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H.K.H. Kronprins  
Frederik indviede  

sammen med  
Røde Kors-frivillig 
Jonna Møllemand 

Frivillighuset ved at 
binde to hæklede 
snore sammen til  

en sløjfe.  
Foto: Jakob Dall.     
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Røde Kors i Danmarks årsregnskab for 2017 vidner om en verden med store humanitære udfordringer 
og tillid til, at Røde Kors kan bidrage til at løse en række af disse udfordringer. I alt brugte Røde Kors 
1,6 mia. kr i 2017. 

68,5 mio. mennesker i verden var på flugt i 2017. De fleste som internt fordrevne i eget land, og mange 
andre befinder sig i nærområderne. I 2017 modtog Røde Kors den største bevilling nogensinde fra 
EU's MADAD Trust Fund, der gør det muligt for os at hjælpe op mod 1 mio. flygtninge i nabolandene til 
Syrien. 

Kun omkring fem procent af alle flygtninge når til Europa. Af dem når kun en meget lille del til Dan-
mark. I 2017 kom der markant færre asylansøgere til landet, og det har påvirket Røde Kors’ asylarbej-
de, der har været igennem en omfattende tilpasning. Den frivillige, sociale indsats i Danmark har også 
været præget af hjælpen til de flygtninge, der har fået ophold i Danmark. For tre år siden lancerede vi 
Venner Viser Vej på Marienborg. Vi er stolte over, at det i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp er 
lykkedes at tilbyde stort set alle nytilkomne flygtninge en dansk ven. 

Men mange andre mennesker i Danmark har også behov for hjælp. Det kalder på Røde Kors, når alt 
for mange står uden for de samfundsmæssige fællesskaber. Når 350.000 oplever, at de er ensomme, 
når uligheden stiger, og særligt børnene får svært ved at leve et liv, som er almindeligt for andre børn. 
Røde Kors i Danmark har 34.000 frivillige, der motiveres af at gøre en forskel for andre. Med deres 
fantastiske indsats har vi i 2017 formået at hjælpe 20 pct. flere end året før.   

Også internationalt var der i 2017 mange andre humanitære udfordringer, der kaldte på Røde Kors. I 
samarbejde med vores partnere i Røde Kors-bevægelsen var vi fortsat til stede i Syrien og Yemen. Vi 
har hjulpet efter tyfonerne i Caribien og støttet de ufatteligt mange mennesker, der er samlet i verdens 
største flygtningelejr i Cox’ Bazar i Bangladesh. 

2017 var også året, hvor H.K.H. Kronprins Frederik åbnede Røde Kors’ Frivillighus i København, der er 
realiseret via en flot donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene For-
maal. Det er en fornøjelse, hvordan huset hver dag summer af liv og fællesskab, når frivillige og med-
arbejdere mødes med samarbejdspartnere fra ind- og udland. I Røde Kors-oplevelsen har knapt 9.000 
skolebørn og andre gæster på egen krop mærket, hvordan det er at hjælpe i verdens brændpunkter.  

Selvom Røde Kors i 2017 har gjort en kæmpe indsats, tyder intet på, at vi får mindre travlt i de kommen-
de år. Der er behov for, at Røde Kors er endnu mere til stede og engagerer endnu flere i hjælpearbejdet. 

En stor tak til alle, der har bidraget i 2017. Vi håber, I bakker op næste gang, der er behov for jeres hjælp. 

Sven Bak-Jensen 
Præsident   

Anders Ladekarl
Generalsekretær

BEHOV FOR 
RØDE KORS 
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Røde Kors i Danmark brugte i 2017 1,6 
mia. kr. Det er udtryk for, at verden står 
over for store humanitære udfordringer, 
og at der er stor tillid fra den danske 
befolkning, myndigheder og samarbejds-
partnere til, at Røde Kors kan bidrage til at 
løse en række af disse udfordringer.

Flere humanitære behov 
Knap 732 mio. kr. blev brugt på hjælpe-
arbejdet i udlandet – det er en stigning 
på næsten 46 pct. i forhold til året før, 
hvilket bl.a. skyldes en stor bevilling til at 
hjælpe i nærområderne omkring Syrien. 
108 mio. kr. blev brugt på hjælpearbejdet i 
Danmark, mens 485 mio. kr. blev brugt på 
asylarbejdet. 

I 2017 anvendte Røde Kors 122 mio. kr. på 
indsamling af midler, oplysningsarbejde 
samt generel ledelse og administration.

Røde Kors har fokus på sparsommelighed 
og på at sikre et lavt omkostningsniveau, 
samtidig med at vi også investerer i nye 
muligheder og tiltag, der sikrer, at vi 
fortsat er en stærk og innovativ aktør. I 
2017 havde Røde Kors en administrations-
procent på knapt 5 pct. 

Økonomisk uafhængighed
Som en upartisk og neutral humanitær 
aktør, skal Røde Kors være i stand til at 
handle, når vi ser et behov. Det er afgø-
rende, at vi er økonomisk uafhængige, og 
det bliver vi bl.a. ved at sprede indtæg-
terne på flere kilder og sikre frie midler. 
Det er ofte svært at forudse, hvornår 
katastrofen rammer. Derfor er det vigtigt, 
at Røde Kors har tilstrækkeligt med øko-
nomiske ressourcer. 

Øget opbakning  
I 2017 havde Røde Kors en markant stig-
ning i indsamlede midler, der bl.a. skyldes 
flere bidrag fra private og en fordobling af 
arveindtægterne i forhold til året før. I alt 
samlede Røde Kors 228 mio. kr. ind.

Røde Kors samarbejdede også med en 
lang række virksomheder samt fonde, hvor 
vi har modtaget store bevillinger i 2017. 

Genbrug satte rekord
Med et overskud på næsten 66 mio. kr. 
blev 2017 det hidtil bedste år for Røde 
Kors’ genbrugsforretning – det er en 
stigning på 4,5 pct. i forhold til året før. 
Det flotte resultat skyldes ikke mindst 
indsatsen fra de mange frivillige, der 
driver omkring 240 Røde Kors-butikker 
over hele landet. Tøj, som ikke kan sælges 

i butikkerne, bliver på forsvarlig vis videre-
solgt som beklædning eller råmateriale til 
tekstilfibre. 

Resultatet er udtryk for en stigning i dan-
skernes – og ikke mindst de unges – inte-
resse for at donere og købe brugt tøj, sko, 
nips og møbler. I 2017 skabte kampagnen 
’Smid Tøjet’ opmærksomhed om mulighe-
den for at hjælpe ved at donere brugt tøj.   

Samaritter og førstehjælp 
Førstehjælp er en del af Røde Kors’ funda-
ment, og Røde Kors har en ambition om, 
at alle danskere skal kunne førstehjælp. I 
2017 fik 57.000 danskere et førstehjælps-
bevis gennem Røde Kors. Efter flere års 
nedgang oplever Røde Kors’ samarit-
ter nu stigende efterspørgsel og øget 
omsætning. Nødvendige investeringer i 
uddannelse og nyt udstyr betyder dog, at 
væksten endnu ikke ses på resultatet. 

Røde Kors i Danmark 
Røde Kors i Danmark omfatter også 
Ungdommens Røde Kors, Grønlandsk 
Røde Kors og Færøsk Røde Kors, som 
aflægger særskilte regnskaber. I seneste 
regnskabsår havde Ungdommens Røde 
Kors samlede indtægter på 47 mio. kr., 
Grønlandsk Røde Kors på godt 3 mio. kr. 
og Færøsk Røde Kors på 741.000 kr. 

  
STOR TILLID TIL 

RØDE KORS
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Ikke anvendt
bevilling -341 mio. kr.*

INDTÆGTER 
2017

1.624 MIO. KR.

Midler fra internationale 
institutioner 616 mio. kr.

Indsamlede private  
midler 228 mio. kr.

Genbrug 193 mio. kr.
Andre 
aktiviteter 
34 mio. kr.

OMKOSTNINGER 
2017

1.601 MIO. KR.

Hjælpearbejde i  
udlandet 732 mio. kr.

Hjælpearbejde i Danmark 108 mio. kr.

Asylarbejdet 
485 mio. kr.

Oplysning og information 17 mio. kr.

Indsamlede private midler 49 mio. kr.

Genbrug 127 mio. kr.

Andre aktiviteter 27 mio. kr.

Generel ledelse og administration 56 mio. kr.

Midler fra 
Udlændinge  styrelsen 

425 mio. kr.

Midler fra Udenrigs-
ministeriet 400 mio. kr.

Midler fra andre danske 
institutioner 69 mio. kr.

*  Ikke anvendt bevilling er et udtryk for indtægter til anvendelse i senere regnskabsår og årets påvirkning skyldes hovedsageligt 
EU bevillingen MADAD på 367 mio. kr., jf. note 6 til årsregnskabet.
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EN VERDEN MED 
STORE HUMANITÆRE 

UDFORDRINGER 
Røde Kors i Danmark er en del af Røde 
Kors-bevægelsen, der er til stede i 191 
lande og har 17 mio. frivillige. Vores fælles 
afsæt er Røde Kors-principperne og det 
særlige mandat, der er fastlagt i Genève-
konventionerne. 

I Røde Kors´ internationale hjælpearbejde 
giver vi upartisk og neutral hjælp til ofre 
for konflikter og katastrofer med fokus på 
at styrke menneskers evne og muligheder 
for at hjælpe sig selv – før, under og efter 
krisen. Vi hjælper de steder, hvor kun få har 
adgang, og har særligt fokus på Afrika og 
Mellemøsten. 

I 2017 rundede indtægterne til det inter-
nationale hjælpearbejde 1 mia. kr. Da en 
del af midlerne er flerårige bevillinger, 
har vi forbrugt knapt 732 mio. kr. i 2017. 
Indsatsen i 2017 var præget af de mange 
mennesker på flugt, en række komplekse 
konflikter samt oversvømmelser og tyfoner 
i bl.a. Nepal og Caribien. I 2017 var vi til 
stede med humanitære indsatser i 37 lande 
via samarbejdet med det lokale Røde 
Kors-selskab, den Internationale Røde Kors 
Komité (ICRC) eller Forbundet (IFRC).

Kæmpe behov i Syrien 
i 2017 fortsatte samarbejdet med Syrisk 
Arabisk Røde Halvmåne, der koordinerer 
hjælpearbejdet i Syrien. Vi har bl.a. uddelt 
nødhjælp i de belejrede områder, opret-
tet sundhedsklinikker, sikret ambulancer, 
medicin og medicinsk udstyr samt hjulpet 
voksne og børn med at håndtere krigen. 
I Syrien samarbejder vi også med ICRC 
om at sikre, at krigens parter overholder 
Genève-konventionerne. 

Hjælp i nærområderne 
I 2017 underskrev Røde Kors i Danmark 
den hidtil største bevilling, vi har modta-
get, fra EU' Regional Trust Fond MADAD. 
Bevillingen er på 367 mio. kr. over tre år. 
Målet er at hjælpe op mod 1 mio. flygt-
ninge i nabolandene til Syrien. Projektet 
er et samarbejde mellem 15 Røde Kors-
selskaber og indebærer bl.a. sundheds-
hjælp, psykosocial støtte og uddannelse, 
så flygtningene kan komme i arbejde eller 
starte mindre iværksætter-initiativer. 

Migration i Afrika
Vi har i mange år været til stede i Afrika og 
har bl.a. opbygget en stærk kapacitet hos 
vores partnere. På grund af det stigende 
antal migranter står lande som Sudan, 
Etiopien, Guinea, Mali og Niger over for 
nye humanitære udfordringer. Med afsæt i 
vores lokale kendskab har vi i 2017 udviklet 
nye pilotinitiativer, der skal hjælpe op mod 
1 mio. migranter.  

Cox’s Bazar 
Verdens største flygtningelejr ligger i Cox’s 
Bazar i Bangladesh, hvor 900.000 men-
nesker fra Rakhine-provinsen i Myanmar 
har søgt tilflugt. Vi har bl.a. bidraget med 
læger og sygeplejersker, sikret adgang til 
vand og sanitet samt organiseret aktivite-
ter for børn og unge. I Cox’s Bazar har vi 
afprøvet nye metoder i katastrofearbejdet 
ved bl.a. at betale flygtningene for selv at 
etablere latriner, og dermed sikre ejerskab 
og arbejde til flere. 

Komplekse behov
De humanitære udfordringer er ofte en 
kompleks kombination af både konflikt, 
fattigdom, sygdom og naturkatastrofe. Det 
har vi f.eks. set i Sydsudan, hvor konflikt 
tvang befolkningen til at flygte til tørke-
ramte områder. Eller i det konfliktramte Ye-
men, som også skulle håndtere et voldsomt 
koleraudbrud. 

Hjælpearbejde i udlandet i 2017

Øvrige udland 24 mio. kr.

Afrika 253 mio. kr.

Asien 89 mio. kr.

Mellemøsten 239 mio. kr.

Europa 95 mio. kr.

SAMLET 
732 MIO. KR.

Psykosocial 
Referencecenter 9 mio. kr.

Bidrag ICRC/IFRC 3 mio. kr.

Generel rådgivning 20 mio. kr.
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Cox’s Bazar i Bangladesh er 
vokset til at blive verdens 

største flygtningelejr.
Foto: Michael Drost-Hansen

Den syriske flygtning Gulistan 
undervises i frisørfaget på et 
Røde Kors-Community Center 
i Istanbul, støttet af EU/MA-
DAD.  
Foto: John Engedal Nissen. 

I Syrien hjælpes beboere 
med at forlade den søn-
derbombede Damaskus-
forstad Østghouta. 
Foto: Syrisk Arabisk  
Røde Halvmåne

Gennem struktureret leg 
hjælper Røde Kors internt 
fordrevne børn i Sydsudan 
til at få en bedre hverdag.  
Foto: Jakob Dall
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Tine og hendes mand er venskabs-
familie for Rigat fra Eritrea. Rigat 
dyrker bl.a. majs i den køkkenhave, 
hun har fået af Tine. 
Foto: Julie Bergstrand-Christensen

I ”Værket” får delta-
gerne mulighed for at 
skabe nye fællesskaber. 
Foto: Helga Theilgaard

Med støtte fra TrygFonden har vi 
udviklet aflastning og støtte til på-
rørende, der passer syge og døende 
familiemedlemmer i eget hjem.
Foto: Røde Kors

Der blev hygget igennem 
og skabt nye netværk på 
familiecampen i Gribskov. 
Foto: Rene Schriver  
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VI NÅR FLERE I DANMARK
År for år når Røde Kors flere sårbare men-
nesker i Danmark. I 2017 hjalp Røde Kors 
mere end 31.000 mennesker – det er 20 
pct. flere end i 2016.

Røde Kors brugte i 2017 tæt på 108 mio. kr. 
på at udvikle og understøtte den frivil-
lige, sociale indsats i Danmark. Det er en 
stigning på knap 10 pct. i forhold til 2016 
og viser, at Røde Kors engagerer sig i mere 
komplekse indsatser, der er mere ressour-
cekrævende. Udgifterne afspejler dog ikke 
omfanget og bredden i aktiviteterne. Et 
ugentligt besøg koster ikke meget - men 
gør en stor forskel for den, der sidder 
alene. 

Gennem 206 lokale Røde Kors-afdelinger 
handler vi på de behov, vi ser. Og ind-
satsen spænder vidt: caféer for særligt 
sårbare, fængselsbesøg, omsorgscentre for 
hjemløse, patientstøtter, vågetjeneste – og 
meget, meget mere. 

Fællesskaber afhjælper ensomhed
350.000 danskere er ensomme, og i Røde 
Kors oplever vi, at flere søger hjælp. Det 
kan være i den klassiske besøgstjeneste 
eller i nye former for fællesskaber, hvor 
frivillige og deltagere mødes på tværs. I 
’Værket’ støtter Røde Kors i samarbejde 
med Mary Fonden og VELUX FONDEN 
ensomme mellem 30-60 år, der får mod 
på og redskaber til selv at skabe nye fæl-
lesskaber. 

Nye tilbud til familierne
Et rekordstort antal børn i Danmark lever 
i dag under fattigdomsgrænsen. Med en 
helhedsorienteret indsats støtter Røde 
Kors sårbare familier, f.eks. via fællesspis-
ninger og ferielejre. I samarbejde med Den 

A.P. Møllerske Støttefond tilbyder Røde 
Kors nu også netværksfamilier og frivillige 
mentorer, der hjælper forældrene tættere 
på arbejdsmarkedet. I samarbejde med 
Egmont Fonden får udsatte børn mulighed 
for at gå til f.eks. fodbold eller svømning – 
ligesom alle andre børn. 

National infrastruktur
Selvom antallet af nyankomne flygtninge 
faldt markant i 2017, er der fortsat mange, 
der skal hjælpes på vej i det danske 
samfund. Med Venner Viser Vej har Røde 
Kors og Dansk Flygtningehjælp skabt 
en ’national infrastruktur’, der sikrer god 
modtagelse af flygtninge i alle kommuner. 
Frivillige hjælper med lektier, sprog, den 
første cykeltur eller CV’et. Ofte åbnes 
døren til fodboldklubben eller andre lokale 
fællesskaber.  

Sundhedsklinikken fortsætter
Der er mere end seks år siden, at Røde 
Kors slog døren op til Sundhedsklinikken 

i København og to år senere i Aarhus. 
Behovet for sundhedshjælp til udokumen-
terede migranter, der ikke har fuld adgang 
til det offentlige sundhedssystem, er fort-
sat stort. I 2017 havde vi mere end 3.000 
henvendelser. Klinikkerne, der drives af 
mere end 300 fagprofessionelle frivillige, 
tilbyder primært lægeydelser, men flere 
kommer også for at besøge jordemoderen 
eller tandklinikken. 

Omsorg i akutte situationer 
I 2017 har Røde Kors haft fokus på at 
styrke indsatsen i akutte situationer. Vi 
er bl.a. i gang med at opbygge en lokal 
beredskabsstruktur, hvor Røde Kors i sam-
arbejde med andre lokale aktører skaber 
tryghed i akutte situationer som f.eks. 
stormflod, brand eller terror. På Grønland 
hjalp vi i samarbejde med Grønlandsk 
Røde Kors efter oversvømmelserne ved 
Nuugaatsiaq. 

 

Hjælpearbejde i Danmark i 2017 

Beredskab 
2 mio. kr.

Familie aktiviteter
43 mio. kr.

Flygtninge &
Immigranter 19 mio. kr.

Foreningsudvikling 
og Frivillighus 12 mio. kr.

Aktiviteter for
ensomme 29 mio. kr.

Afdelingernes Internatio-
nale Arbejde 1 mio. kr.

Tilskud til Ungdommens  
Røde Kors 2 mio. kr.

SAMLET 
108 MIO. KR.
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FÆRRE 
ASYLANSØGERE

Som operatør for staten driver Røde Kors 
en række asylcentre, hvor asylansøgere 
bor. Efter en årrække med mange asylan-
søgere kom der i 2017 kun 3.479 asyl-
ansøgere til Danmark. Antallet af centre 
afhænger af antallet af asylansøgere, og i 
2017 drev Røde Kors således 19 centre. 

Røde Kors har mere end 30 års erfaring 
med at sikre asylansøgere i Danmark en 
tryg, meningsfuld og værdig hverdag. Ud 
over selve indkvarteringen driver Røde 
Kors også børnehaver, skoler, fritidsord-
ninger og klubber for asylbørn. Vi tilbyder 
undervisning og aktivering til voksne samt 
en række sundhedstilbud. 

Røde Kors varetager en række specialfunk-
tioner på asylområdet, der kræver særlig 
viden og erfaring, bl.a. modtagelse af alle 
asylansøgere, indkvartering for asylansø-
gere med særlig behov for omsorg og pleje 
samt centre for mindreårige børn, der er 
flygtet alene. Endelig varetager Røde Kors 
som underleverandør en række specialop-
gaver på udrejsecentrene for afviste asyl-
ansøgere, der drives af Kriminalforsorgen. 

Opgaven som operatør og underleveran-
dør reguleres af årlige kontrakter med 
Udlændingestyrelsen og Kriminalforsorgen. 
Kontrakterne tildeles via offentligt udbud. I 
2017 gennemførte Røde Kors aktiviteter på 
asylområdet for 485 mio. kr. 

Et år med store tilpasninger
Røde Kors’ asylindsats var i 2017 præget af 
det markante fald i antallet af nyankomne 
asylansøgere, og der har hen over året 
været behov for tilpasninger og opsigelser 

af et større antal medarbejdere. Samtidig 
har takstreduktioner medført yderli-
gere behov for at reducere i antallet af 
medarbejdere. Det har ikke været muligt 
at nedbringe omkostningerne og tilpasse 
organisationen i samme tempo som den 
faldende bevilling, hvilket har betydet et 
negativt resultat for året. Underskuddet 
dækkes af Udlændingestyrelsen.

Asylpædagogik 
Røde Kors har mange års erfaring i arbej-
det med asylbørn, og på trods af besparel-
ser har det været vigtigt at fastholde den 
høje kvalitet i indsatsen. I 2017 har Røde 
Kors sammen med forskere fra Roskilde 
Universitet og Professionshøjskolen UCC 
beskrevet en såkaldt ’asylpædagogik’, som 
opsamler mange års pædagogisk praksis i 
en egentlig pædagogisk model. Asylpæda-
gogikken er den første af sin art i verden.

Hurtigt i arbejde 
De fleste asylansøgere har et stort ønske 
om at blive en del af arbejdsmarkedet. 
I 2017 har Røde Kors derfor haft særligt 
fokus på at udvikle undervisnings- og 
aktiveringstilbud til voksne asylansøgere, 
så de hurtigt er parate til arbejdsmarke-
det, hvis de får ophold. Det handler bl.a. 
om at undervise i sproglige behov rettet 
mod praktikperioden og afklaring af 
kompetencer. 

Røde Kors Akademiet 
Flere kommuner efterspørger viden og 
faglige kompetencer i forhold til arbejdet 
med flygtninge. Med Røde Kors Akademiet 
tilbyder vi bl.a. rådgivning og kompeten-
ceudvikling til kommunale medarbejderne, 
sprogcentre og andre aktører. Røde Kors 
Akademiet driver også et midlertidigt 
bosted for flygtninge i Gentofte Kommune.

Antallet af asylansøgere i Danmark
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Hisham har gennem-
gået uddannelsen som 
førstehjælpsinstruktør 

og giver nu sin viden 
videre til beboerne på 

asylcentrene. 
Foto: Susan Hoffmann 

Det pædagogiske 
arbejde med asylbørn 
bygger på mange års er-
faring bl.a. i børnehaven 
i Center Sandholm. 
Foto: Thomas Bertelsen

Den populære Asyl Liga giver 
voksne asylansøgere motion, 
socialt fællesskab og kontakt 
til lokale fodboldklubber i 
asylcentrenes nærområder. 
Foto: Thomas Sjørup.

Hurtig kompetenceafklaring 
sikrede Jeyarasa praktik i Steffens 

fiskehal i Nordhavn i København. 
Foto: Susan Hoffmann  
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Frivillige fra Galten afdeling afprøver 
Virtual Reality i Oplevelsen, hvor Røde 
Kors’ arbejde i verdens brændpunkter 
gøres levende. 
Foto: Peter Sørensen 
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RESULTATOPGØRELSE (i t.kr.) Note 2017 2016

Indtægter

Midler fra danske institutioner 1 894.542  1.083.360 

Midler fra internationale institutioner 2  615.870 137.457 

Indsamlede private midler 3 227.965  171.851 

Genbrug 4 192.579  187.481 

Andre aktiviteter 5 33.854  31.314 

Forskydning i formålsbestemte midler       6 -340.938  24.348 

Indtægter i alt    1.623.872 1.635.811

Omkostninger

Hjælpearbejde i udlandet 7  -731.835 -502.849

Hjælpearbejde i Danmark 8 -108.211  -99.096

Asylarbejdet 9 -484.917  -749.763

Oplysning og information   -17.417 -13.237

Indsamlede private midler 3 -48.686  -51.658

Genbrug 4  -126.630 -124.371

Andre aktiviteter 5  -27.009 -24.695

Generel ledelse og administration  -56.166 -53.929

Omkostninger i alt   -1.600.871 -1.619.598

Årets resultat før finansielle poster   23.001 16.213

Finansielle poster 10 -500  1.169 

Årets resultat  22.501 17.382
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* Udover egne værdipapirer forvalter Røde Kors i Danmark båndlagte arvemidler. Værdi af disse midler udgør ultimo 2017 4.916 t.kr.

BALANCE pr. 31. december 2017 (i t.kr.) Note 2017 2016

AKTIVER

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver  7.846 9.656

Materielle anlægsaktiver  133.994 133.727

Finansielle anlægsaktiver  17.099 15.871

Anlægsaktiver i alt  11 158.939  159.254

Omsætningsaktiver

Varebeholdning  1.332 1.685

Tilgodehavender 12 579.298  238.911

Periodeafgrænsningsposter  11.420  2.745

Værdipapirer*  117.813  112.251

Likvide beholdninger 13  310.431 311.709

Omsætningsaktiver i alt  1.020.294 667.301

Aktiver i alt  1.179.233 826.555

PASSIVER

Egenkapital

Bundet i grunde og bygninger  89.008  87.314

Reservationer  125.238  103.476

Overført resultat   78.367    79.322

Egenkapital i alt                                  14 292.613  270.112

Langfristet gæld

Prioritetsgæld  5.895  6.814

Periodiseret tilskud til indregnede aktiver 15 31.061  27.675

Langfristet gæld i alt  36.956  34.489

Kortfristet gæld   

Formålsbestemte midler  6  680.765 295.959

Leverandør af varer og tjenesteydelser  59.761  82.183

Anden gæld  109.138  143.812

Kortfristet gæld i alt  849.664 521.954

Passiver i alt   1.179.233 826.555
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* Tilskuddet fra LOTFRI er anvendt i tilskudsperioden og er anvendt i overensstemmelse med bevillingen, fortrinsvis til dækning af udgifter til 
generel ledelse og administration.   

** Tilskuddet vedr. sekretariatsbevillingen, der henfører sig til Røde Kors' udførelse af asylopgaven, er anvendt i tilskudsperioden og er an-
vendt i overensstemmelse med bevillingen, fortrinsvis til dækning af udgifter i note 8 og udgifter til generel ledelse og administration.

NOTE 1   2017 2016

Midler fra danske institutioner (i t.kr.)

Udlændingestyrelsen 424.704 732.334

Udenrigsministeriet (Danida) 400.077 292.145

Andre ministerier og styrelser 56.961 45.981

Tips- og lotto, LOTFRI* 7.500 7.500

Sekretariatsbevillingen** 5.300 5.400

Midler i alt  894.542 1.083.360

NOTE 2  2017 2016

Midler fra internationale institutioner (i t.kr.)

Røde Kors selskaber/IFRC/ICRC   72.676 74.401

EU institutioner 532.523 52.157

Andre institutioner 10.671  10.899

Midler i alt  615.870 137.457

NOTE 3  2017 2016

Indsamlede private midler (i t.kr.)

 Indtægter Omkostninger Resultat Resultat

Private bidrag  63.829  -19.938 43.891  39.172

Indsamlinger  45.831   -17.778  28.053 30.545

Fondsmidler  52.324   -4.491  47.833  18.280

Arvemidler  41.296   -58  41.238  19.752

Erhvervssamarbejde 20.010   -6.406  13.604  8.275

Medlemskontingent  4.675   -15  4.660  4.168

Indsamlede midler i alt  227.965 -48.686 179.279 120.192
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*42.878 t.kr er reklassificeret fra posten ”anden gæld”
Årets forskydning i formålsbestemte midler viser en væsentlig forskel ift. årsregnskabet for 2016. Dette skyldes bevillingen fra EU’ Trust Fund 
til MADAD på 367 mio. kr. som indgår i bevillinger fra EU. En stor del af denne bevilling er uforbrugt pr. 31. december 2017, og påvirkningen 
er således væsentlig ift. den samlede forskydning i uforbrugte midler.

NOTE 6 2017 

Forskydning i formålsbestemte midler (i t.kr.) 
       Reklas-    Periodens 
 Primo sifikation Tilgang Forbrug Ultimo bevægelser

Udlændingestyrelsen* 0  42.878  457.726  -486.207  14.397  -28.481

Humanitær Partnerskabsbevilling (Danida) 5.302  0  115.000  -117.159  3.143  -2.159

Rammebevilling (Danida) 643  -491  59.400  -55.821  3.731  3.579

Andre bevillinger fra Danida 97.140  0  225.647  -273.545  49.242  -47.898

Bevillinger fra EU 68.266  0  532.523  -215.107  385.682  317.416

Andre ministerier og styrelser 21.203  0  28.680  -22.517  27.366  6.163

Røde Kors selskaber/IFRC/ICRC 68.765  0  72.676  -73.621  67.820  -945

Andre internationale institutioner 9.892  0  10.671  -13.365  7.198  -2.694

Indsamlede formålsbestemte midler 24.748  1.481  99.974  -4.888  121.315  95.086

Røde Kors' hjælpe- og katastrofefond  0  0  13.963  -13.091  872  872

Røde Kors' nationale fond  0  0  404  -405  -1  -1

I alt 295.959  43.868  1.616.664  -1.275.726  680.765  340.938

NOTE 4  2017 2016

Genbrug (i t.kr.) 

Indtægter  192.579 187.481 

Omkostninger  -126.630 -124.371  

Genbrug i alt  65.949  63.110

NOTE 5  2017 2016

Andre aktiviteter (i t.kr.)

 Indtægter Omkostninger Resultat Resultat

Førstehjælp 20.765 -19.370 1.395 2.405

Samaritter 5.612 -7.639 -2.027 -1.761

Øvrige aktiviteter   7.477  0 7.477 5.975

Andre aktiviteter i alt 33.854 -27.009 6.845 6.619
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NOTE 7  2017 2016

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

 Katastrofe Udvikling Total Total

Mellemøsten 184.229  54.675  238.904  171.345

Afrika  192.367  60.217  252.584  165.279

Asien 54.564  34.408  88.972  93.534

Europa  15.888  78.910  94.798  24.868

Øvrige udland 22.190  2.301  24.491  21.671

Generel rådgivning og monitorering  10.046  10.046  20.092  15.756

Bidrag til IFRC/ICRC 1.506  1.506  3.012  3.370

Psykosocial referencecenter  0  8.982  8.982  7.026

Hjælpearbejde i udlandet i alt 480.790  251.045 731.835 502.849

NOTE 8  2017 2016

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

Familieaktiviteter  42.978 34.514

Aktiviteter for ensomme 29.279 31.367

Flygtninge & Immigranter 19.141 18.045

Foreningsudvikling & Frivillighus  11.510 10.040

Afdelingernes Internationale Arbejde  1.349 1.745

Tilskud til Ungdommens Røde Kors 1.700 1.700

Beredskab 2.254 1.685

Hjælpearbejde i Danmark i alt  108.211 99.096
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NOTE 9  2017 2016

Anvendt på asylarbejde (i t.kr.)

Indkvartering og underhold 340.938 557.710

Ejendomsdrift, transport, lager, inventar, vedligehold m.v. 74.187 115.869

Naturalieydelser (tøj- og hygiejnepakker, kost m.v.) 14.287 29.657

Asylaftalen 18.294 25.461

Rådgivningstjenesten 6.256 7.002

Pædagogisk pulje 2.447 2.351

Anden drift 28.508 11.713

Asylarbejdet i alt 484.917 749.763

NOTE 10   2017 2016

Finansielle poster (i t.kr.)

 Indtægter Omkostninger Resultat Resultat

Renter   146  -1.143  -997  -791

Værdipapirer  3.740  -1.198  2.542  2.144

Valutakurs  440  -2.485  -2.045  -184

Finansielle poster i alt 4.326  -4.826  -500  1.169
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NOTE 12  2017 2016

Tilgodehavender (i t.kr.)

Salg af varer og tjenesteydelser 13.450 12.895

Bevillingstilsagn 475.039 155.660

Udlændingestyrelsen 21.868 0

Andre tilgodehavender 68.941 70.356

Tilgodehavender i alt  579.298 238.911

NOTE 11    2017

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

Anskaffelsessum primo 27.221  34.481  129.491  15.871  207.064 

Regulering til primo  0  12.273  0  0  12.273

Tilgange i året  2.419  1.257  5.508  1.228  10.412

Afgange i året  0  -6.841  -950  0 -7.791

Anskaffelsessum ultimo  29.640  41.170  134.049  17.099  221.958 

    

Afskrivninger primo  -17.565  -22.558  -7.687  0  -47.810

Regulering til primo  0  -12.273  0  0  -12.273

Årets afskrivninger  -4.229  -3.600  -973  0  -8.802

Afskrivninger vedr. årets afgange  0  5.848  18  0  5.866

Afskrivninger ultimo  -21.794  -32.583  -8.642  0  -63.019 

     

Anlægsaktiver i alt               7.846  8.587  125.407  17.099  158.939

* Landsforeningens ejendomme er samlet pantsat med 28.166 t.kr. til sikkerhed for bank- og realkreditengagement.

**  Finansielle anlægsaktiver består af en andelsejendom (3.934 t.kr) og deposita på lejemål i forbindelse med
genbrugsaktiviteter (13.165 t.kr.)
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NOTE 14

Egenkapital (i t.kr.)
 Primo Til-/afgang Fordeling af Ultimo 
   årets resultat

Bundet i grunde og bygninger  87.314  1.694  0 89.008

Reservation international fond  67.392  0  7.501 74.893

Reservation national fond  19.136  0  0 19.136

Reservation udviklingsfonden  15.000  0  15.000 30.000

Reservation afdelingsfonde  1.948  -739  0 1.209

Overført resultat  79.322  -955  0  78.367

Egenkapital i alt   270.112  0  22.501  292.613

NOTE 13  2017 2016

Likvide beholdninger (i t.kr.)

Egne midler 169.072 102.371

Donor midler 141.359 209.338

Likvide beholdninger i alt  310.431 311.709

NOTE 15

Periodiseret tilskud til indregnede aktiver

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

skud vedrørende opførelse af Frivillighuset. 
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Regnskabet omfatter landsforeningen 
Røde Kors i Danmark bestående af 
landsforeningens afdelinger og kommune-
kredse (aktivitetssamarbejde på tværs af 
afdelinger) samt af landskontoret inklusiv 
asylafdelingen. 

Der foretages konsolidering af regnskabs-
poster med ensartet indhold og eliminering 
af interne indtægter og udgifter samt mel-
lemværender.

Årsregnskabet for Røde Kors er aflagt i 
overensstemmelse med den beskrevne 
praksis.

Årsregnskabet 2017 er opsat i samme 
format som i 2016 med særligt fokus på at 
øge gennemsigtighed og læsevenlighed. 
Røde Kors er som dansk almenvelgørende 
organisation ikke underlagt specifikke krav 
til præsentation, indregning, værdiansæt-
telse eller lignende, men årsregnskabet er 
udarbejdet under hensyntagen til, hvad 
der kan anses som god regnskabsskik for 
organisationer i Danmark. 

RESULTATOPGØRELSEN 

Indtægter 
Indtægter består primært af indsamlede 
midler og bevillinger.

Indtægter ved salg af varer og tjeneste-
ydelser optages i resultatopgørelsen, 
såfremt levering og fakturering har fundet 
sted inden årets udgang.

Indtægter fra indsamlinger, arv og gaver 
indtægtsføres på indbetalingstidspunktet. 

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

Formålsbestemte midler, der ikke er 
anvendt, indregnes som gæld under ’For-
målsbestemte midler’ til fremførelse. Årets 
forskydning i formålsbestemte midler til 
fremførelse indregnes i resultatopgørel-
sen 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 anvendel-
sen af disse midler i regnskabsåret. 

Røde Kors medtager i lighed med andre 
internationale non-profit organisationer 
værdi af ikke-kontante donationer i re-
sultatopgørelsen. Der medtages dona-
tioner med værdi af over 0,1 mio. kr., for 
eksempel varepartier, hjælpeudstyr eller 
konsulentydelser relateret til specifikke 
projekter. Ved indregning og forbrug af 
medtagede donationer og lignende med-
tages værdi af ikke-kontante donationer i 
det omfang, at værdien af disse kan opgø-
res pålideligt og udgør over 0,1 mio. kr. 

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

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

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

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

Indregning af regnskabet for  
asylafdelingen 
Asylafdelingen aflægger regnskab efter 
statens regler for omkostningsbaseret 
regnskab. Omkostninger periodiseres, og 
forpligtelser, der forfalder til senere beta-
ling, hensættes som gæld. Asylafdelingens 
regnskabsposter konsolideres ind linie for 
linie. Årsresultatet for asylarbejdet indreg-
nes ikke i driften for Røde Kors i Danmark, 
idet egenkapitalen i asylafdelingen anses 
som mellemregning med Udlændinge-
styrelsen og anføres i balancen under 
'Formålsbestemte midler.'

BALANCEN 

Immaterielle anlægsaktiver 
Immaterielle anlægsaktiver, hvis værdi 
overstiger den af Røde Kors i Danmarks 
hovedbestyrelse fastlagte minimums-
værdi, i øjeblikket 0,1 mio. kr., indregnes 
til kostprisen og afskrives lineært over 
resultatopgørelsen over fem til syv år. 

Kostprisen for immaterielle anlægsaktiver 

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS



27

 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

modtaget som donationer eller lignende 
måles til vurderet dagsværdi på indreg-
ningstidspunktet, i det omfang en sådan 
kan opgøres pålideligt. Dagsværdien 
afspejler det beløb, som Røde Kors ville 
have betalt, hvis aktivet var erhvervet 
på almindelige handelsmæssige vilkår. 
Værdien af sådanne aktiver straksafskrives 
i det år, donationen modtages.

Materielle anlægsaktiver 
Bygninger og grunde opgøres til kostpris 
med fradrag af akkumulerede afskriv-
ninger gældende fra og med regnskabs-
året 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 ejendomme over 100 år 
og 50 år på afdelingernes ejendomme til 
forventet scrapværdi. Afskrivninger ind-
regnes i resultatopgørelsen under 'Generel 
ledelse og administration'.

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

Kostprisen for materielle anlægsaktiver 
modtaget som donationer eller lignende 

måles til vurderet dagsværdi på indreg-
ningstidspunktet, idet omfang en sådan 
kan opgøres pålideligt. Dagsværdien 
afspejler det beløb, som Røde Kors ville 
have betalt, hvis aktivet var erhvervet på 
almindelige handelsmæssige vilkår. 

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

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

Varebeholdning 
Beholdninger af førstehjælpsprodukter og 
-bøger samt lager af fornødenheder på 
asylcentrene måles til anskaffelsesværdi 
eller nettorealisationsværdi, hvor denne er 
lavere. Øvrige varebeholdninger indregnes 
ikke, herunder værdi af varer modtaget 
som donationer, med mindre værdien er 
over 0,1 mio. kr.

Tilgodehavender 
Tilgodehavender indregnes efter reserva-
tion til imødegåelse af tab.

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

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

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

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

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

Gældsforpligtelser 
Gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket 
som udgangspunkt svarer til nominel 
værdi.  

Formålsbestemte midler til  
fremførsel 
Formålsbestemte midler til fremførsel er 
modtagne donationer øremærket et be-
stemt formål, som endnu ikke er anvendt 
til formålet.
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Den daglige ledelse og hovedbestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret  
1. januar–31. december 2017 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 2017 samt af resultatet af landsforeningens aktiviteter for regnskabsåret  
1. januar–31. december 2017.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen på side 6-16 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, som er omfattet af årsregnskabet.

København, den 18. juni 2018

For den daglige ledelse
 

Anders Ladekarl   Lars Meibom
Generalsekretær   Økonomi- og administrationschef

For hovedbestyrelsen i landsforeningen Røde Kors i Danmark

Sven Bak-Jensen   Benny Schwartz
Præsident  Formand for økonomi- 
  og revisionsudvalget

LEDELSESPÅTEGNING
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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 2017, der omfat-
ter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter 
side 17-27. Årsregnskabet udarbejdes efter den beskrevne anvendte 
praksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende  
billede af organisationens aktiver, passiver og finansielle stilling  
pr. 31. december 2017 samt af resultatet af organisationens aktivi-
teter for regnskabsåret 1. januar-31. december 2017 i overensstem-
melse med den beskrevne anvendte praksis.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internatio-
nale standarder om revision og de yderligere krav, der er gæl-
dende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet 
revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendt-
gørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision mv. af 
regnskaber for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Inte-
grationsministeriets puljer efter lov om udlodning af overskud 
fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Vores ansvar ifølge 
disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåteg-
ningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. 
Vi er uafhængige af organisationen i overensstemmelse med 
internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har 
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler 
og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, 
der giver et retvisende billede i overensstemmelse med den 
beskrevne anvendte praksis. Ledelsen har endvidere ansvaret 
for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at 
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at 
vurdere organisationens evne til at fortsætte driften, at oplyse 

om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant samt 
at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 
om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvi-
dere organisationen, indstille driften eller ikke har andet realistisk 
alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet 
som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl og at afgive en revisionspåtegning 
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af 
sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres 
i overensstemmelse med internationale standarder om revision 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standar-
derne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinfor-
mation, 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 regnskabs-
brugerne 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 og standarderne for offentlig revision, 
foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. Herudover:

•   Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinforma-
tion 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 besvi-
gelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af 
fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesæt-
telse af intern kontrol.

•   Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for 
revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er 
passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne 
udtrykke en konklusion om effektiviteten af organisationens 
interne kontrol.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS  
REVISIONSPÅTEGNING
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•   Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt 
af ledelsen, er passende samt om de regnskabsmæssige skøn 
og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er 
rimelige.

•   Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på 
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, 
samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væ-
sentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, 
der kan skabe betydelig tvivl om organisationens evne til at 
fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig 
usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærk-
som på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne 
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. 
Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er op-
nået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige 
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at organisationen 
ikke længere kan fortsætte driften.

•   Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og 
indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne samt 
om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner 
og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende 
billede heraf i overensstemmelse med den beskrevne anvendte 
praksis.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det 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 årsregn-
skabet 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 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 overens-
stemmelse med standarderne for offentlig revision vores ansvar 
at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision 
som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprø-
ver 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 18. juni 2018

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Lars Kronow   
Statsautoriseret revisor 
MNE-nr.: mne19708  
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