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LEDELSESPÅTEGNING

Landsstyrelsen og den daglige ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Ungdommens 
Røde Kors.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 og gældende krav fra 
bevillingsgivere. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende 
billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Den foreliggende årsrapport 2011 indstilles til landsmødets godkendelse.

Frederiksberg, den 11. april 2012
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“ Vi er primært lektiehjælpere, 
men vi vil også gerne være nogle 

voksne, som børnene føler, de 
kan komme og snakke med. De 
kommer hos os, fordi vi tilbyder 
nogle rammer, som er andet og 

mere end skolen ”
Nikolaj, frivillig i en lektiecafé
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS 
PÅTEGNING

Til medlemmerne i Ungdommens Røde Kors

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for perioden 1. 
januar til 31. december 2011, der omfatter, anvendt 
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, og 
noter samt ledelsesberetningen. Årsregnskabet samt 
ledelsesberetningen er udarbejdet efter bekendtgørelse 
nr. 1753 af 21. december 2006.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et 
årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1753 
af 21. december 2006 og en ledelsesberetning, 
der indeholder en retvisende redegørelse i 
overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1753 af 
21. december 2006. Ledelsen har endvidere ansvaret 
for den interne kontrol, som ledelsen anser for 
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab og en 
ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, 
samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig 
regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige 
skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Her ud over er det ledelsens ansvar, at de 
dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet og 
ledelsesberetningen, er i overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt 
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om 
årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag 
af vores revision. Vi har udført revisionen i 
overensstemmelse med internationale standarder 
om revision og yderligere krav ifølge dansk 
revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik jf. 
rigsrevisorloven samt bekendtgørelse nr. 1753 af 21. 
december 2006. Dette kræver at vi overholder etiske 
krav samt planlægger og udfører revisionen for at 
opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet og 
ledelsesberetningen er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger 
for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger 
i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De 
valgte revisionshandlinger afhænger af revisors 
vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig 
fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, 

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved 
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der 
er relevant for Ungdommens Røde Kors udarbejdelse af 
et årsregnskab, der giver et retvisende billede samt for 
udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder 
en retvisende redegørelse. Formålet hermed er, 
at udforme revisionshandlinger, der er passende 
efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af Ungdommens Røde 
Kors interne kontrol. En revision omfatter endvidere 
vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis 
er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn 
er rimelige samt den samlede præsentation af 
årsregnskabet og ledelsesberetningen. 

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der 
er etableret forretningsgange og interne kontroller, 
der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af 
årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte 
bevillinger, love og andre forskrifter samt med 
indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis 
er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til 
forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et 
retvisende billede af Ungdommens Røde Kors’ 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 
2011 samt af resultatet af Ungdommens Røde Kors 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2011 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1753 
af 21. december 2006. Det er også vores opfattelse 
at ledelsesberetningen indeholder en retvisende 
redegørelse i overensstemmelse med bekendtgørelse 
nr. 1753 af 21. december 2006. Det er ligeledes vores 
opfattelse, at der er etableret forretningsgange 
og interne kontroller, der understøtter, at de 
dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i 
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love 
og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis.

København, den 11. april 2012

KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Ungdommens Røde Kors drømmer om et samfund, hvor 
alle udsatte børn og unge har et sted at gå hen. Derfor 
hjælper vi hver dag børn og unge med problemer som 
ensomhed, misbrug, fattigdom og vold. Fra lektiehjælp 
og ferielejr til chat og væresteder. Fra menneske til 
menneske.

4000 frivillige udgør kernen i Ungdommens Røde Kors. Vi 
er til stede i hele landet med over 250 aktivitetsgrupper 
og vi laver langsigtede udviklingspartnerskaber med 
andre Røde Kors og Røde Halvmåne-selskaber i Afrika, 
Mellemøsten og Europa. Udsatte børn og unge skal kunne 
finde rum og anerkendelse – uanset om de befinder sig i 
Aalborg eller Norduganda.

Vækst til fordel for udsatte børn og unge
Ungdommens Røde Kors skaber optimisme, håb og 
glæde for børn og unge, der har det svært. Vi giver 
støtte og omsorg til børn og unge på ferielejr. Vi giver 
unge ugandere fornyet tro på fremtiden. Og vi hjælper 
voldsramte unge med at skabe et nyt liv på den anden 
side af krisen. Kort sagt er vi til stede, når børn og unge 
har behov for hjælp. 

Forretningsmodellen for Ungdommens Røde Kors er 
enkel og effektiv – vi mobiliserer, organiserer og udvikler 
frivillige til målrettede sociale aktiviteter for udsatte børn 
og unge, finansieret af offentlige og private bidrag. Vi 
ønsker ultimativt at flytte de udsatte fra at være brugere 
til at blive frivillige med overskud til at gøre en forskel for 
andre børn og unge, der har en udfordrende hverdag.

Ungdommens Røde Kors er i markant vækst, fordi 
modellen møder opbakning fra stadigt flere frivillige og 
eksterne samarbejdspartnere. I 2011 har vi derfor nået 
endnu bredere ud til målgruppen af de cirka 15 % udsatte 

børn og unge i Danmark og unge i vores partnerlande.1 

Året har været præget af en stor vækst i antallet af 
medlemmer, aktiviteter, frivillige, lokale udviklingsråd og 
markante udvidelser af de internationale aktiviteter. Vi har 
desuden udviklet organisationens tværgående kapaciteter 
via en række konkrete indsatser, der har styrket 
sammenhæng, kvalitet og rammer for det sociale arbejde 
i lyset af Strategi 2015. Vi har kort sagt styrket vores evne 
til at gøre mere, gøre det bedre og nå længere.

Strategi 2015
Ungdommens Røde Kors har i 2011 målrettet forfulgt de 
seks fokusområder i Strategi 2015. 

Vi har blandt andet igangsat en række strategiprocesser: 
Vi har udviklet delstrategier for fundraising og 
kommunikation samt igangsat strategiprocesser for de 
nationale og internationale område, fortalerområdet og 
læringsområdet for frivillige. 

Vi har iværksat udviklingen af en ny økonomimodel, der 
vil forbedre økonomistyringen og styrke rapporteringen 
fra 2012. Vi har styrket frivilligfaciliteterne på sekretariatet, 
styrket arbejdet med evaluering og forandringsteorier på 
aktiviteterne og fortsat den fokuserede implementering af 
den nye organisationsstruktur. 

Endelig har vi udviklet en række nye aktivitetskoncepter 
for hårdere brugergrupper, herunder børn på 
døgninstitutioner, tidligere anbragte unge og hjemløse 
unge. 

De økonomiske nøgletal
Ungdommens Røde Kors’ økonomi har udviklet sig 

1  SFI 2010, Børn og unge i Danmark.

særdeles positivt i 2011 med en vækst i omsætningen 
i lyset af mange flere aktiviteter for udsatte børn og 
unge. Omsætningen nåede i 2011 cirka 33.5 millioner 
kroner, hvilket er en vækst på 9.5 millioner kroner.2 Hertil 
kommer den økonomiske aktivitet for organisationens nu 
77 lokale udviklingsråd. 

Resultatet blev på 1.1 millioner kroner, hvilket 650.000 
kroner mere end forventet. Det skyldes især højere 
indtægter fra Dansk Ungdoms Fællesråd og flere 
eksterne bevillinger end forventet. Der har samtidig 
været et lavere forbrug på en række sekretariatsposter 
end forventet. 

Overskuddet betyder, at vores egenkapital er på 3.9 
millioner kroner, som svarer til 11,3 % af omsætningen 
i 2011. Vi lever derved op til målsætningen om at 
have en egenkapital på mindst 10 % af omsætningen, 
når vi beregner tallet på baggrund af egenkapitalen 
ved årets udgang i forhold til omsætningen i seneste 
regnskabsår. Det er en fornuftig egenkapital i lyset af, at 
indtægterne fra faste samarbejdspartnere giver et stabilt 
grundlag for organisationens økonomi. Det relativt lave 
egenkapitalniveau betyder, at pengene arbejder for de 
udsatte børn og unge frem for at stå passive på en konto.

Graf over udviklingen i omsætning og egenkapital 2001-2011.

2 Omsætningen er opgjort som de samlede indtægter fratrukket overførslerne fra 
sidste år og til næste år samt fratrukket interne overførsler til sekretariatsbidrag og 
kontorhold, som ellers ville tælle med to gange.
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Indtægter til udsatte børn og unge
Vi søger at styrke organisationens økonomiske 
bæredygtighed og handlekraft til fordel for de udsatte 
børn og unge som fastlagt i Strategi 2015. Det sker med 
målrettede indsatser for at skaffe både indtægter til 
specifikke aktiviteter og frie midler, som organisationen 
selv råder over.

Vores grundfinansiering kommer fra Røde Kors i Danmark 
– i 2011 med 1.9 millioner kroner – og fra tipsmidlerne 
via Dansk Ungdoms Fællesråd � i 2011 med 3.9 millioner 
kroner. Tilskuddet fra Dansk Ungdoms Fællesråd er 
steget i 2011 takket være et stigende medlemstal og 
flere lokale udviklingsråd. Det vil fortsat være et vigtigt 
indsatsområde for organisationen i de kommende år. 
Midlerne fra Dansk Ungdoms Fællesråd er anvendt til 
sekretariat, organisationsvirksomhed, fundraising og løn.

Støtten fra Røde Kors i Danmark og Dansk Ungdoms 
Fællesråd udgør en stadigt faldende andel af den 
samlede økonomi i kraft af den stigende omsætning – 
andelen er faldet fra knap 20 % i 2010 til godt 17 % i 2011. 
I 2001 var andelen på en tredjedel af Ungdommens Røde 
Kors’ økonomi.

Vores kernefinansiering af hovedaktiviteterne kommer 
som bundne indtægter fra offentlige puljer og private 
fonde, og der er i 2011 etableret en række nye større 
og langsigtede samarbejder med offentlige og private 
partnere. 

Vi har indgået et fornyet samarbejde med 
TrygFonden om at etablere nye aktiviteter og konkret 

kapacitetsudvikling over hele landet i 2012 og 2013. Vi 
har indgået et samarbejde med Den obelske familiefond 
om at løfte asylarbejdet over en længere årrække. Vi 
har opnået en bevilling fra Socialministeriets pilotpulje 
om at udvikle aktiviteter over hele landet og udvikle nye 
frivilligmodeller lokalt. 

Vi har desuden indgået et samarbejde med VillumFonden 
om at styrke og udbrede ferielejre og lektiecaféer samt 
vigtige samarbejder med en række øvrige fonde og 
puljer. Det langsigtede partnerskab med EgmontFonden 
fortsætter ligeledes i 2011. På det internationale område 
har vi blandt andet indgået en flerårig aftale med Danida 
om at styrke indsatserne i Mellemøsten.

Indkomstgenererende aktiviteter
Vi vil i de kommende år fortsat have fokus på at etablere 
og udvikle langsigtede strategiske samarbejder med 
offentlige og private partnere. Desuden fokuserer vi på at 
udvikle vores egenfinansiering, og der er i 2011 udviklet 
en ny strategi for den private fundraising med klare 
målsætninger for vores indsatser på området.

I 2011 har vi fortsat samarbejdet med en række større 
virksomhedspartnere, hvor Uno-X er den største. 
Samarbejdet giver, udover frie midler til arbejdet for 
udsatte børn og unge, adgang til værdifuld viden fra en 
kommerciel partner. 

Vi har i 2011 for første gang gennemført en 
indtægtsgivende kampagne med salg af støttearmbånd, 
der i det første år har givet en indtægt på 200.000 
kroner til organisationen.

Café Zusammen har gennemført en lang række 
opmærksomhedsskabende events og aktiviteter året 
rundt, ligesom der er indrettet frivilligfaciliteter i 
tilknytning til cafeen. Cafeen har dog fortsat oplevet 
udfordringer med at skaffe midler til organisationen i 
lyset af den økonomiske krise og leverer et minusresultat, 
hvilket er utilfredsstillende.

Medlemmer
I 2011 har vi udviklet vores medlemshvervning, så vi i dag 
har et effektivt set-up til at rekruttere nye medlemmer. 
Ved årets udgang havde Ungdommens Røde Kors 8.212 
medlemmer imod 5000 medlemmer i 2010, hvilket viser 
en bred opbakning til organisationen og en stor effekt af 
hverveinitiativerne.

Sekretariatsudgifter
Vi søger støtte til vores aktiviteter hos offentlige 
partnere og private fonde, der giver penge til aktiviteter, 
uddannelse af frivillige, sekretariatsudgifter og så videre.

Organisationens økonomi er afhængig af, hvorvidt vi er i 
stand til at få fonds- og puljefinansieret omkostningerne 
til især sekretariatet. 

Sekretariatet varetager fuldstændig centrale drifts- 
og udviklingsfunktioner for organisationen og løfter 
eksempelvis den betydelige opgave med at rekruttere og 
organisere frivillige. Lønudgiftens andel af omsætningen 
ligger i 2011 på 31 %, hvilket er et mindre fald siden 2010. 
Den samlede organisation bestod ved årets udgang af 28 
årsværk.
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Aktiviteterne
Vi har udvidet vores aktiviteter for udsatte børn og 
unge markant i 2011. Vi har nu mere end 77 lokale 
udviklingsråd over hele landet – hvilket er en stigning på 
17 siden sidste år – og vi har over 250 aktivitetsgrupper. 
Der er således fortsat vækst i antallet af geografiske 
områder, hvor vi laver aktiviteter for brugerne.

I 2011 iværksatte vi i øvrigt udviklingen af en række 
nye aktivitetstyper såsom Re-Connect (mentorstøtte 
til mænd udsat for æresrelaterede konflikter), 
Actionklubber (idræts- og læringsaktiviteter til 
bogligt udfordrede drenge) og aktiviteter for børn på 
døgninstitutioner og tidligere anbragte unge. Der er 

beskrivelser af de enkelte aktiviteter og projekter under 
noterne i årsrapporten.

Vi forventer i 2012 en fortsat stigning i omsætningen, 
medlemstallet og aktivitetsantallet samt et samlet 
resultat på cirka 370.000 kroner. Der er således udsigter 
til, at den særdeles positive udvikling i organisationen 
fortsætter i det kommende år.

Årsrapporten er fra og med 2010 opstillet, så det følger 
den nye organisationsstruktur med tematiske områder 
og aktivitetsområder, hvor hvert aktivitetsområde har en 
note. 

Årsrapporten for Ungdommens Røde Kors for 2011 er 
aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Indtægter og udgifter
Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes 
i resultatopgørelsen, såfremt levering og fakturering har 
fundet sted inden årets udgang.
 
Indtægter fra bidrag og tilskud bliver indtægtsført på 
betalingstidspunktet.
 
Bevillinger indregnes i regnskabet når der er modtaget 
bindende bevillingsskrivelse fra bevillingsgiver.
 
Udgifter som er bevilget i regnskabsår ved en bindende 
disponering, bliver hensat i årsregnskabet. 

Projektomkostninger udgiftsføres når de afholdes, og 
tilhørende projektindtægter indtægtsføres samtidig 
hermed i takt med aftalegrundlag.

Der er foretaget i øvrigt sædvanlig periodisering af 
indtægter og udgifter. Udgifter belastes de forbrugende 
aktiviteter.

Balancen

Anlægsaktiver
Driftsmidler m.v. udgiftsføres som hovedregel i 
anskaffelsesåret.

Varebeholdning
Varebeholdninger i cafeen værdisættes til kostpris.

Tilgodehavender
Tilgodehavender optages efter reservation til 
imødegåelse af tab.

Likvide midler
Likvide midler indeholder giro- og bankindestående, 
samt kassebeholdninger.

Mellemregninger med projekter
Beløb, der af landsstyrelsen og tilskudsgiver er 
disponeret til særlige formål, er medtaget under 
mellemregninger med projekter.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen er udarbejdet efter den indirekte 
metode, med udgangspunkt i årets resultat.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
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Graf over udviklingen i lokale udviklingsråd 2001-2011.
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Resultatopgørelse
Balance
Noter til årsrapporten
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Aktiviteter på asylcentre
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“ Det er de unge, der er i fokus, 
og aktiviteten er sat i værk for 
at hjælpe unge ved at lytte og 
snakke med dem på lige fod ”

Marie, frivillig i Ung på Linje
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“ Det er dejligt at kunne hjælpe 
andre mennesker bare ved at 

sætte sig ned og tale med dem. 
Som frivillig får man mindst lige 
så meget igen, som man giver ”

Maj, frivillig i Ensom Ung
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“ Ultimativt handler det om 
at give børnene et afbræk 
fra hverdagen og give dem 
en oplevelse. Det skal bare 

være sjovt ”
Andreas, frivillig i Adventureklub
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 “ Der er ikke noget, der slår den 
dag, da en mor på asylcentret 

fortalte, hvor meget vores 
aktiviteter betød for hendes 

barn. Når man kendte til deres 
hverdag, så var det en kæmpe 
glæde at vide, at det hjalp, at vi 

var der ”
Sofie, frivillig på et asylcenter
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“ Som barn kan man leve et 
helt år på den omsorg og 

nærvær, som man får i løbet af 
en ferielejr. Og det er da helt 

fantastisk at få lov til at være en 
del af ”

Line, tidligere ferielejrbarn, nu frivillig på en ferielejr
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“ Det er fedt at kunne give 
børnene nogle oplevelser, som 
deres forældre eller de ansatte 
ikke kan. Og så er det skønt at 
se, hvad der sker med dem, når 
man tager dem væk fra centret. 

De liver ligesom op ”
Stina, frivillig på et krisecenter
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“ Vi ønsker at skabe et frirum, 
hvor børnene kan komme 

med input til aktiviteterne. På 
den måde har de mulighed 

for at deltage i et helt særligt 
fællesskab ”

Sarah, frivillig i en klub 
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“ Man arbejder meget tæt 
sammen med de frivillige fra 

Uganda. Det er deres erfaringer, 
du trækker på, mens du er her ”

Anders, frivillig Uganda 
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“ Når de frivillige vælger at 
bruge deres tid og kræfter i 

Ungdommens Røde Kors, er det 
mindste vi kan gøre at skabe 

nogle gode rammer for dem ”
Anne, frivillig i HR styregruppe
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UNGDOMMENS RØDE KORS

H. C. ØRSTEDSVEJ 47, 4. SAL
1879 FREDERIKSBERG C

INFO@URK.DK
35 37 25 55

WWW.URK.DK


