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Tusind tak til alle, der i 2014 har hjulpet os med 
at forandre fremtiden for udsatte børn og unge. 
Tak til vores frivillige, som har skabt minder for 
livet for mere end 12.000 udsatte børn og unge 
på vores aktiviteter. Tak til vores private og of-
fentlige samarbejdspartnere. Og sidst, men ikke 
mindst, tak til de mange tusinder, der økonom-
isk eller på anden vis har bidraget til vores ar-
bejde.
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VI TAGER 
ANSVAR SAMMEN
Vi har alle sammen brug for at være en del af 
et fællesskab, som forpligter os til at gøre vores 
bedste – og til at tage et ansvar, der er større 
end ansvaret for os selv. 

Nogle børn mangler desværre et fællesskab. 
Det er de børn, vi i Ungdommens Røde Kors 
møder på vores aktiviteter. 

Vi bruger ofte begrebet forpligtende fælleska-
ber. Hver gang jeg skal sætte ord på begrebet, 
tænker jeg på 14-årige Dean på ferielejr. Det 
var Deans sidste år som barn på en børnelejr. 
Da vi sang farvel og gav gentagne gensyns- 
kram efter en helt fantastisk ferieuge, udbrød 
han, om han ikke nok må komme med næste år 
og stå i opvasken.

Det er – udover en ung dreng, som har haft en 
dejlig ferie – for mig et billede på, hvad der sker, 
når fællesskabet forventer noget positivt af én 
– og når fællesskabet insisterer på også at se 
potentialer og ressourcer i Dean. Man vokser 
og tager ansvar for fællesskabet. 

Der er stadig for mange børn og unge, som ikke 
møder nogen, der ser deres potentialer. Det er 
børn som Dean, og det er unge mennesker, 
som er usikre på deres vej i livet. Ungdommens 
Røde Kors skal kunne vise, at vi er der for dem. 
Vi er allerede nået langt, og vi har vokset os 
større i løbet af 2014. Det er godt, for det be-

tyder, at vi når længere ud – men vi skal også 
åbne blikket for, at vi skaber mere end bare ak-
tiviteter for, at vores virke bliver bæredygtigt. 

Vi skal kunne gøre det nemmere at stå i 
opvasken på en ferielejr for Dean. Vi skal være 
mere ambitiøse på vores unge lederes vegne, 
og vi skal kunne se potentialet i hvert enkelt 
af de børn og unge, vi møder hver dag. Vi skal 
forpligte flere til at tage ansvar. Det kræver, at 
vi hele tiden udvider og udvikler vores indsats.  

Den udvikling er centrum i vores omfattende 
strategiproces, der startede i marts 2015. Vi 
skal rundt i hele landet for at diskutere, hvor vi 
skal være i fremtiden som Ungdommens Røde 
Kors, og hvordan vi kommer derhen. 

Det kan kun lade sig gøre, fordi der er frivillige,  
bidragsydere, fonde og virksomhedspartnere, 
der ser potentialet i børn og unge som Dean. 
Tusind tak til alle, der bidrog til vores arbejde 
i 2014!

Amalie Utzon
Landsformand i Ungdommens Røde Kors
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DERFOR 
SAMARBEJDER 
VI MED 
UNGDOMMENS 
RØDE KORS 

”Det er centralt for Bikubenfonden at bidrage til at 
støtte og udvikle det frivillige sociale arbejde. Det 
gør vi på flere måder. I 2013 indledte vi et 
samarbejde med Ungdommens Røde Kors om at 
adressere nogle af de udfordringer og behov, som 
udsatte børn og unge står over for. Formålet med 
udviklingsarbejdet er at skabe målrettede og 
ambitiøse initiativer ud fra den viden, vi har om 
udsatte børn og unge.”

”Ungdommens Røde Kors formår at kombinere 
professionel ledelse med stort frivilligt engagement. 
Vi oplever, at vores samarbejde er baseret på en 
god og tillidsfuld dialog, og at de aktiviteter, 
Ungdommens Røde Kors udvikler som en del af 
partnerskabet med os, er attraktive tilbud af høj 
kvalitet. Aktiviteter, der giver kronisk eller alvorligt 
syge unge mulighed for først og fremmest at være 
unge og ikke bare syge.”

Bikubenfonden
Sine Egede, projektchef

Egmont Fonden
Henriette Christiansen, direktør

”I Ungdommens Røde Kors har vi fundet en 
engageret og dygtig  samarbejdspartner, som 
arbejder for, at udsatte børn og unge kan blive til 
aktive medborgere, der er selvforsørgende, 
mestringsdygtige og kan fungere som rollemodeller 
for deres omgivelser. Sammen skal vi arbejde for, at 
unge fra områder, der ikke har omverdenens 
opmærksomhed, får værktøjer til at forløse deres 
egne ressourcer og potentiale gennem positive, 
lokale fællesskaber.”

TrygFonden
Anne Jastrup, underdirektør
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“Vi har et værdisæt, der handler om at tage ansvar 
for vores samfund. I Ungdommens Røde Kors har vi 
fundet en organisation, der udfører en afgørende 
indsats i form af en lang række frivillige tiltag for 
udsatte børn og unge i hele Danmark. Evnen til at 
give noget tilbage til samfundet, når du har et 
overskud, er af afgørende betydning for os.”

”Frivillige kræfter giver en ekstra værdi til vores 
kommunale tilbud, og det er vi glade for. Vi kunne 
godt tænke os at være med til at støtte et 
frivillighedsmiljø for unge på det sociale område. 
Ungdommens Røde Kors har god erfaring med 
rekruttering af frivillige – og det er en erfaring, vi er 
glade for, at kunne gøre brug af. Ungdommens 
Røde Kors har også et professionelt sekretariat, 
som arbejder for, at de frivillige kan gøre en god og 
kompetent indsats.”

“Vi er stolte af at være Ungdommens Røde Kors’ 
CSR-partner. I vores arbejde kender vi også til 
udsatte børn og unge og deres vilkår. Det er 
fantastisk, at jeres frivillige støtter de børn, som 
ikke har andre at støtte sig til. Og det er fantastisk, 
at de kan give dem et kram og give dem mod på 
livet.”

Energi Danmark
Jørgen Holm Westergaard, adm. direktør

Vordingborg Kommune
Kim Petersen, formand for sundheds- og psykiatriudvalget

Kammeradvokaten
Tomas Ilsøe Andersen, managing partner

“ I vores partnerskab har Ungdommens Røde Kors 
skabt koblingen mellem de udsatte børn og unge 
og de ressourcer, vi i EY tilbyder. Læring, viden og 
uddannelse betyder meget i en vidensvirksomhed 
som EY. Det er tilsvarende helt afgørende 
parametre for det samfund, vi er en del af. På de 
områder kan vi gøre en forskel for andre og os selv 
med afsæt i vores virksomhed, og det vi gør bedst.”

EY
Jesper Koefoed, CEO
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ERHVERVSLIVET 
STØTTER OP 

Social ansvarlighed betaler sig. Virksomheder skaber men-
ing for deres ansatte, relationer og kunder. Samtidig tager 
de aktivt ansvar for de børn og unge, der er virksomhedens 
fremtidige medarbejdere og kunder.

Ungdommens Røde Kors arbejder sammen med både 
små og helt store virksomheder. Partnerskabet afhænger 
af, hvordan vi bedst muligt kan skabe gensidig værdi, og 
hvordan vi i samarbejde bedst kan gøre en forskel for ud-
satte børn og unge.

Virksomhederne bidrager på forskellige måder, for eksem-
pel gennem:

Sociale problemer kan ikke altid løses med flere penge. Der-
for er virksomheders ansatte og deres kompetencer ofte 
det bedste aktiv, en virksomhed kan tilbyde samfundet. 

Når virksomheder arbejder med corporate volunteering 
som strategi, skaber det grobund for kreativitet og dermed 
mulighed for innovation i virksomheden. Præcis som når vi 
har været ude at rejse og kommer hjem med masser af in-
spiration og nye indtryk, kan man som frivillig få nye vinkler 
på sit arbejdsliv.

For Ungdommens Røde Kors åbner corporate volunteering 
en dør til en attraktiv gruppe af mennesker, som ellers kan 
være vanskelig at nå. Denne gruppe har ofte svært ved at 
finde tiden til frivilligt arbejde på grund af job og familieliv. 
Men det er netop en yderst vigtig gruppe at involvere, fordi 
de har et hav af erfaringer og kompetencer at byde ind med. 
De er ofte et sted i deres liv, hvor de kan bidrage med en 
masse, både personligt og fagligt.

Sammen kan vi gøre mere, gøre det bedre og nå længere.

I vores arbejde for udsatte børn og unge spiller er- 
hvervslivet en afgørende rolle. Virksomheders støtte 
til Ungdommens Røde Kors er en håndsrækning til 
udsatte børn og unge i Danmark og en investering i 
vores fælles fremtid.

• Kompetenceudvikling af sekretariat og frivillige

• Corporate volunteering

• Events, kampagner og synlighed

• Indsamlingsaktiviteter

VIRKSOMHEDERS ANSATTE ER ATTRAKTIVE FRIVILLIGE
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Kammeradvokaten giver gen-
nem et pro-bono samarbejde 
gratis juridisk rådgivning og 
bistand til Ungdommens Røde 
Kors’ sekretariat og frivillige.

EY understøtter Ungdommens 
Røde Kors’ indsats for udsatte 
børn og unge på læringsom-
rådet.

Energi Danmark støtter 
Ungdommens Røde Kors’ 
frivilligbaserede aktiviteter 
gennem økonomiske bidrag og 
deltagelse på ferielejre.

DDB hjælper Ungdommens 
Røde Kors med at udvikle 
kreative og opsigtsvækkende 
kampagner.

All Graphic leverer gratis 
tryksager og støtter Ungdom-
mens Røde Kors’ aktiviteter 
økonomisk.

Fahion Resales videresælger 
genbrugstøj fra kendte ambas-
sadørkvinder, hvor overskuddet 
går til Ungdommens Røde Kors.

Shop USA har sammen med 
deres kunder startet en ind-
samling til Ungdommens Røde 
Kors.

EKSEMPLER PÅ
SAMARBEJDSPARTNERE



ÅRETS GANG I 
UNGDOMMENS 
RØDE KORS 

På baggrund af Folkeskolereformen tog vi initiativ til at 
samle de fire største frivillige aktører på lektiecaféområdet 
for at bidrage med et fælles indspark i debatten. Resulta-
tet blev seks anbefalinger om lektiecaféer. Anbefalingerne 
blev overrakt til undervisningsminister Christine Antorini på 
et lektiecafétopmøde den 8. januar, hvor forskere, frivillige 
og brugere delte ud af deres erfaringer. Erfaringerne blev 
sendt ud som del af ministeriets inspirationsmateriale til 
kommunerne i forbindelse med gennemførelsen af Folke-
skolereformen.

For tredje år i træk holdt Ung-
dommens Røde Kors et børneløb i 
Aarhus. Det skete den 8. maj, hvor 
over 1.500 børn løb i den gode 
sags tjeneste. 4.000 kilometer 
blev tilbagelagt, som resulterede 
i 55.000 kroner fra løbets spon-
sorer. Pengene går til vores sund-
hedsfremmende aktiviteter, hvor 
vi lærer børn og unge at træffe 
sunde valg og giver dem lyst til en 
aktiv hverdag.

JANUAR
Lektiecafétopmøde

MAJ
Børn løber for børn
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På Folkemødet 2014 skabte vi løsninger sammen med politik-
ere, praktikere og andre frivillige på vores skib. Den smukke 
skonnert Halmø dannede rammen om tre store workshops, hvor 
vi sammen udviklede løsninger på forskellige problemstillinger. 
Ungdommens Røde Kors var stærkt repræsenteret med 70 en-
gagerede frivillige, der sammen satte udsatte børn og unge på 
den politiske dagsorden. 

JUNI
Ungdommens Røde Kors på Folkemødet

I mentorprojektet Dynamo match-
ede vi 70 unge fra udsatte boligom-
råder med erhvervserfarne men-
torer. I juni afsluttede Dynamo, og 
evalueringen viste flotte resultater. 
90 % af de unge mentees oplever, 
at mentorforløbet har bidraget til, at 
deres personlige selvværd er øget – 
og 80 % er blevet mere afklarede 
om deres ønsker og behov i forhold 
til uddannelse og beskæftigelse. 
Dynamo var et samarbejde mellem 
Københavns Kommune og 
Ungdommens Røde Kors.

JUNI
Dynamo slutter med flotte resultater 

I 2014 var det 50 år siden, at Ungdommens Røde Kors for første 
gang inviterede udsatte børn og unge på ferielejr. Året bød på 
21 ferielejre over hele Danmark. Da de sidste var afholdt i august, 
kunne mere end 1.300 børn og unge tage tilbage på skolebænk-
en med uforglemmelige oplevelser i bagagen. Oplevelser, som 
rækker ud over lejrens grænser og langt ind i næste skoleår.

JULI OG AUGUST
Ferielejrs 50-års jubilæum
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Der var regnestykker og læse-
hjælp i luften, da undervisning-
sminister Christine Antorini den 
6. oktober besøgte vores lektie-
café Aldersrotten på Nørrebro i 
København. I Ungdommens Røde 
Kors har vi i mange år drevet friv-
illige lektiecaféer med stor succes. 
Undervisningsministeren besøgte 
derfor en af dem for at se, hvad 
det er, de kan. Og hun var ikke i 
tvivl: ”De frivillige lektiecaféer er 
et sted, som er drevet af engage-
ment. Det er jo det, som børnene 
oplever”, sagde hun. 

For femte år i træk samlede Ung-
dommens Røde Kors 35 unge Røde 
Kors-frivillige fra hele verden på 
Leadership Academy. Over to uger 
blev de trænet til at gribe ind og 
være med til at ændre forholdene 
for udsatte børn og unge i deres 
hjemlande. Deltagerne kom fra så 
forskellige lande som Palæstina, 
Japan og Ukraine. Vores erfaringer 
viser, at de unge på kurset udvikler 
personlige og professionelle fær-
digheder, som de kan bruge di-
rekte i deres frivillige arbejde, når 
de vender hjem igen.

OKTOBER
Ministerbesøg i lektiecafé

AUGUST
Vi uddanner unge ledere
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I Gademægling får unge fra udsatte boligområder redskaber til 
at kommunikere i stedet for at slå. Gennem workshops trænes 
de i at håndtere egne og andres konflikter. I december tog vi 
til Norge for at udveksle erfaringer med Norsk Røde Kors, som 
startede konceptet for over 15 år siden. Turen gav ny viden for 
begge parter og grobund for et endnu tættere samarbejde. Her-
hjemme har over 80 unge allerede gennemført kurset i Køben-
havn, Odense og Aarhus.

Ungdommens Røde Kors og Kalaallit Røde Korsiat samarbejder 
om projektet INUA i Grønland. Et af målene med projektet er 
at forbedre de unges seksuelle sundhed. I november afholdt vi 
derfor en workshop om seksuel sundhed, hvor 15 unge frivillige 
fra Nuuk deltog. De unge fik træning i, hvordan de håndterer et 
emne som seksualitet overfor sårbare børn og unge og disku-
terede blandt andet prævention, og hvordan man mærker efter 
og sætter grænser. 

Julen er en svær tid for børn og 
unge, som bor på krisecenter med 
deres mor. Flere har ikke kontakt 
til familien på grund af deres sik-
kerhed. Der er derfor ikke altid 
overskud, hverken mentalt eller 
økonomisk, til at skabe søde og 
varme juleminder. Vores frivillige 
spilopper holdt i december jule-
arrangementer for børn på kvin-
dekrisecentre i hele Danmark. Her 
lavede de frivillige og børnene 
lækker julemad, pyntede træ og 
fik besøg af julemanden.

DECEMBER
Konfliktløsning på gadeplan

NOVEMBER
Seksualundervisning i Grønland

DECEMBER
Juleglæde for børn på krisecentre 
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Der er cirka 170.000 udsatte børn og unge i Danmark. 
Mange af dem har ikke mulighed for at komme på ferie. 
Derfor holder Ungdommens Røde Kors hvert år ferielejre, 
der giver udsatte børn og unge en ferieoplevelse, som kan 
måle sig med deres skolekammeraters. 

Siden 1964 har vi givet uforglemmelige ferieminder til børn 
og unge i hele landet. Børn og unge, der uden vores frivil-
lige ikke var kommet på ferie. Børn og unge, der ikke havde 
haft historier at fortælle i klassen, når de kom tilbage fra 
sommerferie. Børn og unge, der fortjener en ferie, men hvis’ 
forældre ikke altid har overskuddet til at give dem en. 

2014 er året, hvor Ungdommens Røde Kors kan fejre 
at have holdt ferielejr for udsatte børn og unge i 50 
år. 

50 ÅR MED 
FERIELEJR OG 
FÆLLESSKAB 

Med vores tilbud sikrer vi, at der er ferieaktiviteter for over 
1.300 udsatte børn og unge hvert år. Som ugen går, får 
børnene nye kammerater og nyder den opmærksomhed, de 
får af de frivillige. Selvom der kun er tale om én enkelt uge, 
er det en uge fyldt med oplevelser og en voksenkontakt, 
som flere af børnene savner derhjemme.

Det er en uges frirum, hvor de får mulighed for at være de 
børn og unge, de skal være. De finder ud af, at de gode ting 
i verden er sjovest at opleve i fællesskab. På lejrene får de 
rammerne til at være sammen uden at blive hængt ud – og 
så sker der noget, der er større end selve de aktiviteter, vi 
er sammen om.

Ferielejrene afholdes i sommerferien inklusiv en enkelt 
vinterlejr. De 21 ferielejre involverer 900 frivillige og er for-
delt ud over hele Danmark samt et par lejre i Norge og 
Sverige.

Når børnene og de unge vender hjem, har de fået oplevelser, 
som rækker ud over lejrens grænser og langt ind i fremtiden.

FERIE FOR 1.300 BØRN OG UNGE
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I år var 13-årige Freja på ferielejr for sidste gang efter fem år med 
store oplevelser og nye venner. At hun ville komme til at elske 
ferielejr, havde hun ikke regnet med, da hun pakkede tasken for 
første gang. 

“Jeg var lidt bange for, at jeg ville komme til at savne mit hjem. 
Men så fik jeg nye venner og blev rigtig glad for at være her, og 
det endte med, at jeg slet ikke ville hjem igen.” 

Freja har allerede lagt planer om at komme igen som frivillig.

“I stedet for bare at glemme det hele vil jeg tilbage hertil og 
få andre til at være glade, for det elsker jeg. Det er et af mine 
specialer.”

For Mads er puttegruppen noget af det bedste ved at være på 
ferielejr. Alle børn får nemlig tildelt en puttegruppe den første 
dag, der er de samme børn, som de sover og spiser sammen 
med.

”Det er en helt anden måde at være sammen med voksne, end 
jeg er vant til. Man har alle de forskellige aktiviteter og putte-
gruppen – og man hygger sig,” fortæller Mads.

For Mads, der er med for tredje år i træk, er det også trygt, at det 
er nogle af de samme voksne, der er med år efter år.
”De voksne er her for vores skyld. De er her for de børn, som har 
det svært. Nu kender jeg de voksne, og ved hvem jeg skal gå til, 
hvis noget går galt.”

For 8-årige Emil er ferielejr sommerens sjove højdepunkt – og 
han mener også, at ferielejre kan gøre børnene lidt sødere:

”Hvis man er slem, så lærer man at blive sød. Man lærer også at 
lave sine egne våben for sjov. Man kan også lære at løbe rigtig 
hurtigt.”

Det er andet år, han er på ferielejr, og han synes, det er meget 
nemmere i år:

”Sidste gang havde jeg det svært, fordi det var første gang. Så 
kan man godt begynde at græde lidt, men så kommer de voksne 
og hjælper en med at tænke på noget andet.”

Jessica lider af hjemve og er normalt ikke hjemmefra mere end 
én nat af gangen. Derfor var hun flere gange ved at tage hjem 
fra ferielejr:

”Jeg har haft rigtig meget hjemve. Det er noget, jeg får, når jeg er 
væk fra min mor og far.”

Men med lidt hjælp fra de frivillige besluttede hun i stedet at tage 
sig sammen – og kæmpe imod hjemveen.

”I tirsdags da jeg vågnede, tænkte jeg, at nu tager jeg mig altså 
bare sammen. Nu var der kun to dage tilbage, så kunne jeg godt. 
Jeg blev også veninde med en pige, der hed Tina, og nu kan jeg 
være her næsten uden problemer.”

FREJA VIL TILBAGE SOM FRIVILLIG

MADS FIK GODE VOKSENVENNER

JESSICA OVERVANDT SIN HJEMVE

EMIL FIK SELVTILLID PÅ FERIELEJR
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DE OVERSETE
BØRN SKAL
FREM I LYSET

Danmark er et fantastisk sted at vokse op. For de fleste i 
hvert fald. En stor gruppe børn og unge lever i dag uden for 
et positivt fællesskab. De er overset og får ikke mulighed 
for at forløse deres fulde potentiale for at blive et aktiv i 
samfundet. Det kaldes også netværksfattigdom, og det er 
et stort problem for det enkelte barn – og for samfundet. 

Problemet er særligt stort i Danmarks glemte områder: ud-
kantsområderne, hvor der bor op mod 60.000 netværksfat-
tige børn og unge. Det hverken kan eller skal vi acceptere. 

Op mod 60.000 danske børn og unge lever i net-
værksfattigdom og er i risiko for at blive margin-
aliseret. Derfor har Ungdommens Røde Kors og 
TrygFonden indgået et partnerskab, der skal skabe 
sociale tilbud i Danmarks glemte områder.

I 2014 indgik Ungdommens Røde Kors et partnerskab med 
TrygFonden, som har doneret 28 millioner kroner til pro-
grammet Frem i lyset. Sammen skal vi udvikle aktiviteter og 
aktivitetshuse i Danmarks glemte områder. 

De frivilligdrevne aktivitetshuse skal være med til at sikre, 
at børn og unge får styrket deres personlige, faglige og so-
ciale kompetencer. Vi håber samtidig at kunne inddrage og 
aktivere hele lokalsamfundet omkring aktivitetshusene, så 
vi får skabt et rum, hvor mennesker mødes på tværs af for-
skelligheder, lærer af hinanden og engagerer sig i hinanden.

Hvis vi skal nå ud til alle, har vi brug for hjælp. Projektets 
succes kræver en aktivering af de lokale, hvor alle byder 
ind med de ressourcer, de har – hvad end det er viden om 
lokalsamfundet, økonomisk støtte, fysiske rammer eller tid.

Det første aktivitetshus åbnede i Bolbro på Fyn i januar 2015. 
De børn og unge, som bruger huset, står selv for indretnin-
gen, definerer aktiviteterne og tegner grundlaget for husets 
fremtid. Faste tilbud bliver lektiehjælp, klubaktiviteter, ud-
flugter og værksted i kælderen.

FRIVILLIGE KRÆFTER SKABER RAMMERNE

VI HAR BRUG FOR ALLE – OG VI ER I GANG

Da Patrick som 8-årig første gang steg på ferielejrbussen, var det med en 
klump i halsen. Men den forsvandt hurtigt:
”For første gang i lang tid kunne jeg slappe af. Man kunne både dele 
sorgerne og glæderne med de andre, fordi man følte, at man stod i 
samme båd. På den måde var man ikke speciel i forhold til at være udsat”.

En uges ferielejr gjorde underværker og besvarede mange væsentlige 
spørgsmål – for eksempel hvordan man bygger en tømmerflåde, eller 
hvad man gør, hvis man møder en bjørn. 

”Så kunne jeg pludselig komme i skole efter sommerferien og fortælle, at 
jeg også havde oplevet noget – ligesom de andre.”

Patrick er vokset op i et hjem, hvor alkohol prægede hverdagen. 
Det betød, at han lukkede sig inde og var bange for at møde 
nye mennesker. Ungdommens Røde Kors’ ferielejr blev et ven-
depunkt. 

Ugen på ferielejr lærte ikke bare Patrick noget om sig selv, om bjørne og 
om tømmerflåder. Han lærte også noget om frivillighed.

”Jeg kan huske den dag, jeg fandt ud af, at alle de voksne var frivillige og 
ikke fik penge for at være der. De havde taget fri fra arbejde og var der 
KUN for at være sammen med os. Det var en helt vild oplevelse.”

I dag, elleve år senere, er Patrick med til at give de samme oplevelser vi-
dere til andre børn og unge. Både når han byder nye børn velkommen på 
ferielejr, men også når han til daglig er frivillig i aktivitetshuset i Bolbro.

”Der er nogle børn herude, som har brug for nogle forbilleder – ligesom 
jeg selv havde”.

På spørgsmålet om, hvad der får Patrick til at blive ved med at være friv-
illig, er svaret simpelt: ”Fordi det gør mig skide glad! Jeg elsker at give de 
gode oplevelser videre, men i bund og grund er jeg frivillig for min skyld. 
Det giver mig en kæmpe livsglæde.”

AT GIVE NOGET TIL ANDRE – OGSÅ FOR SIN EGEN SKYLD

PATRICK SKABER
LYSPUNKTER
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60.000 
NETVÆRKSFATTIGE
BØRN OG UNGE

OPLEVER PROBLEMER, DER GØR 
DET SVÆRT AT KLARE HVERDAGEN

HAR IKKE NOGEN AT TALE MED OM 
DERES PERSONLIGE PROBLEMER1

FØLER SIG ENSOMME

30 % 

20 % 

4 % 

  1Trivsel og mistrivsel i Danmark, CEFU 2010
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85.000 INDLAGTE
BØRN OG UNGE

BLIVER MOBBET ELLER 
HOLDT UDEN FOR

HAR SVÆRT VED AT 
FØLGE MED I SKOLEN

OVERVEJER AT TAGE 
DERES EGET LIV2

HAR OFTE ONDT I HOVE-
DET, MAVEN EL. LIGN.

17 % 

58 % 

57 % 

30 % 

 2Tallene er fra Egmont Fonden og Mandag Morgens rapport Når sorgen rammer (2013)



VI GIVER
PLADS TIL
LIVET

Sygdomsramte børn og unge oplever store sociale konse-
kvenser af deres situation. Nogle kommer hjem fra hospital-
et efter få dage og fortsætter deres liv som hidtil, men en del 
må i årevis – måske endda livslangt – slås med sygdomme, 
der forandrer dem og deres forhold til omverdenen. 

Fælles for de syge børn og unge er, at de langvarige, 
gentagne indlæggelser går voldsomt ud over deres sociale 
liv med kammeraterne i skolen og fritiden. De risikerer at 
miste muligheden for og overskuddet til at opretholde et 
almindeligt børne– og ungdomsliv, at blive ensomme, triste 
og miste kontakten til deres venner og skolen.

På grund af sin sygdom er Silas kommet bagud i skolen. Men manglen på 
et socialt liv, er det, der gør Silas mest ked af det. Klassekammeraterne 
er nemlig bange for at spørge ind til sygdommen:

”Mine klassekammerater forstår slet ikke, hvad jeg går igennem – måske 
undtagen én, som er min ven. De ved ikke, hvad de skal gøre, når jeg 
kommer i skole igen efter at have været indlagt.”

Når Silas er indlagt, bruger han meget af sin tid i ungecaféen HR BERG, 
hvor unge patienter på Rigshospitalet kan tage en pause fra deres syg-
dom.

”Jeg har fået venner, som forstår mig meget bedre end dem fra min 
klasse. De ved, hvordan det er at være syg og indlagt så tit. Vi taler om 
vores sygdomme, men også om alt muligt andet. Caféerne burde være 
på alle hospitaler. Andre syge børn forstår bare en bedre,” fortæller Silas.  

I caféen møder de unge et helt andet liv end på hospitalets gange. Her 
samles de under hyggelige forhold, ser film, spiller Playstation, maler, 
får en tur i Christiania-cyklen og allervigtigst: får et frirum, hvor de har 
mulighed for at være unge.

Om dagen er HR BERG bemandet af to socialpædagoger, og om afte-
nen kommer frivillige fra Ungdommens Røde Kors. Der er plads til både 
kørestol, seng og dropstativ, og de frivillige kommer gerne op på stuen 
og henter, hvis man har brug for hjælp.

Udover HR BERG har vi åbnet ungeaféer i samarbejde med universitet-
shospitalerne i Aarhus, Odense og Aalborg.

Sammen med eksterne aktører som hospitaler, institutioner, 
regioner og kommuner udbreder vi disse tilbud frem mod 
2018. Sammen vil vi sikre, at de sygdomsramte børn og 
unge indgår i positive fællesskaber, der ikke bare handler 
om sygdom, men om at være barn eller ung.

Hvert år indlægges op mod 85.000 børn og unge 
på de danske hospitaler. I 2014 indgik Ungdommens 
Røde Kors og Egmont Fonden et partnerskab, som 
skal sikre, at ingen sygdomsramte børn og unge føler 
sig alene midt i livskrisen.

16-årige Silas har fået tre levertransplantationer og har derfor 
tilbragt flere år af sit liv på hospitalet. I ungecaféen HR BERG får 
han et pusterum fra sin sygdom.

Ungdommens Røde Kors har indgået et partnerskab med 
Egmont Fonden, der skal hjælpe sygdomsramte børn og 
unge. Programmet hedder Plads til livet, og med en bevil-
ling på 16 millioner kroner fra Egmont Fonden skal vi udvikle 
seks tilbud til de sygdomsramte børn og unge:

AKTIVITETER SKABER NETVÆRK OG RELATIONER

UD MED SYGDOM – IND MED UNGDOM

ET FRIRUM

SILAS’ ÅNDEHUL PÅ RIGET

• Ungecaféer på danske hospitaler

• Ungecaféer på danske ungdomspsykiatriske  

 afdelinger

• Børnecaféer på danske hospitaler

• Væresteder for psykisk syge og sårbare unge

• Ferie- og weekendlejre

• Mentorindsatser
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MENTORER
REALISERER
TALENTER OG
DRØMME

I Ungdommens Røde Kors har vi gode erfaringer med friv-
illige mentorordninger, som tilbyder børn og unge et fast 
holdepunkt og en stabil støtte. Vi ved nemlig, at børn og 
unge uden varme relationer og positive forbilleder får det 
svært i livet. En mentor kan give dem værktøjer til at indgå 
i de sociale fællesskaber, som mange af os tager for givet. 
Uden dem ender de måske i ensomhed, misbrug, kriminal-
itet eller selvskade. 

Alle børn og unge har brug for en rollemodel. De har 
brug for nogle at følge, nogle at se op til og nogle at 
blive inspireret af. Men der er desværre mange børn 
og unge, som mangler en god voksenkontakt i deres 
hverdag. 

Vores frivillige mentorer er unge ildsjæle, der hjælper ud-
satte børn og unge med at udvikle og realisere deres talenter 
og drømme. For børnene og de unge er mentorerne noget 
andet end en lærer, en pædagog eller anden autoritetsfigur. 
Derfor har mentorerne mulighed for at skabe en tillidsfuld 
relation og hjælpe ved at lytte og vejlede uden at stille de 
krav, som børnene og de unge ofte møder.

En mentor kan hjælpe med praktiske spørgsmål, vejledning 
i forhold til uddannelse og fritidsliv og hjælpe sin mentee 
ind i sociale fællesskaber. Det er dokumenteret, at men-
torindsatser kan have positive effekter på de unges adfærd, 
skolegang, relation til venner og familie, attitude, brug af 
rusmidler og kriminalitet.

I Ungdommens Røde Kors har vi blandt andet mentorord-
ninger for:

FRIVILLIGE KRÆFTER SKABER RAMMERNE

• børn og unge fra udsatte boligområder

• tidligere anbragte unge

• unge, etniske minoritetskvinder udsat for social kontrol

• psykisk sårbare unge

• unge på HHX-uddannelser
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”I Opland lærer man, at andre unge uden 
diagnoser også har det svært engang i 

mellem. Og at det for andre unge er 
ligeså normalt at have problemer, selvom 

man ikke har en diagnose. Man er, som 
man er, og det er okay”

Henriette fra Opland
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”Bare det at blive krammet og få at vide, 
hvor flot jeg klarer det, at jeg er dygtig og 

på rette vej. Det har jeg aldrig været god til 
at fortælle mig selv”

”Mentorerne er meget 
imødekommende. De hjælper os med 
at komme tættere på hinanden, men 
også med at se klarere på ens egen 

fremtid. Jeg tror ikke, at man kan få et 
bedre tilbud”

”Da projektet begyndte, havde 
jeg ikke ret mange venner, og jeg 
var meget alene. Tony har hjulpet 

mig med at få flere venner”

”Min mentor hjælper med 
jobansøgning, CV eller hvis 

jeg har brug for en snak. 
Jeg vil klart anbefale at få 

en mentor”

Aida fra Connect

Nishat fra Solskinsunge

Michael fra Dynamo

Kasper fra Sammen på 
Egne Ben
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VI ER TIL STEDE
I HELE DANMARK
- OG LIDT AF 
VERDEN

FREDERIKSHAVN

AALBORG

BRØNDERSLEV

THISTED

FJERRITSLEV

HJØRRING

BJERRINGSBRO

HERNING

RANDERS

AARHUS

HOLSTEBRO

GRENÅ

HORSENS

SILKEBORG

RINGKØBING

SKIVE

VIBORG

HADERSLEV

NYBORG

FAABORG

KERTEMINDE

SVENBORG

ODENSE

KOLDING

AABENRAA

TØNDER

FREDERICIA

SØNDERBORG ÆRØ

MIDDELFART

NORDFYN

VEJLE

RINGE

VESTFYN

ESBJERG

LEMVIG

STRUER

SKANDERBORG-ODDER

SLA

HOLBÆ

ROSKILDE

RINGS
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BORNHOLM

ØSTERBRO

FREDERIKSBERG

LYNGBY

NØRREBRO

NORDVEST

TINGBJERG

BRØNSHØJ

HUSUM

GLOSTRUP

HØJE-TAASTRUP

BRØNDBY

ALBERTSLUND

HERLEV

BALLERUP

GENTOFTE

GLADSAXE

VALBY

SYDHAVN

VESTERBRO

HVIDOVRE

RØDOVRE

AMAGER

KØGE

NYKØBING F

NÆSTVED

VORDINGBORG

HILLERØD

HELSINGØR

ESPERGÆRDE

FREDENSBORG

GRIBSKOV

EGEDAL

RANDERS

AARHUS

HORSENS

ANDERBORG-ODDER

SLAGELSE

HOLBÆK

ROSKILDE

RINGSTED

MARIBO

GRØNLAND
JORDAN
PALÆSTINA
UGANDA



4.500 
FRIVILLIGE.
I FÅR DET
TIL AT SKE!

”Til Victor. Jeg synes, at du 
er den sejeste puttefar, og 

du fortæller de sygeste 
zombiehistorier af alle dem 

på ferielejren.”

”Mange folk siger: Du kan ikke. Men 
så er der én, der siger: Du kan godt. 

Og så gør man det”. 

”Inden jeg kom her, gik jeg ikke 
rigtig til nogen med mine 

problemer. Men her kan jeg 
altid komme til dem med hvad 

som helst.”

”Tak for at være så nice. Tak 
for at være så nice, at man 
har lyst til at komme igen.”

”Der er stor forskel på at tale 
med en behandler, som har læst 
om at være misbruger og så en, 
der har prøvet det selv. Det er 

to meget forskellige måder at få 
støtte og rådgivning på.”

Nouman, 13 år

Benjamin, 17 år

John, 29 år

Peter, 26 år
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”Til Victor. Jeg synes, at du 
er den sejeste puttefar, og 

du fortæller de sygeste 
zombiehistorier af alle dem 

på ferielejren.”

”Det bedste ved ungdomslejren 
er de voksne. De er fantastiske! 

De er ikke ligesom andre voksne. 
De er mere ligesom venner. Men 

man gør, hvad de siger”.

”Tak for at være så nice. Tak 
for at være så nice, at man 
har lyst til at komme igen.”

”Der var søde voksne, som 
var gode at snakke med. Jeg 
blev især glad for Andreas. 
Jeg håber, jeg må komme 
med på ferielejr næste år.”

”Jeg har aldrig 
oplevet, at jeg ikke 
er blevet hørt, her 

hos jer”. 

”Projektet har fået mig til at 
føle mig god nok. Og det har 

fået mig til at føle, at jeg ikke er 
alene og altid har nogen at 

snakke om alt med.”

”Jeg havde mange lektier 
for, og så hjalp Marie mig. 
Det var til på tirsdag, og 
så hjalp hun mig, og så 

blev jeg glad.” 

”De frivillige er ikke 
pædagoger eller skolelærere. 
De er voksne mennesker, som 

kan lide at lave pjat, og 
samtidig kan de være en 

kæmpe støtte, hvis man er ked 
af det.” 

”Der er stor forskel på at tale 
med en behandler, som har læst 
om at være misbruger og så en, 
der har prøvet det selv. Det er 

to meget forskellige måder at få 
støtte og rådgivning på.”

Simon, 10 år

Pernille, 11 år

John, 29 år

Peter, 26 år

Frida, 14 år

Nicklas, 17 år

Zara, 16 år

Emma, 9 år

Daniel, 21 år
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Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 for Ungdommens Røde Kors.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A med de tilpasninger, der følger af organ-
isationens særlige forhold. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede 
af organisationens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Organisationen har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere eta-
bleret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Årsrapporten indstilles til fremlæggelse til landsmødet.
København, d. 19. april 2015
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DEN UAFHÆNGIGE
REVISORS PÅTEGNING

Vi har revideret årsregnskabet for Ungdommens Røde Kors 
for perioden 1. januar til 31. december 2014, der omfatter, an-
vendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og not-
er. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabslovens 
bestemmelser for klasse A med de tilpasninger, der følger 
af organisationens særlige forhold.

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, 
der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A med de til-
pasninger, der følger af organisationens særlige forhold. 
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 
som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et års-
regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en 
hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskab-
smæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

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

 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnska-
bet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen 
i overensstemmelse med internationale standarder om re-
vision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og 
god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr. 1753 af 21. 
december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af 
tilskud til støtte af ungdomsformål. Dette kræver at vi over-
holder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen 
for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er 
uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for 
at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregn-
skabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revi-
sors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig 
fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revi-
sor intern kontrol, der er relevant for organisationens udar-
bejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. 
Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er 

passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke 
en konklusion om effektiviteten af organisationens interne 
kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om 
ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledels-
ens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede 
præsentation af årsregnskabet. 

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er 
etableret forretningsgange og interne kontroller, der under-
støtter, 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.

 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende 
billede af organisationens aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af organi-
sationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. de-
cember 2014 i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser for klasse A med de tilpasninger, der følger 
af organisationens særlige forhold. Det er ligeledes vores 
opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne 
kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfat-
tet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte 
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede af-
taler og sædvanlig praksis.

 
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelses-
beretningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i 
tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er 
på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i 
ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregn-
skabet.

København, d. 19. april 2015

Til Landsmødet for Ungdommens Røde Kors
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LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKABET

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

KONKLUSION

REVISORS ANSVAR

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
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BERETNING

2014 har været et godt og også udfordrende år for Ung-
dommens Røde Kors. På nogle områder har vi kunne sætte 
turbo på vores arbejde og igangsætte nye aktiviteter, som 
når ud til endnu flere børn og unge. På andre fronter har 
2014 været et konsoliderende år i form af aktiviteter, der har 
fundet deres leje, og i form af et stadig mere stabilt grund- 
lag for økonomisk bæredygtighed. I 2014 har vi dog også 
truffet beslutning om at lukke enkelte af vore aktiviteter 
pga. manglende muligheder for at finde finansiering til at 
kunne drive aktiviteterne på en forsvarlig måde.

Samlet set har 2014 været et tilfredsstillende år ud fra et 
økonomisk perspektiv. Selv om en række større fondsbevil-
linger til vores aktiviteter udløb med udgangen af 2013 har 
vi været i stand til at fastholde vores aktivitetsniveau på et 
godt niveau, uden at det har resulteret i et økonomisk un-
derskud. Det er vi lykkedes med, fordi vi har tiltrukket nye 
bevillinger til aktiviteterne, fordi vi har været omkostnings-
bevidste og fordi vi er blevet endnu bedre til at tjene vores 
egne penge.

Vores indtægter er steget med 6 mio. kr. til 42,7 mio. kr., 
og årets resultat er et overskud på 305.351 kr., hvilket må 
betragtes som tilfredsstillende og i tråd med de økonomiske 
forventninger, der var til regnskabsåret. Overskuddet indik-
erer, at vi har en sund forretningsmodel, og at vi har styr 
på økonomien i organisationen. Årets overskud betyder, at 
vores egenkapital nu ligger på godt 3,8 mio kr.

Ungdommens Røde Kors’ er indtægter er opdelt i frie 
midler (penge, vi selv tjener og driftstilskud) og øremærk-
ede midler (penge fra private fonde og offentlige puljer til 
bestemte aktiviteter).

Ud af den samlede omsætning på 42,7 mio. kr. er de 17,0 
mio. kr. - eller knap 40% - indtægter i form af frie midler. Frie 
midler er indtægter, som ikke på forhånd skal anvendes til 
bestemte formål eller aktiviteter, og som kan anvendes frit i 
overensstemmelse med organisationens formål. 

Indtægterne i form af frie midler kommer fra to næsten lige 
store indtægtskilder:

Mængden af frie midler er steget markant siden 2013, primært som 
et resultat af, at vi er blevet bedre til at tjene vores egne penge via 
private bidragsydere og virksomhedsmedlemmer.

De resterende 25,7 mio. kr. (60%) af vores omsætning er indtægter 
i form af øremærkede midler. Øremærkede midler er midler, som 
vi søger til konkrete aktiviteter og projekter. Fordelingen på de 
øremærkede midler er, at 13,4 mio kr. kommer fra private fonde, 7,8 
mio kr. kommer fra offentlige puljer og 4,4 mio kr. kommer fra andre 
indtægtskilder herunder deltagerbetaling (primært fra ferielejrdelt-
agere).

Indtægterne er blevet anvendt til at drive aktiviteter for rigtig mange 
udsatte børn og unge. Størstedelen af aktiviteterne er foregået i Dan-
mark, men vi har i 2014 også været til stede i Mellemøsten, i Afrika og 
i Grønland. Bilag 1 viser en oversigt over, hvordan midlerne er blevet 
anvendt på de forskellige typer af aktiviteter.

Flere end 18.000 danskere er nu medlem af Ungdommens Røde Kors, 
og næsten 5.000 personer støtter vores arbejde med et månedligt 
bidrag. Den solide medlemsbase indikerer en bred opbakning til 
vores arbejde og styrker vores mandat, når vi taler udsatte børn og 
unges sag.

Ungdommens Røde Kors lægger vægt på at være bredt til stede i 
Danmark. Derfor er det en tilfredsstillelse, at vi ved udgangen af 2014 
havde 75 lokale udviklingsråd (LUR) til at understøtte de aktiviteter, 
der gennemføres lokalt.

Fordi vi forventer en stigende indtjening i de midler, vi selv tjener, og 
fordi vi har indgået langsigtede partnerskaber med en række fonde, 
er det forventningen, at vi i 2015 kan øge vores omsætning og nå 
ud til endnu flere udsatte børn og unge. Det er forventningen, at vi 
når et nul-resultat i 2015, således at egenkapitalen forbliver på det 
nuværende niveau på knap 4 mio kr.. 
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INDTÆGTERNE

ØREMÆRKEDE MIDLER

AKTIVITETERNE

MEDLEMMER

LOKALE UDVIKLINGSRÅD

FORVENTNINGER TIL 2015

FRIE MIDLER

• Den ene er støtte fra Røde Kors i Danmark, støtte fra fonde og puljer og driftstilskud  

 fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Midlerne fra DUF er anvendt til sekretariat, organi- 

 sationsvirksomhed og lønomkostninger.

• Den anden er de indtægter, vi får via medlemskontingent, private bidrag og virksom- 

 heder, der støtter op om vores sag.
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ANVENDT
REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregn-
skabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de 
tilpasninger, der følger af organisationens særlige forhold. 

Regnskabspraksis er ændret i forhold til sidste år og sam-
menligningstal er tilpasset herefter. Ændringen i regn-     
skabspraksis påvirker alene opstillingsformen. Effekten af 
den ændrede regnskabspraksis på resultat, balancesum og 
egenkapital er således 0.

Aktiver er værdier ejet af organisationen eller skyldige 
beløb til organisationen. Det kan være kontanter og 
bankindeståender, kort- og langfristede værdipapirer, 
grunde og bygninger, inventar og kontorudstyr, behold-
ninger af varer til salg eller til forbrug m.fl. Skyldige beløb 
til organisationen er typisk tilgodehavender fra salg, tilgo-
dehavende bevillinger, eller andre tilgodehavender, hvor 
betaling først modtages efter balancedagen. Skyldige 
beløb til organisationen er også betalte omkostninger inden 
balancedagen, som vedrører perioden efter balancedagen, 
fx husleje, forsikringspræmier, abonnementer o.l. 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tid-
ligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske 
fordele vil tilgå organisationen, og det enkelte aktivs værdi 
kan måles pålideligt.

Forpligtelser er beløb, som organisationen skylder til an-
dre, fx skyldige beløb for varer eller tjenesteydelser leveret 
før balancedagen, men som først betales efter balanceda-
gen, bankgæld og andre optagne lån, indeholdt a-skat o.l. 
fra udbetalte lønninger o.l. Under forpligtelser indgår også 
værdien af ydelser, som organisationen på balancedagen er 
forpligtet til at levere til tredjemand, det kan fx være forplig-
telser til at levere bestemte ydelser som modydelse for til-
skud, som er modtaget inden balancedagen.

Forpligtelser indregnes i balancen, når organisationen som 
følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige 
økonomiske fordele vil fragå organisationen, og forpligtels-
ens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. 
Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt 
regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, 
der måtte fremkomme inden årsrapporten aflægges, og som be- eller 
afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Indtægter er beløb, som har forøget organisationens egenkapital, 
dvs. værdien af transaktioner, begivenheder o.l., der har forøget or-
ganisationens nettoaktiver. Eksempler på indtægter er tilskud fra of-
fentlige myndigheder eller organisationer, donationer i form af arve 
og gaver o.l., varesalg og salg af tjenesteydelser, kontingentbetalin-
ger fra medlemmer, renter på bankindeståender o.l.

Omkostninger er beløb, som er forbrugt af organisationen og dermed 
har formindsket organisationens egenkapital, dvs. værdien af 
transaktioner, begivenheder o.l., der har formindsket organisationens 
nettoaktiver. Eksempler på omkostninger er aktivitetsomkostninger 
i form af transport og forplejning samt løn og gager til organisation-
ens medarbejdere, husleje og kontorholdsomkostninger, renteudg-
ifter o.l. I omkostninger indgår også årlige af- og nedskrivninger på 
varelager, mens driftsmidler mv. som hovedregel udgiftsføres i an-
skaffelsesåret.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, 
mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnsk-
absåret.

Organisationens indtægter omfatter bevillinger fra private fonde og 
offentlige puljer, kontingenter, donationer i form arve- og gavebeløb, 
indsamlinger o.l. samt omsætning fra drift af Café (ophørt medio 
2013) salg af varer på hjemmeside mv.
 
Indtægter indregnes generelt i årsregnskabet, når:

AKTIVER OG FORPLIGTELSER

INDTÆGTER

INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

RESULTATOPGØRELSEN

• de indtægtsskabende ydelser er udført, 

• indtægten kan måles pålideligt, 

• det er sandsynligt at betaling for ydelsen vil finde sted, 

• omkostningerne forbundet med levering af ydelsen kan 

 måles pålideligt og 

• der foreligger dokumentation for, at der er en indtægt. 
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Indtægter fra medlems- og støttekontingenter periodiseres 
over kontingentperioden.

Indtægter fra offentlige puljer og private fonde i form af 
bevillinger indregnes i resultatopgørelsen i takt med om-
kostningsforbruget, når der er opnået endeligt tilsagn af 
giver om, at det er sandsynligt, at organisationen vil opfylde 
eventuelle betingelser knyttet til det modtagne beløb, og 
det er overvejende sandsynligt, at det modtagne beløb ikke 
skal tilbagebetales.

Tilskud fra DRK (Dansk Røde Kors) og DUF (Dansk ungdoms 
Fællesråd) indregnes, når der er opnået endeligt tilsagn af 
giver om, at det er sandsynligt, at organisationen vil opfylde 
eventuelle betingelser knyttet til det modtagne beløb, og 
det er overvejende sandsynligt, at det modtagne beløb ikke 
skal tilbagebetales. 

Indtægter i form af arve- og gavebeløb indregnes i resul-
tatopgørelsen ved modtagelse.

Indtægter i form af donationer, indsamlinger o.l., hvortil der 
ikke er knyttet særlige betingelser fra giver, indregnes i re-
sultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. 

Ikke kontante donationer o.l. indregnes ikke i resultatop-
gørelsen.

Indtægter i form af private midler indregnes i resultatop-
gørelsen på modtagelsestidspunktet.

Indtægter ved egen virksomhed i form af salg af varer ind-
regnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang 
til køber har fundet sted. Indtægterne indregnes eksklusive 
moms og afgifter i forbindelse med salget. 

Omkostninger vedrørende indtægtsskabende virksomhed 
omfatter omkostninger, der direkte er afholdt til opnåelse af 
de tilknyttede indtægter og som ellers ikke ville have været 
afholdt, hvis ikke de indtægtsskabende aktiviteter var gen-
nemført. 

Omkostninger vedrørende Fundraising & Kommunikation 
omfatter bl.a. direkte omkostninger til kampagner, medlem-
shvervning og generel kommunikation til alle interessenter, 

direkte henførbare personaleomkostninger, herunder løn og gager, 
samt allokering af fællesomkostninger. 

Omkostninger ved egen virksomhed omfatter bl.a. vareforbrug målt 
til kostpris, lagernedskrivninger, husleje og andre direkte omkostnin-
ger forbundet med driften af Caféen og internetsalget herunder løn- 
og gager og vederlag til ekstern lagerfører.

Omkostninger ved formålsbestemte aktiviteter omfatter direkte ak-
tivitetsomkostninger i form af bl.a. omkostninger til transport, for-
plejning, uddannelse af frivillige, tryksager, honorarer til eksterne 
foredragsholdere/konsulenter, direkte henførbare personaleomkost-
ninger, herunder andel af løn og gager, samt allokering af fællesom-
kostninger. 

Fællesomkostninger er omkostninger, der ikke kan henføres direkte 
til enten indtægtsskabende virksomhed eller formålsbestemte ak-
tiviteter. Der er således tale om omkostninger, der kun indirekte 
kan henføres til pågældende aktiviteter såsom afholdelse af årligt 
landsmøde, møder mv for landsstyrelsen, deltagelse i Folkemødet, 
revision, lokale, IT, kontorhold og personale. Endelig er der foretaget 
modregning for den i året modtagne momskompensation.

En andel af fællesomkostningerne allokeres til hovedaktiviteterne 
efter skønnede fordelingsnøgler. Allokering af de enkelte poster fore-
tages således:

Finansielle indtægter og -omkostninger omfatter renteindtægter og 
omkostninger, finansielle gebyrer, kursgevinster og –tab på transak-
tioner i fremmed valuta o.l.
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OMKOSTNINGER VED FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER

FÆLLESOMKOSTNINGER

ALLOKERING AF FÆLLESOMKOSTNINGER

FINANSIELLE INDTÆGTER OG –OMKOSTNINGER

OMKOSTNINGER ANVENDT TIL
INDTÆGTSSKABENDE VIRKSOMHED

Lokale og IT:  

Kontorhold:

Personale:

Opmåling af faktiske m2 anvendt til 
hovedaktiviteterne

Opmåling af faktiske m2 anvendt på 
hovedaktiviteterne

Personalets estimerede tidsforbrug i 
fællesfunktionerne omfattende ledelse,
administration og økonomi



Driftsmidler m.v. omkostningsføres i anskaffelsesåret

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, 
eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere.

Kostprisen for handelsvarer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg 
af hjemtagelsesomkostninger. Nettorealisationsværdien for vare-
beholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af fær-
diggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at 
effektuere salget.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis 
svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imøde-
gåelse af forventede tab. 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter af-
holdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Peri-
odeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Likvide beholdninger består af kontanter og bankindeståender.

Måles til kostpris på tidspunkt for indgåelse af forpligtelsen og in-
deholder leverandørgæld og feriepengeforpligtelse for personalet.

Måles til kostpris svarende til modtagne, men endnu ikke anvendte 
bevillinger til specifikke formål

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning 
til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser 
og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet 
på balancedagen, omregnes typisk til balancedagens valutakurs. 
Undtaget herfra er kortfristede gældsforpligtelser til offentlige 
bevillingsdonorer. Her opgøres restbeløbet på baggrund af gen-
nemsnitskurser på overførselstidspunktet til samarbejdspartneren 
jf. bevillingsgiver regnskabskrav. Valutakursdifferencer, der opstår 
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betal-
ingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som 
finansielle poster.

TILGODEHAVENDER

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

LIKVIDE BEHOLDNINGER

KORTFRISTET GÆLD

MELLEMREGNING MED PROJEKTER

OMREGNING AF FREMMED VALUTA

ANVENDT
REGNSKABSPRAKSIS
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MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

BALANCEN

VAREBEHOLDNINGER
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13.254.244
22.358.427

1.142.738
36.755.409

-6.390.216
-1.181.642

29.183.551

 -20.093.428 
 -6.447.886 

 -26.541.314 

2.642.237

-3.850.146

-1.207.909

4.150
-82.431

-1.286.190

-1.286.190

14.631.450
27.986.932

76.983
42.695.365

-9.315.694
-142.603

33.237.068

 -22.771.231 
 -5.598.765 

 -28.369.996 

4.867.072

-4.533.266

333.806

584
-29.039

305.351

305.351

1
2
3

4,9
5

6,9
7,9

8,9

Offentlige midler    
Private midler    
Indtægter ved egen virksomhed    
INDTÆGTER VED INDTÆGTSSKABENDE VIRKSOMHED  
  
Fundraising & Kommunikation    
Omkostninger ved egen virksomhed   
 
RESULTAT VED INDTÆGTSSKABENDE VIRKSOMHED  
  
Nationale aktiviteter    
Internationale aktiviteter    
OMKOSTNINGER VED FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER  
  
RESULTAT EFTER FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER  
  
Fællesomkostninger    
    
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER   
 
Finansielle indtægter    
Finansielle omkostninger     
   
ÅRETS REGNSKABSMÆSSIGE RESULTAT   
 
Forslag til resultatdisponering:    
Overført til næste år    

UNGDOMMENS RØDE KORS
ÅRSREGNSKAB 2014
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2014NOTE 2013

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER  



–
179.840

–
41.214

8.716.949
99.031

8.857.194

5.847.827

14.884.861

14.884.861

4.813.311
-1.286.190

3.527.121

–

1.193.444
2.327.365
7.836.931
11.357.740

11.357.740

14.884.861

–
80.000

–
270.946

4.759.214
12.739

5.042.899

12.102.115

17.225.014

17.225.014

3.527.121
305.351

3.832.472

200.000

1.691.264
3.228.754
8.272.524
13.192.542

13.392.542

17.225.014

10

11

12
13
14

ANLÆGAKTIVER I ALT   
Varebeholdninger   
   
Tilgodehavender fra salgs- og tjenesteydelser   
Tilgodehavende hos tilknyttede organisationer   
Andre tilgodehavender   
Periodeafgrænsningsposter   
TILGODEHAVENDER I ALT   

Likvide beholdninger   
   
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT   
   
AKTIVER I ALT   
        
Egenkapital primo   
Årets regnskabsmæssige resultat   
Egenkapital ultimo   
   
Hensatte forpligtelser   
   
Leverandørgæld   
Anden gæld   
Mellemregning med projekter   
Kortfristede gældsforpligtelser   
   
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT     
 
PASSIVER I ALT   
   
Leasingforpligtelser   
Eventualforpligtelser og garantier   
Indsamlingsregnskab     
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2014NOTE 2013

BALANCE PR. 31/12   



 7.997.792 
 5.256.452 

 13.254.244

 2.135.600 
 1.939.525 
 1.419.279 

 39.955 
 783.213 

 11.808.403 
 3.995.752 

 236.700 
 22.358.427 

 17.344 

12.619 

12.177

9.018.036
5.613.414

14.631.450

1.797.917
1.940.480
3.024.201

230.942
1.211.466

15.279.139
3.938.931

563.856
27.986.932

18.285

12.491

12.125

1.200.979
5.613.414

6.814.393

1.797.917
1.940.480
3.024.201

199.216
1.211.466
1.841.823

57.250
118.649

10.191.002

2.197.250

2.197.250

 8.030 

1.276.957
240.405

 8.967 
1.534.359

5.619.807

5.619.807

23.696

12.160.359
3.641.276
436.240

 16.261.571 

Offentlige puljer 
DUF - Tilskud  

DRK tilskud 
Medlemmer  *) 
Støttemedlemmer 
Donationer 
CSR-aftaler 
Fonde 
Deltagerbetaling 
Øvrige private midler 

Antal medlemmer totalt 
Medlemmer under 30 år 
DUF-medlemmer 1) 

1)   15-29 år og bosiddende i Danmark 
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I ALT 2014

I ALT 2014

2014

FÆLLES

FÆLLES

*) Medlemmer pr. 31-12 

INTERNATIONAL

INTERNATIONAL

NATIONAL

NATIONAL

2013

2013

2013

NOTE 1  -  OFFENTLIGE MIDLER   

NOTE 2  -  PRIVATE MIDLER    

UNGDOMMENS RØDE KORS
ÅRSREGNSKAB 2014



 
1.142.738

 -1.023.767 
 -157.875 

 -1.181.642 

 449.361 
 883.905 

 7.304 
 4.524.881 

 524.765 
 6.390.216

76.983

–
-142.603

-142.603

 1.747.402 
 1.083.460 

 385.149 
 5.035.216 
 1.064.467 

 9.315.694 

76.983

-142.603
-142.603

Salg af produkter 
inkl. Café i 2013 
 

Drift af Café  (ophørt i 2013) 
Varekøb   

Kampagner  
Medlemshvervning 
Kommunikation  
Direkte personaleomkostninger 
Andel af Fællesomkostninger 
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I ALT 2014

I ALT 2014

I ALT 2014

FÆLLES

FÆLLES

INTERNATIONAL

INTERNATIONAL

NATIONAL

NATIONAL

2013

2013

2013

NOTE 3  -  INDTÆGTER VED EGEN VIRKSOMHED    

NOTE 5  -  OMKOSTNINGER VED EGEN VIRKSOMHED     

NOTE 4 -  FUNDRAISING & KOMMUNIKATION      



 1.271.733 
 242.714 
 222.157 

 6.528.218 
 251.990 
 386.402 
 263.216 
 445.691 

 1.517.449 
 6.613.287 
 2.350.571 

 20.093.428

 1.788.907 
 1.498.961 

 881.129 
 455.145 

 1.392.271 
 431.473 

 6.447.886 

 1.138.383 
 147.127 

 317.590 
 7.392.013 

 397.394 
 613.545 

 298.394 
 443.960 
 567.646 
 7.359.161 

 4.096.018 
 22.771.231 

 608.256 
 1.398.191 
 1.043.172 
 395.343 

 1.549.297 
 604.506 

 5.598.765 

Støtte og rådgivning  
Læring  
Sundhed og Idræt  
Netværk og Oplevelser  
Fortaler  
Organisatorisk  
Aktivitetslejlighed  
Lokale udviklingsråd  
Tværgående aktivitetsudvikling  
Direkte personaleomkostninger  
Andel af Fællesomkostninger 
 

Afrika  
MENA  
Grønland  
Øvrige  
Direkte personaleomkostninger  
Andel af Fællesomkostninger 
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I ALT 2014

I ALT 2014

2013

2013

NOTE 6  -  NATIONALE AKTIVITETER    

NOTE 7  -  INTERNATIONALE AKTIVITETER     

UNGDOMMENS RØDE KORS
ÅRSREGNSKAB 2014



 328.426 
 254.483 
 258.730 
 121.543 

 179.600 
 168.142 

 2.875.040 
 -335.818 

 3.850.146

16.655.912
78.100

669.376
17.403.388

6.613.287 
1.392.271 

4.524.881 
4.872.949 

 17.403.388 
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 293.943 
 60.068 
 362.103 
 104.736 
 532.049 
 144.899 

 3.199.298 
 -163.830 

 4.533.266

18.423.849
86.100

856.265
19.366.214

 7.359.161 
 1.549.297 
 5.035.216 

 5.422.540 
 19.366.214 
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 -496.579 
 -135.239 

 -596.479 
 163.830 

 -1.064.467

 -8.375 
 -212.819 
 -57.959 

 -325.353 

 -604.506

 -25.000 
 -2.305.544 

 -627.894 
 -1.301.410 

 163.830 

 -4.096.018

 293.943 
 60.068 
 362.103 

 138.111 
 3.546.991 

 965.991 
 5.422.540 

 -491.490 
 

10.298.257

Landsmøde 
Landsstyrelsen 
Folkemøde 
Revision  
Lokale og IT  
Kontorhold 
Personale 
Moms-
kompensation 

Løn,gager, feriepenge og pensioner 
Sociale omkostninger   
Øvrige personaleomkostninger  
 
Fordeler sig på resultatposterne 
således:   
National   
International   
Fundraising og Kommunikation  
Fællesomkostninger   
  
Gennemsnitllig antal ansatte 
(årsværk)   
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I ALT 2014

I ALT 2014

FUNDR./
KOM.

INTERNA-
TIONALNATIONALFØR 

ALLOKERING 2013

2013

NOTE 8  -  FÆLLESOMKOSTNINGER      

NOTE 9 -  LØN OG GAGER M.V.       



8.119.679
489.290
107.980

8.716.949

 1.673.260
–

654.105
–

2.327.365

4.256.437
502.777

–
4.759.214

 2.053.744
442.500
647.267
85.243

3.228.754

Tilgodehavende bevillinger m.v.  
Mellemregning med Ferielejre  
Moms    

Ferieforpligtelse mv. funktionærer 
Løn mv 2015   
Mellemregning Lokale udviklingsråd 
Moms    
 

Ungdommens Røde Kors har leasingforpligtelser i 
resterende leasingperiode på kr. 175.064 inkl. moms 
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I ALT 2014

2013

2013

NOTE 10  -  ANDRE TILGODEHAVENDER      

NOTE 11  -  ANDEN GÆLD     

NOTE 12  -  LEASINGFORPLIGTELSER      

UNGDOMMENS RØDE KORS
ÅRSREGNSKAB 2014



230.942
               –
-230.942

–

–
–
–

Indsamlede midler jf. note 2   
Omkostninger   
Andel af omk. til Folkemøde  jf. note 7 (kr. 362.103)   
Overskud af indsamlinger    
   
Ikke anvendte indsamlede milder 1. januar   
Årets likvidittetsvirkning   
Ikke anvendte indsamlede midler 31. december   

I 2014 har organisationen indgået en ny lejekontrakt vedrørende kontorer på Hejrevej, København NV. Lejemålet er uop-
sigeligt frem til 30/9 2017, med en årlig lejeforpligtelse på kr. 947.000. Endvidere er organisationen forpligtet til at betale 
en fraflytningssum til udlejer, såfremt organisationen vælger at fraflytte i perioden 1/10 2017 til 31/7 2019. Summen kan 
maksimalt udgøre kr. 470.000 og nedtrappes gradvist. Endelig har organisationen stillet bankgarantier for kr. 520.804 i 
relation til deposita på lejemål. 

Ungdommens Røde Kors’ projekter i Uganda, afluttes i foråret 2015 med et forventet tilgodehavende hos samarbejd-
spartneren URCS på op til kr. 1.000.000. Penge som Ungdommens Røde Kors vil skylde de danske donorer CISU og DUF.  
Der er lavet udkast til en tilbagebetalingsplan fra URCS. Da der hersker en vis usikkerhed for, hvorvidt disse kan indfries 
fuldt ud, har Ungdommens Røde Kors valgt at omkostningsføre kr. 200.000 i 2014 til imødegåelse af eventuelt tab. 
Beløbet er inkluderet i note 7 “Internationale Aktiviteter”, Uganda og fremgår direkte af passivposten “Hensatte forplig-
telser”.       

Indsamlingsregnskab 2014 jf. Bekendtgørelse nr. 523 af 12.12.1971 om offentlige indsamlinger, som ændret ved bkg. Nr. 
139 af 24.03.1981. Indsamlingsregnskabet er udarbejdet til opfyldelse af kravene i disse bekendtgørelser. Øvrige midler i 
regnskabet består af ikke-indsamlede midler. Overskuddet fra indsamlinger anvendes i indsamlingsåret til en ikke fuldt 
finansieret formålsaktivitet.            
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NOTE 13  -  EVENTUALFORPLIGTELSER OG GARANTIER    

NOTE 14  -  INDSAMLINGSREGNSKAB     



DEL 3 
BILAG TIL ÅRSRAPPORT





-561.210

–
-103.889

–
1
–
–
–

-4.553

–

–
-32.000

–
–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

-332.011

-175.359
-3.125

-105.133
-72.636

-5.831
–
–

-131.744
–
–

-94.655
–

-2.530
-44.846

-148.572

–
-10.262

-1.145
-9.400

-79.855
–
–
–
–

-257.112
-160.000
-133.605

-354.011

-354.338
-288.661
-640.218
-364.174

-177.111
-940.044
-208.666

-421.107
-140.824

-8.112

-556.938
-188.920

-2.530
-264.374

-925.589

-573.486
-359.262
-214.604
-244.033

-7.637.695
-449.352
-150.437
-150.433
-641.677
-841.030
-218.471
-270.179

22.000

178.979
285.536
535.085
291.538
171.280

940.044
208.666
289.363
140.824

8.112

462.283
188.920

–
219.528

777.017

573.486
349.000
213.459
234.633

7.557.840
449.352
150.437
150.433
641.677
583.918

58.471
136.574

GOVERNANCE   
Organisationsvirksomhed  
STØTTE OG RÅDGIVNING   
EnsomUng  
Connect og RE-connect  
Solskinsunge  
Ung På Linie/UngOnLine  
Sammen på egne ben  
Mentor / Væresteder  
Mentorordninger  
Gademægling  
Børnetinget  
Powerkids  
LÆRING   
Lektiecafeer  
Lektiecafeer på handelsskoler (Y-faktor)
Actionklubber (lyst til læring)  
Netværket for studerende fanger  
SUNDHED OG IDRÆT   
Sundheds- og Idrætsaktiviteter  
NETVÆRK OG OPLEVELSER   
Aktiviteter på asylcentre  
Aktiviteter for unge flygtninge  
Aktiviteter på døgninstitutioner  
Den Fri  
Ferielejre  
UDH (Tidl. Hr. Berg)  
UDH Psyk / Frirum  
BDH  
Klubaktiviteter  
Plexus og Plebiz+  
Spilopperne  
Weekendlejr  

BILAG 1
AKTIVITETSOVERSIGT
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RESULTATOMKOSTNINGERINDTÆGTEROMRÅDE RESULTAT

2014 2013



-212.954
–
–

-4.509
-255.826

–
–

–
–
–

-216.898
17.403

-573.305
83.203

-1.549.653
248.014

-236.819
–
–
–

–
-1.473.980
-5.595.739

-

9.632.217
-445.691

–
-1.286.190

-138.938
–

-3.187
-20.845
-276.139

–
–

-1.393
–
–

-88.853
–

–
608.097

1.638.246
-56.069

-96.285
–

-71.296
–

-49.881
-2.479.612

-4.398.278
–

7.951.562
-443.960

–
305.351

-395.343
-43.709

16.839
-1.849.433

-530.514
-94.712

-1.247.927

-8.456
-242.892
-129.599
-362.103
-207.021

–
-637.718

-4.352.695
-143.052

-655.118
-6.444

-768.482
-704.253

-298.394
-3.591.741

-19.366.214
-1.000.105

-238.290
-443.960

-5.057.579

256.405
43.709

-20.026
1.828.588

254.375
94.712

1.247.927

7.063
242.892
129.599
273.250
207.021

–
1.245.815

5.990.941
86.983

558.833
6.444

697.186
704.253

248.513
1.112.129

14.967.936
1.000.105

8.189.852
–

5.057.579

48

RESULTATOMKOSTNINGERINDTÆGTEROMRÅDE RESULTAT

2014 2013

INTERNATIONAL   
Internationalt samarbejde  
Jordan  
Palæstina  
MENA  
Uganda  
Sydsudan  
Grønland  
FORTALER   
Rollespillet Børns Rettigheder  
Unge På Flugt  
Lektiecafétopmøde  
Folkemøde  
Roskilde Festival 2014  
INDKOMSTGENERERENDE AKTIVITETER  
Cafe Zusammen - ophørt i 2013  
CSR-partnerskaber  
Private donorer  
Merchandise  
ORGANISATORISK   
HR  
Hovedstaden  
Kommunikation  
Evaluering  
SEKRETARIAT   
Nørrebrolejlighed  
Sekretariat  
Løn og personale  
IT Projekter   
FINANSIERING   
Generelle indtægter og revision  
Lokale udviklingsråd  
Tværgående bevillinger  
ÅRETS RESULTAT  

Indtægter og omkostninger kan ikke udledes direkte af åregnskabets poster 

     



UNGDOMMENS RØDE KORS
HEJREVEJ 30, 2. SAL

2400 KØBENHAVN NV
+45 35 37 25 55

INFO@URK.DK
WWW.URK.DK

UNGDOMMENS RØDE KORS
Ungdommens Røde Kors er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation. Vi hjælper børn og unge med pro-
blemer som ensomhed, misbrug, fattigdom og vold. Fra lektiehjælp og ferielejr til chat og klubber. Frivillige i hele 
landet udgør kernen i Ungdommens Røde Kors. Læs mere på www.urk.dk.


