenfinansie-
ring af det internationale hjælpearbejde. 
Den nationale fond har i 2021 udbetalt 1 
million kroner til finansiering af Parat Røde 

Kors, og udviklingsfonden har udbetalt 3,5 
millioner kroner til udvikling af fælles-
skabsindsatser. Resultatet for 2021 reser-
veres til det fremtidige hjælpearbejde.  

Grønlandsk Røde Kors og  
Færøsk Røde Kors 
Færøsk Røde Kors og Grønlandsk Røde 
Kors har status som selvstændige orga-
nisationer under Landsforeningen Røde 
Kors i Danmark. I 2021 havde Færøsk Røde 
Kors en samlet omsætning på 8,9 millioner 
kroner og et resultat på 0,1 million kroner, 
og Grønlandsk Røde Kors havde en samlet 
omsætning på 3,6 millioner kroner og et 
resultat på 0,1 million kroner. 

Forventet udvikling 
Røde Kors forventer fortsat vækst i 
indtægter og i hjælpearbejdet i 2022. Der 
investeres fortsat i digital udvikling af 
foreningen samtidig med, at der er fokus 
på at bevare en bæredygtig og robust 
økonomi. 

Begivenheder efter balancedagen 
Den væbnede konflikt i Ukraine i februar 
2022 har ført til massiv opbakning til 
Røde Kors både i form af donationer og 
frivillige. Røde Kors har modtaget over 
en halv milliard kroner i nye midler og er i 
færd med at omsætte de mange penge til 
hjælp i Ukraine og i det nationale hjælpe-
arbejde. Da midlerne skal anvendes over 
en periode på to år, forventes der også i 
2022 et betydeligt overskud.
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HOVED- OG 
NØGLETAL

Hoved- og nøgletal (i mio. kr.) 
 

    2021 2020 2019 2018 2017
Resultatopgørelsen     

Midler fra danske og internationale institutioner  879 893 1.043 988 1.169

Indsamlede private midler, genbrug m.v.   605 472 435 443 454

     

Hjælpearbejde i udlandet    -649 -606 -762 -685 -732

Hjælpearbejde i Danmark    -163 -139 -135 -120 -108

Asylarbejdet    -290 -281 -281 -332 -485

Ungdommens Røde Kors' hjælpearbejde*   -33 -31 - - -

Generel ledelse og administration**   -61 -61 -62 -53 -56

     

Årets resultat    34,8 14,9 3,7 0,3 22,5

     

Balance     

Balancesum    1.095 953 910 1.137 1.179

Omsætningsaktiver    923 786 743 975 1.020

Egenkapital    349 314 302 299 293

Kortfristede gældsforpligtelser    673 548 558 796 838

     

Nøgletal     

Gennemsnitligt antal årsværk på landskontoret  373 354 340 323 286

Gennemsnitligt antal årsværk i asylafdelingen  373 370 382 477 724

Gennemsnitligt antal årsværk delegater   99 120 127 112 96

Gennemsnitligt antal årsværk i alt   845 844 849 912 1.106

Administrationsprocent**    5,3 % 5,8 % 5,2 % 4,8 % 4,9 %

Soliditetsgrad    32 % 33 % 33 % 26 % 25 %

Likviditetsgrad    137 % 143 % 133 % 123 % 122 %

Formålsprocent    88 % 90 % 92 % 91 % 91 %

Konsolideringsprocent    2 % 1 % 0 % 0 % 1 %

Sikkerhedsmargin    24 % 23 % 20 % 21 % 18 %

Andel af offentlig finansiering    49 % 51 % 54 % 55 % 55 %

*Ungdommens Røde Kors indgår i årsrapporten fra og med 2021 inklusive sammenligningstal. Hoved- og nøgletal for 2017-2019 er derfor ikke 
sammenlignelige.
 
**Der er i 2021 indført en ny model til fordeling af omkostninger. Sammenligningstal er i denne forbindelse  ikke tilrettet, hvorfor linjen generel 
ledelse og administration ikke er sammenlignelig med tidligere år.  For 2021 har dette medført en fordeling af 30 millioner kroner fra generel 
ledelse og administration til hjælpearbejde. 



27

ÅRSRAPPORT 2021

RESULTATOPGØRELSE (i t.kr.) Note 2021 2020

   

 

Indtægter    

Midler fra danske institutioner 1 724.984  693.601 

Midler fra internationale institutioner 2 154.128  199.274 

Indsamlede private midler 3 357.672  247.830 

Genbrug 4 220.968  200.557 

Andre aktiviteter 5 26.767  23.502 

Indtægter i alt    1.484.519   1.364.764 

    

Omkostninger    

Hjælpearbejde i udlandet 6  -649.476  -606.087 

Hjælpearbejde i Danmark 7 -162.926   -138.691 

Asylarbejdet 8 -289.649  -281.157 

Ungdommens Røde Kors' hjælpearbejde 9 -32.560   -30.849 

Oplysning og information   -22.231   -18.431 

Indsamlede private midler 3  -53.471   -42.017 

Genbrug 4 -154.614  -147.305 

Andre aktiviteter 5 -21.588   -22.811 

Generel ledelse og administration   -61.410  -61.351 

Omkostninger i alt    -1.447.925  -1.348.699 

   

Årets resultat før finansielle poster   36.594   16.065 

Finansielle poster 10  -1.747   -1.201 

Årets resultat   34.847   14.864 

    

Forslag til resultatdisponering    

Overført resultat   34.847  14.864 

Resultatdisponering i alt   34.847  14.864

ÅRSREGNSKAB
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*Udover egne værdipapirer forvalter Røde Kors i Danmark båndlagte arvemidler. Værdi af disse midler udgør ultimo 2021 4.700 t.kr.  
    
 

BALANCE pr. 31. december (i t.kr.) Note 2021 2020

AKTIVER   

Anlægsaktiver   

Immaterielle anlægsaktiver  21.058  14.626 

Materielle anlægsaktiver   127.321  129.283 

Finansielle anlægsaktiver   23.630  22.898 

Anlægsaktiver i alt  11  172.009  166.807 

    

Omsætningsaktiver    

Beholdning af varer og nødhjælpsudstyr   9.287  10.274 

Tilgodehavender 12 387.812  355.184 

Periodeafgrænsningsposter  2.386  2.848 

Værdipapirer*   118.238  120.776 

Likvide beholdninger 13 405.739  296.683 

Omsætningsaktiver i alt  923.462  785.765 

    

Aktiver i alt  1.095.471  952.572 

    
PASSIVER   

Egenkapital    

Bundet i grunde og bygninger   88.927  90.588 

Reservationer  134.245  104.079 

Overført resultat  125.995  119.653 

Egenkapital i alt                                  14 349.167  314.320 

    

Hensatte forpligtelser  23.514  23.265 

    

Langfristet gæld    

Prioritetsgæld   2.925  3.174 

Periodiseret tilskud til indregnede aktiver 15 29.309  30.017

Anden gæld   17.146  33.867 

Langfristet gæld i alt   49.380  67.058 

Kortfristet gæld    

Formålsbestemte midler til fremførsel  16 542.760  434.726 

Leverandør af varer og tjenesteydelser  44.540  34.470 

Anden gæld  86.110  78.733 

Kortfristet gæld i alt  673.405  547.929 

Passiver i alt   1.095.471   952.572 

Øvrige noter – Danmarks Indsamling 17

Ikke indregnede leje- og leasingforpligtelser 18
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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 7 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 8 og udgifter til generel ledelse og administration.   
  

NOTE 1  2021 2020

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

Udlændingestyrelsen  250.795 248.472

Udenrigsministeriet (Danida)  375.795 355.498

Andre ministerier og styrelser  85.394 76.631

Tips- og lotto, LOTFRI*  7.500 7.500

Sekretariatsbevillingen**  5.500 5.500

Midler i alt   724.984 693.601

NOTE 2  2021 2020

Midler fra internationale institutioner (i t.kr.)  

Røde Kors-selskaber/IFRC/ICRC    37.597 55.515

EU-institutioner DEVCO  55.917 89.832

EU-institutioner ECHO  46.893 39.390

Andre institutioner  13.721 14.537

Midler i alt    154.128 199.274
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NOTE 3  2021 2020

Indsamlede private midler (i t.kr.)

Indsamlede beløb   

Private bidrag  121.052 107.310

Indsamlinger  56.833 49.226

Fondsmidler  148.510 64.227

Arvemidler  19.849 14.063

Erhvervssamarbejde  35.357 27.827

Medlemsbidrag  9.788 8.692

Indsamlede beløb i alt  391.389 271.345

Fremførsel af formålsbestemte midler  -33.717 -23.515

Indsamlede midler i alt   357.672   247.830

Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter   

Private bidrag  -24.378 -23.231

Indsamlinger  -19.104 -10.643

Fondsmidler  -2.252 -2.617

Arvemidler  -284 -196

Erhvervssamarbejde  -7.424 -5.316

Medlemsbidrag  -29 -14

Indsamlingsomkostninger i alt  -53.471 -42.017

Resultat af indsamlinger (ekskl. fremførsel af formålsbestemte midler) 337.918 229.328

Resultat af indsamlinger (inkl. fremførsel af formålsbestemte midler) 304.201 205.813

De indsamlede midler udgøres af faste bidragsydere samt spontane enkeltdonationer. Indsamlingerne foretages via en række kanaler, herun-
der indbetalinger fra hjemmeside, bankoverførsler, SMS-indbetalinger og mobile pay indbetalinger. De væsentligste indsamlinger i året har 
været Røde Kors Indsamlingen, indsamling til julehjælp, Alle vores børn samt indsamlinger til Afghanistan. 
 
Der er i 2021 indsamlet midler til finansiering af landsforeningens aktiviteter og i overensstemmelse med Lov nr. 511 af 26. maj 2014 og be-
kendtgørelse nr. 160 af 26. februrar 2020. 
 
Overskuddet af indsamlingerne er anvendt til landsforeningens formål i året – samt disponeret til landsforeningens reserver i overensstem-
melse med årsregnskabets resultatdisponering, jf. årsrapportens resultatopgørelse.
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NOTE 4  2021 2020

Genbrug (i t.kr.) 

Indtægter   220.968   200.557 

Omkostninger   -154.614   -147.305 

Genbrug i alt    66.354   53.252 

NOTE 5  2021 2020

Andre aktiviteter (i t.kr.)

 Indtægter Omkostninger Resultat Resultat

Førstehjælp 15.028 -16.466 -1.438 -294

Samaritter 2.687 -5.122 -2.435 -2.415

Øvrige aktiviteter  9.052 0 9.052 3.400

Andre aktiviteter i alt 26.767 -21.588 5.179 691

Røde Kors i Danmark har i 2021 modtaget omkostningskompensation under coronanedlukningen for i alt 4.300 t.kr.  
 

NOTE 6  2021 2020

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

Mellemøsten  217.307 205.094

Afrika  188.991 154.049

Europa og Asien  179.710 126.619

Øvrige udland  31.736 83.686

Generel rådgivning og monitorering  16.703 23.772

Bidrag til IFRC/ICRC  2.506 2.321

Psykosocial Referencecenter  12.523 10.546

Hjælpearbejde i udlandet i alt  649.476 606.087
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NOTE 9  2021 2020

Ungdommens Røde Kors (i t.kr.)  

Nationale aktiviteter  20.644 17.741

Fundraising & Kommunikation  6.124 6.140

Internationale aktiviteter  4.853 5.311

Fællesomkostninger  939 1.657

Ungdomsarbejdet i alt  32.560 30.849

NOTE 7  2021 2020

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

Familieaktiviteter  71.414 59.730

Ensomhed  46.652 36.007

Integration  24.392 23.073

Foreningsudvikling og Frivillighus  14.196 11.855

Afdelingernes internationale arbejde  2.156 2.284

Beredskab  4.116 5.742

Hjælpearbejde i Danmark i alt   162.926 138.691

NOTE 8  2021 2020

Anvendt på asylarbejde (i t.kr.)

Indkvartering og underhold  200.300 188.400

Ejendomsdrift, transport, lager, inventar, vedligehold m.v. 24.135 31.533

Naturalieydelser (tøj- og hygiejnepakker, kost mv.)  15.832 12.690

Asylaftalen  10.973 12.100

Pædagogisk pulje  1.623 1.300

Anden drift  36.786 35.134

Asylarbejdet i alt 289.649 281.157
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NOTE 10   2021 2020

Finansielle poster (i t.kr.)    

 Indtægter Omkostninger Resultat Resultat

Renter   48   -1.144   -1.096   -970 

Værdipapirer  1.300   -2.891   -1.591   908 

Valutakurs 940   0  940   -1.139 

Finansielle poster i alt 2.288  -4.035   -1.747   -1.201 

NOTE 11

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

Anskaffelsessum primo 53.002 24.427 136.228 22.899 236.556

Tilgange i året 10.706 1.454 65 1.241 13.466

Afgange i året -3.061 0 -500 -510 -4.071

Anskaffelsessum ultimo 60.647 25.881 135.793 23.630 245.951

     

Afskrivninger primo -38.376 -18.646 -12.726 0 -69.748

Årets afskrivninger -3.925 -1.074 -2.007 0 -7.006

Afskrivninger vedr. årets afgange 2.712 0 100 0 2.812

Afskrivninger ultimo -39.589 -19.720 -14.633 0 -73.942

     

Anlægsaktiver i alt  21.058  6.161 121.160  23.630   172.009 

* Landsforeningen ejendomme er samlet pantsat med 14.760 t.kr. til sikkerhed for bank- og realkreditengagement.   

**Finansielle anlægsaktiver består af en andelsejendom (5.855 t.kr) og deposita på lejemål i forbindelse med genbrugsaktiviteter (17.775 t.kr.) 

NOTE 12  2021 2020

Tilgodehavender (i t.kr.)

Salg af varer og tjenesteydelser  27.112 11.948

Bevillingstilsagn  279.440 243.254

Udlændingestyrelsen  46.051 44.576

Andre tilgodehavender  35.209 55.406

Tilgodehavender i alt   387.812 355.184
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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 13  2021 2020

Likvide beholdninger (i t.kr.)

Egne midler  232.220 170.552

Donormidler  173.519 126.131

Likvide beholdninger i alt   405.739 296.683

NOTE 14

Egenkapital (i t.kr.)
Egenkapital ultimo 
jf. årsregnskab 2020 90.588 64.000 19.334 20.000 745 120.355 315.022

Indregning af URK's egenkapital 0 0 0 0 0 -702 -702

Korrigeret primo 2021 90.588 64.000 19.334 20.000 745 119.653 314.320

Årets resultat 0 0 0 0 0 34.847 34.847

Årets forbrug på fonde 0 -12.240 -1.100 -3.500 0 16.840 0

Årets eksterne bidrag til fonde 0 7.130 9.661 0 0 -16.791 0

Årets disponering til fonde 0 10.110 10.105 10.000 0 -30.215 0

Overført fra bindinger i
grunde og bygninger -1.661 0 0 0 0 1.661 0

Egenkapital i alt  88.927 69.000 38.000 26.500 745 125.995 349.167 
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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.

NOTE 17 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Total

Danmarks indsamling (i t.kr.)

Røde Kors' andel 15.681 11.021 7.805 8.531 9.550 9.717 10.330 72.635

Forbrug
(inkl. administrationsbidrag) -5.829 -3.068 -7.259 -8.531 -9.550 -9.717 -10.330 -54.284

Ultimo saldo 9.852 7.953 546 0 0 0 0 18.351

Egenkapita
l 

i a
lt 

NOTE 18  
   
Ikke indregnede leje- og leasingforpligtelser   
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter er indgået og udgør frem til udløb 2.873 t.kr.

NOTE 16 

Formålsbestemte midler til fremførsel (i t.kr.)

 Primo Tilgang Forbrug Ultimo bevægelser 

Udlændingestyrelsen og Kriminalforsorgen m.v. 11.221 251.071 -250.795 11.497 276

Humanitær Partnerskabsbevilling (Danida) 5.191 128.001 -133.185 7 -5.184

Rammebevilling (Danida) 2.218 68.000 -68.116 2.102 -116

Andre bevillinger fra Danida 12.685 232.708 -174.495 70.898 58.213

Bevillinger fra EU 145.376 63.160 -102.810 105.726 -39.650

Andre ministerier og styrelser 37.902 140.407 -85.394 92.915 55.013

Røde Kors-selskaber/IFRC/ICRC   54.312 34.571 -37.597 51.286 -3.026

Andre internationale institutioner 10.643 22.514 -13.721 19.436 8.793

Indsamlede formålsbestemte midler 155.178 219.870 -186.155 188.893 33.715

I alt 434.726 1.160.302 -1.052.268 542.760 108.034

Perioden
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Årsregnskabet for Landsforeningen  
Røde Kors i Danmark omfatter en konsoli-
dering af Røde Kors’ 202 lokale afdelinger 
samt kommunekredse, landskontoret 
inklusive asylafdelingen og Ungdommens 
Røde Kors inklusive ferielejre.

Grønlandsk Røde Kors og Færøsk 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’.

Røde Kors er som dansk almenvel-
gørende organisation ikke underlagt 
specifikke krav til præsentation, indreg-
ning, værdiansættelse eller lignende. 
Årsregnskabet er derfor aflagt under 
hensyntagen til, hvad der kan anses som 
god regnskabsskik for lignende organisa-
tioner i Danmark.

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

Gældende for årsregnskabet 2021 om-
fattes Ungdommens Røde Kors inklusive 
ferielejre af landsforeningens konso-
liderede årsregnskab. Dette medfører 
konsolidering af balance- og resultatop-
gørelsesposter samt eliminering af interne 
transaktioner og balanceposter. Dermed 
forøges de samlede aktiver med 31 mil-
lioner kroner, mens egenkapitalen primo 

2021 reguleres med - 1 million kroner. 
Årets resultat for 2021 påvirkes positivt 
med 4 millioner kroner. 

Sammenligningstallene for 2020 er 
tilpasset i henhold til ændringen. Dette 
medfører en regulering af de samlede 
aktiver på 21 millioner kroner, regulering 
af egenkapitalen på - 1 million kroner samt 
regulering af årets resultat for 2020 på 2 
millioner kroner.

Foruden ovennævnte er den anvendte 
regnskabspraksis uændret i forhold til 
sidste år.

OMREGNING AF 
FREMMED VALUTA

Transaktioner i fremmed valuta omregnes 
ved første indregning til transaktionsda-
gens 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 mel-
lem transaktionsdagens kurs og kursen på 
henholdsvis betalingsdagen og balance-
dagen, indregnes i resultatopgørelsen som 
finansielle poster.

REGNSKABSMÆSSIGE SKØN  
OG VURDERINGER

Årsregnskabet udarbejdes ud fra visse 

særlige forudsætninger, der medfører 
brug af regnskabsmæssige skøn. Disse 
skøn foretages af ledelsen i overens-
stemmelse med regnskabspraksis og på 
baggrund af historiske erfaringer samt 
forudsætninger, som ledelsen anser som 
forsvarlige og realistiske. Forudsætninger-
ne kan være ufuldstændige, og uventede 
fremtidige begivenheder eller omstændig-
heder kan opstå, ligesom andre vil kunne 
komme frem til andre skøn. 

De områder, som indebærer en højere 
grad af vurderinger eller kompleksitet, 
eller områder, hvor antagelser og skøn 
er væsentlige for regnskabet, er angivet 
nedenfor. 

Ved udarbejdelse af årsregnskabet 
foretager ledelsen en række regnskabs-
mæssige vurderinger, der danner grundlag 
for præsentation, indregning og måling af 
landsforeningens aktiver og forpligtelser. 
Årsregnskabet er aflagt efter et princip 
om going concern ud fra den nuværende 
gældende praksis. De væsentligste skøn, 
som ledelsen foretager i forbindelse med 
indregning og måling af disse aktiver 
og forpligtelser, og den væsentligste 
skønsmæssige usikkerhed forbundet med 
udarbejdelsen af årsrapporten er:

Effektivt timeantal ved beregning 
af timepriser
Fastlæggelse af timepriser er baseret på 
et estimat af den gennemsnitlige fuldtids-
medarbejders effektive timeantal pr. år. 
Dette omfatter således fastsættelse af en 
række forudsætninger ved brug af regn-
skabsmæssige skøn. Disse forudsætninger 
omfatter blandt andet antallet af syge-

ANVENDT  
REGNSKABSPRAKSIS
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dage og andet fravær samt mængden af 
interne timer. Disse vurderinger baseres på 
historiske data og suppleret med tidligere 
erfaringer. 

Der foretages halvårligt en revurde-
ring af de foreliggende estimater med 
tilhørende genberegning af de anvendte 
timesatser. 

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 
uden yderligere forpligtelser fra bidrags-
giver indtægtsføres på indbetalingstids-
punktet. 

Indtægter fra indsamlinger, arv og 
gaver, hvor bidragsyder betinger sig, 
at bidraget bliver anvendt inden for et 
overordnet område, bliver indtægtsført 
på indbetalingstidspunktet. Ved årets 
resultatdisponering overføres beløbet 
til landsforeningens fonde i henhold til 
bidragsyders ønske. 

Bevillinger fra donorer til specifikke 
projekter eller aktiviteter indregnes som 
formålsbestemte midler til fremførsel 
under passiverne i balancen, når der er 
modtaget bindende bevillingstilsagn fra 
bevillingsgiver. 

Formålsbestemte midler, der ikke er an-
vendt, indregnes som forpligtelser under 
’Formålsbestemte midler til fremførsel’. 
Årets forskydning i formålsbestemte mid-

ler til fremførsel indregnes i resultatopgø-
relsen, således at der i årsregnskabet  
nettoindtægtsføres formålsbestemte mid-
ler, som svarer til de udgifter, der er an-
vendt til de konkrete formål. Forskydning i 
formålsbestemte midler er således udtryk 
for forskellen mellem de i året modtagne 
formålsbestemte bevillinger og anvendel-
sen af disse midler i regnskabsåret. 

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 million kroner.

Omkostninger
Midler til udenlandske projektpartnere 
indregnes som omkostninger, i takt med 
midlerne overføres til udenlandske pro-
jektpartnere.

Der foretages periodisering af andre 
eksterne omkostninger, således at de 
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 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 resultat-
opgørelsen 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 of-
fentlige 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 vur-
dering aktiveres og afskrives over aktivets 
fastsatte levetid, såfremt aktivets anskaf-
felsessum overstiger 0,1 million kroner, og 
dets fastsatte levetid er minimum fem år.

Kostprisen for materielle anlægsaktiver 
modtaget som donationer eller lignende 
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måles til vurderet dagsværdi på indreg-
ningstidspunktet, idet omfanget af en 
sådan kan opgøres pålideligt. Dagsvær-
dien 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. 

Beholdning af varer og  
nødhjælpsforsyninger
Beholdninger af førstehjælpsprodukter og 
-bøger, nødhjælpsforsyninger samt lager 
af fornødenheder på asylcentrene måles 
til anskaffelsesværdi eller nettorealisati-
onsværdi, 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 værdipa-
pirer 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, kursre-
guleres ikke.

Egenkapital
Beløb, der er disponeret til særlige formål 
af hovedbestyrelsen, indregnes under in-
terne fonde i reservationer under egenka-
pitalen. Bevillingerne til og fra de interne 
fonde bliver behandlet som øremærkede 
midler efter deres karakter i overensstem-
melse med den generelle regnskabsprak-
sis herfor.

Under egenkapitalen er et beløb sva-
rende til forskellen mellem bygninger og 
grundes værdi fratrukket prioritetsgæld 
og periodiseret tilskud til indregnede akti-
ver bundet i grunde og bygninger.

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter forventede 
omkostninger til eksisterende forpligtelser 
som er uvisse med hensyn til størrelse og 
forfaldstid. Hensatte forpligtelser indregnes 
når landsforeningen, som følge af en tidlige-
re begivenhed på balancedagen har en retlig 
eller faktisk forpligtelse og det er sandsyn-
ligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre 
en afgang af økonomiske ressourcer.

Hensatte forpligtelser måles til netto-
realisationsværdi eller til dagsværdi, hvor 
opfyldelse af forpligtelsen tidsmæssigt 
forventes at ligge langt ude i fremtiden.

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

÷ aktivitet vedr. URK 

Soliditetsgrad 

Egenkapital ultimo *100                   
Aktiver i alt ultimo 

Likviditetsgrad

Omsætningsaktiver *100 
Kortfristet gæld 

Formålsprocent

Omkostninger til formålsbestemte
aktiviteter *100

Indtægter i alt ÷ omkostninger til genbrug 
÷ andre aktiviteter  

Konsolideringsprocent

Årets resultat *100
Indtægter i alt 

Sikkerhedsmargin

Egenkapital ultimo *100
Samlede omkostninger til indtægts

skabende, formålsbestemte og generelle 
aktiviteter

Andel af offentlig finansiering

Indsamlede offentlige midler *100
Indtægter i alt
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LEDELSESPÅTEGNING

Den daglige ledelse og hovedbestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. 
januar-31. december 2021 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 2021 samt af resultatet af landsforeningens aktiviteter for regnskabsåret  
1. januar-31. december 2021.

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 2021 for udarbejdet i overensstemmelse med 
regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 og indsamlingsloven. 

København, den 13. juni 2022

For den daglige ledelse

Anders Ladekarl   Louise Isafold
Generalsekretær   Økonomidirektør

For hovedbestyrelsen i Landsforeningen Røde Kors i Danmark

Sven Bak-Jensen  Maarten van Engeland
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 2021, der om- 
fatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og 
noter. Årsregnskabet udarbejdes efter den beskrevne anvendte 
praksis samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om of-
fentlige indsamlinger.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende 
billede af landsforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling 
pr. 31. december 2021 samt af resultatet af landsforeningens ak- 
tiviteter for regnskabsåret 1. januar-31. december 2021 i overens- 
stemmelse med den beskrevne anvendte praksis samt bekendt-
gørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med interna-
tionale standarder om revision og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, standarderne for offentlig revision samt 
bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsam-
linger. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for re-
visionen 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 gi- 
ver et retvisende billede i overensstemmelse med den beskrevne 
anvendte praksis samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 
om offentlige indsamlinger. 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-
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.

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 sik-
kerhed, 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, standarderne 
for offentlig revision samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 
2020 om offentlige indsamlinger, 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 regn-
skabsbrugerne 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 samt 
bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsam-
linger, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professio-
nel skepsis under revisionen. Herudover:

•  Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinforma- 
tion i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser el-
ler 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. Risi-
koen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget 
af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation 
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensvær-
gelser, 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS  
REVISIONSPÅTEGNING
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•  Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på 
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, 
samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er 
væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller 
forhold, der kan skabe betydelig tvivl om 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 revisionsbe-
vis, 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 retvi-
sende billede heraf i overensstemmelse med den beskrevne 
anvendte praksis.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det plan- 
lagte 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 ledelsesberet- 
ningen, 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 årsregnska- 
bet 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 samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 
om offentlige indsamlinger.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledel- 
sesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er 

udarbejdet i overensstemmelse med den beskrevne anvendte 
praksis. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesbe- 
retningen.
 
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 over-
ens- stemmelse med standarderne for offentlig revision vores 
ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk 
revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision 
efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, 
om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, 
er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre 
forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved 
forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de 
undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter 
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og 
driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er 
anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere 
herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i 
den forbindelse.

København, den 13. juni 2022 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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Røde Kors-indsamlingen i 2021 
gav et flot resultat på 15,5 
millioner kroner. Igen i år var 
opbakningen fra landets  
gymnasier enorm, og 6.000 
elever var tilmeldte som  
indsamlere. Foto: Røde Kors
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