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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 for Red Barnet.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for
hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationens aktiver og passiver,
finansielle stilling samt resultatet af Red Barnets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019.

Herudover er det vores opfattelse, at der er etableret systemer og processer, der understøtter sparsommelighed,
produktivitet og effektivitet.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.
København, den 30. juni 2020
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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, og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af organisationen, der er omfattet af regnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til hovedbestyrelsen i landsorganisationen Red Barnet i Danmark
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Red Barnet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019, der omfatter
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og revision mv. af regnskaber for modtagere af
tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets områder.

nansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af organisationens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og bekendtgørelse nr. 97 af 27.
januar 2014 om regnskab og revision mv. af regnskaber for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets områder.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag
af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og revision mv. af regnskaber for
modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets områder. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens 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 årsregnskabsloven. 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 likvidere organisationen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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 standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabs-

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige vurderinger
og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:


Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt
opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste
udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.



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



Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige.



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

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen
er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af
aktiviteterne, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og
processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores
juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i
bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores 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 aktiviteterne, der er omfattet af årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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 30. juni 2020

Deloitte

Lars Kronow
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne19708

Susanne Arnfred Møller
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne24625
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Ledelsesberetning
Udvikling i hovedtal
Landsorganisationen Red Barnets årsrapport omfatter alle aktiviteter i Danmark og i udlandet, som Red Barnet
varetager. Resultatet for 2019 var et overskud på 4,8 mio.kr., som skal ses i forhold til en omsætning på ca.
453,2 mio.kr. Egenkapitalen var ved udgangen af 2019 15,0 mio.kr.

Anvendelse til hjælpearbejde m.v.
Internationalt bistandsarbejde
Indsats i Danmark og Grønland
Informationsaktiviteter
Indsamlingsudgifter
Generel ledelse og administration
Ekstraordinære poster
Anvendt i alt
Årets resultat
Egenkapital

2014
70,5
148,7
146,6
47,4
11,2
26,6
13,9
464,9

315,1
42,4
17,6
53,7
29,7
-10,2
448,4

246,0
35,7
12,1
58,1
27
11,7
390,6

368,4
27,4
14
44,8
32
0
486,6

554,8
29
6,2
43,4
32,3
0
665,7

487,3
26,3
7,1
34,7
26,6
0
582,0

385
23,2
9,1
24,7
25,1
0
467,1

4,8

-7,9

0,7

3,5

4,1

-2,2

15,0

10,2

18,1

17,4

13,9

9,8

Resultatet skyldes en kombination af flere forskellige faktorer: Først og fremmest ekstraordinære indtægter på
10,2 mio.kr. (se nedenfor), der stammer fra for store regnskabsmæssige afskrivninger på mellemværende med
interne projekter i 2017 og 2018, der nu kan indtægtsføres. Afskrivninger, der blev foretaget ud fra et forsigtighedsprincip i årsrapporten for 2018. Et resultat for året 2019 før ekstraordinære poster, kan altså opgøres til
et tab på -5,4 mio. kr. Dette ordinære tab på driften er naturligvis utilfredsstillende og kan primært tilskrives
ikke-realiserede administrationstilskud (-5 mio. kr.) på Red Barnets internationale programmer. Hertil kommer, at indsatsen i Danmark er realiseret med et større træk på frie midler end budgetteret. Vi brugte 4.4 millioner kroner mere end budget på vores nationale indsats.
Resultatet på de +4,8 mio. kr. er endeligt påvirket af et mindre forbrug af indsamlingsudgifter på godt 7 mio.
kr. i forhold til budget.
Over de seneste fem år har Red Barnets samlede indtægter været ganske volatile og svinget op og ned fra
586,1 mio.kr. i 2015 til 453,2 mio.kr. i 2019. Udsving på knap 83 mio.kr. i plus, henholdsvis godt 203 mio.kr. i
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Udviklingen i Red Barnets omsætning, resultat og egenkapital i perioden 2015 til 2019 (mio.kr.):
2019
2018
2017
2016
2015
Indtægter og tilskud
Private bidrag og indsamlinger
140,3
146,1
113,3
111,8
109,7
Danida
160,0
162,4
151,9
102,7
129,2
EU
97,7
115,6
151,9
338,2
302,3
Øvrige offentlige midler
13,7
8,3
8,5
58,5
37
Andre midler
25,8
17,7
18,1
15,5
14
Drifts- og administrationstilskud
27,6
18,0
20,7
28,1
27,8
Forskydning i formålsbestemte midler
-11,9
-85,4
22,7
14,4
-33,9
Indtægter i alt
453,2
382,7
487,1
669,2
586,1
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minus. Indtægterne i 2015 og 2016 var positivt påvirket af en række ekstraordinære EU-bevillinger, som nu er
afsluttet.
2019 var på ingen måder et gennemsnitligt år i Red Barnet – hverken på de indre linjer eller i verden omkring
os.
På de indre linjer var året præget af rekrutteringen af Red Barnets nye generalsekretær. Bestyrelsen rekrutterede igennem hele foråret - i et tæt pro bono samarbejde med Spencer Stuart - Johanne Schmidt-Nielsen, der
tiltrådte jobbet som generalsekretær medio juni 2019. Arbejdet i sekretariatet blev først for alvor genoptaget
medio september 2019 efter endt barselsorlov og sommerferie. I perioden januar til september 2019 var CFO,

Ude i verden var vores arbejde i 2019 præget af en række særlige udfordringer med store komplekse humanitære operationer og afledte flygtningestrømme i Syrien, Yemen og Bangladesh/Myanmar.

Red Barnets hovedaktiviteter
Internationalt bistandsarbejde
I 2019 udgjorde Red Barnets internationale arbejde i alt 315,9 mio. kr. mod 246 mio. kr. året før, hvilket repræsenterer en stigning på 28% ift. programporteføljen i 2018. Tidligere har både Danida og EU været Red
Barnets top-donorer, men i 2019, såvel som i 2018, har Danida indtaget førstepladsen som den vigtigste partner for Red Barnets internationale indsatser både finansielt og strategisk.
Red Barnet prioriterer forsat sine indsatser i såkaldte skrøbelige stater og komplekse kriser og finansieringen til
akutte katastrofer og humanitære indsatser steg med 44% fra 2018 til 2019. I alt blev 88% af den samlede internationale programportefølje implementeret i skrøbelige kontekster, primært i Bangladesh, Mali, Somalia,
Sydsudan, Syrien og dets nærområder, samt Yemen. I 2019 tiltrådte Red Barnet Save The Children’s Education Cannot Wait (ECW) account og fik dermed adgang til finansiering af indsatser inden for uddannelse, psykosocial støtte samt lokaliseringstiltag i Sydsudan og Burkina Faso. Samtidig fik vi mulighed for at styrke
vores fortaler-arbejde i forhold til Udenrigsministeriet, hvilket resulterede i et yderligere dansk bidrag til
ECW-fonden.
Mens Mellemøsten tidligere var regionen for Red Barnets største indsatser, blev de største indsatser i 2019
gennemført i Vestafrika.
Under Danidas strategiske partnerskabsaftale (SPA) gik den største del (39%) i 2019 til Østafrika, hvorimod
stigningen i finansieringen til arbejdet i Vestafrika særligt kom fra andre donorer, ikke mindst EU. Trods den
ustabile situation i Syrien og Yemen udgjorde de to lande 33% af porteføljen under SPA. I Asien havde Red
Barnet et øget fokus (16%) på situationen for Rohingya-flygtninge i Cox’s Bazaar i Bangladesh. Med finansiering fra Danida har Red Barnet set en positiv fremdrift på en del strategiske prioritetsområder såsom innovation, psykosocial støtte og lokalisering. Hvad angår sidstnævnte, spiller Red Barnet en ledende rolle i det globale
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Save the Children for at sikre samarbejdet med og støtten til lokale aktører og deres indsatser. Med denne type
af samarbejde omkring udvikling af tekniske og organisatoriske kompetencer lokalt er Red Barnet med til at
sikre, at vi beskytter børns ret til overlevelse, læring og beskyttelse – uanset deres hudfarve, køn, religion, orientering eller socioøkonomisk baggrund – og dermed opfylder vores tværgående princip: “Leave no one behind.”

Indsats i Danmark
Red Barnets arbejde i Danmark har i 2019 rettet sig mod at nå udsatte børn og familier. Dels gennem de fagpersoner, der omgiver dem og dels gennem frivillige, der møder børnene i fritidslivet – via vores følgeordning
til fritidsaktiviteter, vores sommerlejre og oplevelses- og naturklubber. Vi har samtidig intensiveret vores arbejde med at forbygge vold, krænkelser og mobning for alle børn i Danmark. Indsatserne foregår i tre arenaer,
arena, der samtidig går på tværs af de to andre.
I 2019 arbejdede vi forsat med at udvikle, implementere og understøtte vores frivillige sociale arbejde – både
vores klub- og lejraktiviteter og indsatsen ”Plads til Alle”. Antallet af lejre for udsatte børn og familier voksede
i 2019 med 50%, og Red Barnets landsmøde for frivillige i hele landet var det mest velbesøgte nogensinde.
SletDet-tjenesten blev for alvor sat på landkortet i 2019. Med driftsmidler fra Socialministeriet kan vi nu rådgive endnu flere unge, der har været udsat for digitale krænkelser. Vi fik desuden midler til at videreudvikle
StærkeSammen-undervisningsmaterialet, der er en del af Red Barnets indsats mod vold og overgreb, så også
psykisk vold indgår som tema. Materialet skal versioneres til forløb på indskolingstrinnet og i dagtilbud, så vi
kan nå flere børn tidligere. Og så blev arbejdet i Alliancen mod Mobning (Red Barnet, Børns Vilkår og Mary
Fonden) for alvor skudt i gang med udviklingen af den fælles indsats, Skolestyrken, hvor vi gennem en såkaldt
helskole-tilgang skal forebygge og bekæmpe mobning på landets skoler.
Red Barnet satte i 2019 gang i udviklingen af den frivilligbårne indsats, Småbørnsklubber, hvor vi i tæt samarbejde med kommunen skal udvikle målrettede forløb omkring børns trivsel og forældrekompetencer til udsatte
småbørnsfamilier i alderen 1-5 år. Samtidig har vi igangsat en analyse af barrierer for udsatte unges deltagelse
i fritidslivet i samarbejde med Mandag Morgen, for at blive klogere på, hvordan vi bedre kan sikre denne målgruppes adgang til positive fællesskaber i fritidslivet. Analysen færdiggøres, lanceres og formidles til alle relevante aktører i efteråret 2020 og vil udgøre grundlaget for udvikling af nye indsatser for udsatte unge omkring
deltagelse i positive fritidsfællesskaber.
I 2019 fik vi derudover gennemført en stor analyse af organisationens frivillige. Vi har fået overblik over de
forskellige grupper af frivillige i Red Barnet og viden om deres motivation, ønsker og forventninger til Red
Barnet. Analysen vil danne grundlag for det videre arbejde med at styrke vores frivillige sociale arbejde, rekruttere flere frivillige som led i strategien for 2019-2021 og ikke mindst styrke frivilligengagementet og samarbejdet med sekretariatet. Ca. 1.800 frivillige var ved udgangen af 2019 engageret gennem de 58 lokalforeninger.
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Indsamlede midler
Det indsamlede beløb udgør i alt 140 mio. kr. i 2019 (mod 146 mio. kr. året før).
Nedgangen kan hovedsageligt relateres til en nedgang i indtægterne fra enkelt-donationer. Dette skyldes primært begrænsning i muligheden for at genanvende data på tidligere bidragydere som følge af GDPRrestriktioner.
Det samlede resultat dækker dog også over en fortsat positiv udvikling i indtægter fra faste støtter. Antallet af
faste støtter ved udgangen af 2019 var 46.057 mod 42.386 ved udgangen af 2018.
Red Barnet har i 2019 fortsat og styrket samarbejdet med en række vigtige, strategiske partnere som Aldi,
Trasborg, Agger Foundation, CVC og Microsoft. Vi har desuden også indledt samarbejde men en række kommercielle partnere til det nye kampagnekoncept ”red edition”, som vi lancerede i slutningen af året. Endelig
ret som showet ”Grin til Gavn”.
Genbrugsområdet har leveret en vækst i indtægterne på 4%, men med en stigning i omkostningerne på området
på 5,4%, stabiliseres nettoresultatet sig på de ca. +1,7 mio. kr., hvilket er en fremgang på 1,6%.

Generel ledelse og administration.
Ud af de samlede indtægter på 453,2 mio. kr. er der anvendt 29,7 mio. kr. til generel ledelse og administration,
svarende til en administrationsprocent på 6,5%. De samlede administrationsomkostninger er 2,7 mio. kr. højere
end i 2018, men i procent af indtægterne er der tale om et fald på 0,5 procentpoint.
I note fem er der redegjort nærmere for udgifter til ”Generel ledelse og administration” og beregningen af administrationsprocenten.
Konkret består udgifterne til ”Generel ledelse og administration” af lønudgifter til ledelse og administration,
såsom Ledelsessekretariatet, Økonomi- og IT, HR. Hertil kommer driftsudgifter til lejemål, kontorhold, It- og
telefonudstyr, rekruttering og kompetenceudvikling mv.
Disse udgifter er således en forudsætning for, at organisationen kan udvikle sig både på kort og lang sigt og
dermed sikre den nødvendige understøttelse af organisationen, herunder at der arbejdes professionelt, effektivt,
innovativt og digitalt.
Også i 2019 blev der investeret i en række nye IT-systemer. På HR-området er der således i lyset af strategiens
fokusområder og step-up’s investeret i digitale systemer og værktøjer til varetagelse af engagementsundersøgelser, whistleblower-sager, MUS/LUS mv. Samtidig blev der iværksat en målrettet indsats på at sikre kompetenceløft på en række tværorganisatoriske områder, herunder digitalisering og brug af systemer, projektledelse,
præsentationsteknik samt generel medarbejder- og ledelsesudvikling.
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Ekstraordinære poster
De ekstraordinære indtægter på 10,2 mio.kr. skyldes for store regnskabsmæssige afskrivninger på mellemværende med interne projekter i 2017 og 2018, der nu kan indtægtsføres. Afskrivninger, der blev foretaget ud fra
et forsigtighedsprincip i årsrapporten for 2018. Sekretariatet har nu endeligt afsluttet en omfattende oprydnings- og afstemningsopgave, der omfatter alle aktive balanceposter og mellemværender.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
I forlængelse af udviklingen af budget-2020 i efteråret 2019 stod det klart for ledelsen og forretningsudvalget i
Red Barnet, at en mere gennemgribende gennemgang af Red Barnets økonomi, ressourcer og organisering, var
nødvendig for at sikre at de bedste forudsætninger for en fortsat udvikling af organisationen. Mange ressourcer
og godt 2½ måneds arbejde blev præsenteret i en rapport på et hovedbestyrelsesmøde i slutningen af februar
nedlagt. En samlet spareplan med en værdi på godt 12 mio. kr. blev godkendt af Red Barnets hovedbestyrelse.
Knap var planen præsenteret og implementeringen igangsat, da statsminister Mette Frederiksen den 12. marts
2020 lukkede Danmark ned. COVID-19 pandemien forventes at få indvirkning på en række af Red Barnets
aktiviteter i ind- og udland. Red Barnet forventes at blive ramt på indtægter fra frie midler, blandt andet på
grund af lukning af genbrugsbutikker, hjemsendelse af gadehververe, samt fundraising-aktiviteter, der vanskeliggøres grundet situationen i samfundet. Red Barnet modtog lønkompensationsmidler fra regeringens hjælpepakker og desuden indgik medarbejdere, fagforeninger og ledere en kollektiv solidarisk aftale om midlertidig
lønnedgang. Særligt denne opbakning fra medarbejderne, er ledelsen meget stolte og taknemmelige over.
På indtægtssiden er Red Barnet således negativt påvirket af COVID-19 krisen, men troen på en fortsat opbakning fra vores donorer og institutionelle partnere, og ikke mindst en række proaktive initiativer betyder samlet
set, at vi forventer at Red Barnets økonomi for 2020 (netto), ikke i væsentligt omfang bliver negativt påvirket
af COVID-19 – og at vi derved kommer samlet gennem krisen, uden at være nødsaget til at lukke vigtigt arbejde for udsatte børn. Red Barnet forventer derfor fortsat at komme ud af 2020 med et resultat i balance – og
at vi derved fastholder vores nuværende niveau for reserver.

Resultatdisponering.
Årets resultat, +4,8 mio.kr., øger egenkapitalen, der herefter udgør 15,0 mio.kr.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet er aflagt med udgangspunkt i årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og revision mv. af regnskaber for modtagere af tilskud fra
Social-, Børne- og Integrationsministeriets områder.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år med undtagelse af reklassifikation af enkelte balanceposter.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige øko-

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 forpligtelsens 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 fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen
Indtægtskriterium
Formålsbestemte midler indtægtsføres når indbetalingerne modtages. Formålsbestemte midler, der ikke er anvendt, indregnes som gæld under ”ikke anvendte formålsbestemte midler”. Årets forskydning på ikke anvendte
formålsbestemte midler indregnes i resultatopgørelsen, således at der i årsregnskabet netto indtægtsføres formålsbestemte midler som svarer til de udgifter der er anvendt til de konkrete formål. Resultatposten forskydning i formålsbestemte midler er således udtryk for årets forskel mellem modtagne formålsbestemte midler og
anvendelsen heraf.
Administrationsbidrag indtægtsføres i henhold til aftaler med donorerne, typisk i takt med afholdelse af omkostninger på aktiviteterne.
Ikke formålsbestemte midler, eksempelvis fra arv, indtægtsføres, når indbetalingerne modtages. Midler fra
Udlodningsmidler, ULFRI, indtægtsføres i det år, hvor midlerne er bevilget.
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Indtægter fra varesalg medtages på faktureringstidspunktet og/eller leveringstidspunktet.

Anvendt regnskabspraksis
Øvrige indtægter fra erhvervssamarbejder, arrangementer o.l. indtægtsføres når de indtægtsskabende ydelser er
udført i henhold til aftale, såfremt indtægten kan måles pålideligt og det er sandsynligt at betaling vil finde
sted.
Projektomkostninger
Projektomkostninger vedrører såvel nationale som internationale projekter. Omkostninger afholdt uden for
Danmark medtages i Red Barnets regnskab på udbetalingstidspunktet, hvorimod nationale omkostninger med-

Lokalforeninger
Lokalforeninger er indarbejdet som en integreret del af årsregnskabet efter posternes art.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab
vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta.
Skat
Red Barnet er fritaget for skatteansættelse efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervede software o.l. måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsperioden for software o.l. er 4 år.
Materielle anlægsaktiver
Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
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Anvendt regnskabspraksis
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet
brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Indretning af lejede lokaler

8-10 år

Driftsmateriel og inventar

3-5 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæs-

Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver omfatter deposita. Der afskrives ikke på disse regnskabsposter.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er
lavere.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende
regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Værdipapirer
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til
dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Finansielle forpligtelser
Finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Anvendt regnskabspraksis
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender,
gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen
på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.
Når det med donor er aftalt, at der skal regnskabsaflægges over for donor efter valutabeløbets kostpris, foretages ikke valutakursomregning på balancedagen af monetære poster. Dette er særligt gældende for øremærkede
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Resultatopgørelse for 2019
Note
____

2019
kr.
___________

2018
t.kr.
_______

1

140.300.182

146.144

159.958.683

162.387

Midler fra EU/ECHO

97.746.769

115.581

Andre offentlige midler

13.696.157

5.415

Øvrige midler

25.786.122

17.639

27.617.549

20.938

Private bidrag og indsamlinger
Midler fra Danida

Drifts- og administrationstilskud samt renter

2

Forskydning i formålsbestemte midler

(11.903.957)
___________

(85.422)
_______

Indtægter

453.201.505
___________

382.682
_______

Udgifter
Internationalt bistandsarbejde

3

315.086.040

245.994

Indsats i Danmark

4

42.433.913

35.703

17.624.497

12.059

Informationsaktiviteter
Indsamlingsudgifter

1

53.697.938

58.104

Generel ledelse og administration

5

29.668.611

27.036

(10.153.490)

11.691

Ekstraordinære poster

___________

_______

Omkostninger

448.357.509
___________

390.587
_______

Årets resultat

4.843.996
___________

(7.905)
_______
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2019
kr.
___________

2018
t.kr.
_______

675.326
___________

729
_______

675.326
___________

729
_______

625.663

803

1.325.125
___________

1.457
_______

1.950.788
___________

2.260
_______

2.355.316
___________

2.255
_______

2.355.316
___________

2.255
_______

Anlægsaktiver

4.981.430
___________

5.244
_______

Varebeholdninger

18.774
___________

19
_______

2.883.780

3.907

25.023.479

26.644

6.103.348

6.058

0

4.028

7.890.438

4.488

Periodeafgrænsningsposter

3.734.568
___________

3.229
_______

Tilgodehavender

45.635.613
___________

48.354
_______

1.384.512
___________

1.549
_______

Likvide beholdninger

122.302.535
___________

111.015
_______

Omsætningsaktiver

169.341.434
___________

160.937
_______

Aktiver

174.322.864
___________

166.181
_______

Note
____
Medlemsplatform
Immaterielle anlægsaktiver

6

Indretning af lejede lokaler
Driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver

7

Deposita
Finansielle anlægsaktiver

8

Debitorer
Tilgodehavender fra donorer

9

SCI Working Capital
SCI mellemregning
Andre tilgodehavender

Værdipapirer

10
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2019
kr.
___________

2018
t.kr.
_______

15.008.499
___________

10.165
_______

15.008.499
___________

10.165
_______

Anden gæld

3.065.579
___________

0
_______

Langfristede gældsforpligtelser

3.065.579
___________

0
_______

0

5.415

Leverandører af varer og tjenesteydelser

7.650.918

6.764

SCI mellemregning

4.577.343

0

12.534.992

14.244

131.485.533
___________

129.593
_______

Kortfristede gældsforpligtelser

156.248.786
___________

156.016
_______

Gældsforpligtelser

159.314.365
___________

156.016
_______

Passiver

174.322.864
___________

166.181
_______

Note
____
Overført resultat

Egenkapital

11

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser

Anden gæld
Ikke anvendte formålsbestemte midler

Andre økonomiske forpligtelser

12

13
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Noter
Indtægter
2019
kr.
___________

Udgifter
2019
kr.
___________

Resultat
2019
kr.
___________

Resultat
2018
t.kr.
_______

Medlemskontingent

55.977.998

22.900.220

33.077.779

27.994

Private bidrag

17.636.032

5.149.773

12.486.259

17.301

Danmarksindsamlingen

3.715.206

7.149

3.708.057

4.072

Landsindsamling

8.401.553

3.318.914

5.082.640

5.586

672.208

240.451

431.757

0

6.197.197

4.505.347

1.691.850

1.665

20.166.956

8.949

20.158.007

21.332

4.012.942

8.453

4.004.489

2.859

11.974.716

4.754.258

7.220.458

5.330

Børnekatastrofefonden

3.102.369

417.382

2.684.987

1.689

Member growth

7.834.824

0

7.834.824

13.855

616.179

12.387.042

(11.778.863)

(14.399)

0
___________

0
__________

0
___________

757
_______

140.300.182
___________

53.697.938
___________

86.602.244
___________

88.041
_______

2019
kr.
___________

2018
t.kr.
_______

10.372.894

8.142

Administrationstilskud, EU/ECHO

1.824.975

2.446

Øvrige drifts- og administrationstilskud

6.082.071

3.970

Udlodningsmidler, ULFRI

3.437.609

3.480

Driftstilskud fra Socialstyrelsen

5.900.000

2.900

0
___________

0
_______

27.617.549
___________

20.938
_______

Andre indsamlinger herunder Hjælp NU
Genbrug
Fonde
Arv
Erhvervssamarbejde og CSR

Generelle fundraisingudgifter
Andre indtægter

2. Drifts- og administrationstilskud samt renter
Administrationstilskud, Danida

Renter

Udlodningsmidler, ULFRI
Tilskud §07.18.19.40
Tilskuddet er anvendt i tilskudsperioden og i overensstemmelse med bevillingens formål. Midlerne er anvendt til Red Barnets indsats i Danmark, som fremgår af note 4 i årsregnskabet.
Modtaget i året
Overført fra sidste år
Anvendt i året
Overføres til næste år

3.437.609
0
3.437.609
0
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Noter
Driftstilskud fra Socialstyrelsen
Modtaget i
året

§15.26.70.10
Oplysningsmateriale om børns rettigheder
§15.26.70.20
SletDet
§15.26.73.55
Bekæmpelse af seksuelle overgreb mod
børn på internettet
Stærke Sammen, Børnerettighedspakken

Overført fra
sidste år

Anvendt i
året

Overføres til
næste år

1.100.000 kr.

0

-1.086.780 kr.

13.220 kr.

2.000.000 kr.

0

-1.945.103 kr.

54.897 kr.

2.100.000 kr.

18.124 kr.

-2.012.172 kr.

105.952 kr.

700.000 kr.

276.216 kr.

-902.000 kr.

74.216 kr.

2019
kr.
___________

2018
t.kr.
_______

179.248.380

130.377

135.837.660
___________

115.617
_______

315.086.040
___________

245.994
_______

Frivillige sociale arbejde

6.650.310

11.635

Natur og fællesskab

9.932.870

4.783

Vold og seksuelle overgreb

11.299.377

3.809

Mobning

11.113.126

3.771

3.438.230
___________

11.705
_______

42.433.913
___________

35.703
_______

Ejendomsudgifter

1.860.463

1.761

IT

2.317.656

2.220

12.786.899

10.692

12.703.593
___________

12.363
_______

29.668.611
___________

27.036
_______

3. Internationalt bistandsarbejde
Katastrofer & skrøbelige stater
Udviklingsbistand

4. Indsats i Danmark

Frivillighed og folkelig forankring

5. Generel ledelse og administration

Øvrige administrative omkostninger
Løn
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Noter
Erhvervede
software
kr.
___________

6. Immaterielle anlægsaktiver
Kostpris 01.01.2019

1.602.012

Tilgange

389.858
___________

Kostpris 31.12.2019

1.991.870
___________
(872.946)

Årets afskrivninger

(443.598)
___________

Afskrivninger 31.12.2019

(1.316.544)
___________

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2019

675.326
___________

Indretning af
lejede lokaler
kr.
___________

Driftsmateriel
og inventar
kr.
___________

5.372.836

10.043.326

Tilgange

38.038

744.575

Afgange

0
___________

(149.680)
___________

Kostpris 31.12.2019

5.410.874
___________

10.638.403
___________

7. Materielle anlægsaktiver
Kostpris 01.01.2019

Afskrivninger 01.01.2019
Årets afskrivninger

(4.569.627)

(8.586.544)

(215.584)

(772.470)

Tilbageførsel ved afgange

0
___________

45.736
___________

Afskrivninger 31.12.2019

(4.785.211)
___________

(9.313.278)
___________

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2019

625.663
___________

1.325.125
___________
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Noter
2019
kr.
___________

8. Finansielle anlægsaktiver
Deposita
2.255.236

Tilgang

100.080
___________

Deposita kostpris 31.12.2019

2.355.316
___________

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2019

2.355.316
___________
2019
kr.
___________

2018
t.kr.
_______

Andre offentlige donorer

1.053.483

3.734

Danida, Øvrige projekter

4.244.480

1

EU/ECHO

9.111.216

16.812

10.614.300
___________

6.097
_______

25.023.479
___________

26.644
_______

121.550

118

304.723
___________

456
_______

426.273

574

958.239
___________

975
_______

1.384.512
___________

1.549
_______

9. Tilgodehavender fra donorer

Øvrige donorer

10. Værdipapirer
Børsnoterede aktier
Børsnoterede obligationer

Børsnoterede obligationer der er båndlagt og henstår
uforrentet over for Red Barnet, så længe arving er i live,
herefter tilfalder værdipapirbeholdningen Red Barnet
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Kostpris 01.01.2019

Red Barnet

23

Noter
Overført
resultat
kr.
___________

I alt
kr.
___________

10.164.503

10.164.503

Årets resultat

4.843.996
___________

4.843.996
___________

Saldo 31.12.2019

15.008.499
___________

15.008.499
___________

Saldo 01.01.2019

2019
kr.
___________

2018
t.kr.
_______

Andre offentlige donorer

2.903.000

1.550

Danida, SPA Lot CIV

6.640.568

5.334

Danida, SPA Lot HUM

4.038.270

3.034

Danida, SPA Lot HUM Flex

1.567.069

3.708

399.869

1.888

Danida, Øvrige projekter

19.144.119

22.070

EU/ECHO

13.082.741

32.501

Danmarksindsamling

9.031.162

8.752

Lokalforeningers formålsbestemte midler

1.613.460

1.954

73.065.275
___________

48.802
_______

131.485.533
___________

129.593
_______

12. Ikke anvendte formålsbestemte midler

Danida, Humanitær Partnerskabsaftale

Øvrige donorer

13. Andre økonomiske forpligtelser
Red Barnet har indgået huslejekontrakt, som tidligst kan opsiges i 2023. Den årlige leje udgør pt. 4,1 mio.kr.
I tilfælde af nedlukning af alle aktiviteter i Save the Children International (SCI) vil der opstå forpligtelser for
Red Barnet. Forpligtelsen, som er maksimeret til USD 636.473, vil skulle anvendes til at udfase de igangværende programmer forsvarligt. Det forventes, at en væsentlig del af forpligtelsen i det tilfælde vil blive afholdt
af formålsbestemte midler, og dermed ikke påvirke Red Barnets resultat eller egenkapital.
Red Barnet har i perioden 2015 til 2019, modtaget donationer fra Save the Children International, der havde til
formål at sikre, et økonomisk fundament for investering i faste private bidrag ydere. Donationerne har karakter
af subsidier der skal medvirke til at styrke Red Barnets fremtidige indtjening, og på sigt også gøre Red Barnet i
stand til at yde bidrag til Save the Childrens portefølje af strategiske investeringer til gavn for verdens børn.
Red Barnet har i perioden 2015-2019 i alt modtaget $5,7 mio. i såkaldte Member Growth bidrag fra Save the
Children International, og har i samme periode returneret donationer til den globale organisation på $2,4 mio.
Red Barnet har underskrevet en hensigtserklæring om, at der i de kommende år forventes at kunne doneres
yderligere $3,3 mio. fra Red Barnet til Save the Children Internationals arbejde for børns rettigheder.
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11. Egenkapital

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.
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