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01. Folkekirkens Nødhjælp i 100 år
stigende efterspørgsel efter vores hjælp i en stadig
mere kompleks verden.

Folkekirkens Nødhjælp kan i 2022 fejre 100-års
jubilæum som den ældste nødhjælpsorganisation
med danske rødder. Vi er på 100 år vokset fra en
frivillig mission til en global organisation. Som
årsrapporten for 2021 vil vise, så har der aldrig
været større efterspørgsel efter vores
internationale indsatser og vores
engagementsarbejde i Danmark. I 2021 hjalp vi
mere end 5 millioner mennesker i nød.

Vi ser ind i vores jubilæumsår med en forventning
om at styrke og indgå nye partnerskaber til gavn
for mennesker i verdens fattigste og mest udsatte
lande. Det har gennem 100 år vist sig at være
nøglen til at hjælpe flest mulige med mest muligt,
og er i den grad også relevant for vores liv. For
globale problemstillinger med autoritære ledere,
klimakrise og flygtningestrømme er ikke længere
ulandsproblemer. Det er globale problemer. Det er
vores alles problemer, og der findes kun fælles
løsninger.

Jubilæet lander i en tid, hvor der igen er krig på
europæisk jord, ligesom der var, dengang
Folkekirkens Nødhjælp blev grundlagt i ruinerne
efter 1. verdenskrig. Vi havde aldrig troet, at
Folkekirkens Nødhjælp igen skulle engagere sig
med humanitær hjælp til millioner af ofre for krig i
Europa. Men med den russiske invasion er det ikke
desto mindre den virkelighed, vi nu opererer i
sammen med vores lokale partnere i Ukraine.

Vi har ikke tid til at læne os tilbage og nyde vores
100-års jubilæum, men det afholder os ikke fra at
markere jubilæet med en række jubilæums
arrangementer og initiativer i løbet af 2022. Vi
bruger både anledningen til at se tilbage på, hvad
der har virket gennem 100 år, og hvordan vi kan
skubbe verden i den rigtige retning de næste 100
år. Det vil vi gøre i samarbejde med alle de gode
kræfter i Danmark og rundt om i verden, der også
skubber i den rigtige retning, som også er
tilhængere af en verden, hvor der er mindre
ulighed, og som ser nødvendigheden og
mulighederne i grøn omstilling og bæredygtig
udvikling.

Vi er vidner til en humanitær katastrofe i Europa
og et anslag mod de principper om
menneskerettigheder og demokrati, der blev
nedfældet i kølvandet på 1. og 2. verdenskrig. Det
er de grundprincipper, Folkekirkens Nødhjælp også
kæmper for i verden. Og det er de principper, der
er grundlaget for, at vi i fællesskab kan udvikle
verden i en bedre mere bæredygtig retning.
Vi har historisk set været gode til at navigere i
forandringer, og er blevet belønnet for det af
danske og internationale donorer, og af
danskerne. Det har været muligt på grund af
dedikerede medarbejdere og et stærkt forankret
bagland. Det er ikke et i mål i sig selv for
Folkekirkens Nødhjælp at vokse. Men der er en

Håbet står centralt i den kristne fortælling og for
vores tro på, at der er en fremtid foran os, som er
bedre end det, vi ser i dag.

København, den 19. april 2022

_________________________________________
gitte Qvist-Sørensen,
Generalsekretær

_________________________________________
Søren Christian Madsen,
Bestyrelsesformand
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02. Ledelsesberetning
Stor støtte i en vanskelig verden
Folkekirkens Nødhjælp omsatte i 2021 for 917,9
mio. kr. på internationale indsatser og i Danmark.
Vores rettigheds- og partnerskabsbaserede tilgang
til at hjælpe mennesker i nød er bredt efterspurgt
blandt donorer og samarbejdspartnere.
Folkekirkens Nødhjælps internationale indsatser
for at redde liv, opbygge robuste samfund og
bekæmpe ekstrem ulighed udspiller sig i en stadig
mere vanskelig verden. Konflikter,
klimaforandringer og COVID-19 har betydet, at
udviklingen i verden i 2021 er blevet endnu
vanskeligere. Flere hundrede millioner mennesker
er over de seneste år sendt tilbage i ekstrem
fattigdom, og ved årets afslutning var næsten 83
millioner mennesker på flugt.
Folkekirkens Nødhjælps største donorer i 2021 var
fortsat Danida med 236,2 mio. kr., efterfulgt af EUinstitutioner med 173,3 mio. kr.,

USA-baserede institutioner med 114,8 mio. kr., FN
med 78,3 mio. kr., og endelig modtog vi 171,0 mio.
kr. i indsamlede midler i Danmark fra danskerne,
fonde mv.
Der er tale om en stor stigning i bevillingerne fra
EU-institutioner med 38 pct., og USA-baserede
institutioner med 34 pct., sammenlignet med
2020, til blandt andet vores landeprogrammer i
Sydsudan, Syrien og DR Congo.
De globale udfordringer kombineret med et fald i
de vestlige landes bistandsbudgetter stiller stadig
større krav om nye finansieringsmodeller,
samarbejde på tværs af sektorer samt inddragelse
af ny teknologi. Derfor skruede Folkekirkens
Nødhjælp i 2021 yderligere op for nye strategiske
partnerskaber på tværs af sektorer med
virksomheder og vidensinstitutioner. Gennem
vores samarbejde i ACT Alliance når vi lande, hvor
vi ikke selv er repræsenteret med landekontorer.

I Kenya er Folkekirkens Nødhjælp en af de bærende drivkræfter i et innovativt landbrugsprojekt i partnerskab med
den lokale NGO Momentum Trust, det kenyanske pengeinstitut Juhidi Kilimo, den danske virksomhed Ingemann og
3000 kenyanske bønder. En nyudviklet app hjælper lokale kenyanske bønder med at tilpasse sig
klimaforandringerne ved dyrkning af klimaresistente chiafrø og andre afgrøder. Vi etablerer kooperativer, der gør
det muligt for bønderne at samarbejde i grupper og udveksle erfaringer. Bønderne modtager økonomisk støtte til
frø og gødning, og appen gør det muligt at tilgå vejrdata og data om klimaets periodiske indflydelse på forskellige
planter og afgrøder. Flere finansielle institutioner bruger også appen, og bønderne kan derigennem ansøge om lån.
Derudover indeholder appen træning og manualer til bæredygtige dyrkningsmetoder.
/ Foto Davasha photography
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Her arbejder vi
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Folkekirkens Nødhjælp arbejder i de nogle af de
mest konfliktramte og politisk ustabile lande i
verden. Det blev der sat en tyk streg under i 2021
på tværs af programlande. I Vestafrika blev den
ustabile politiske situation særlig udfordret, da
flere militærkup fandt sted. Kupforsøg i lande som
Chad, Sudan, Burkina Faso og ikke mindst i Mali,
som er et af de lande Folkekirkens Nødhjælp
allerede har programmer i. Her fortsatte vi under
svære vilkår det konfliktforebyggende arbejde,
arbejde med klimatilpasning og økonomisk støtte
til unge maliere og maliske kvinder.

Vi har fået ekstra finansiering fra Danida Market
Development Partnerships til partnerskaber med
danske og lokale virksomheder og
vidensinstitutioner om bæredygtig
fødevareproduktion i Etiopien, Uganda og Kenya.
Projekterne bidrager til at forbedre
fødevaresikkerhed, lokal markedsudvikling og jobs
til verdens fattigste.
Vi har i 2021 oplevet en stigning i bevillingerne fra
danske fonde, der vender blikket mod globale
udfordringer og bidrager til finansiering af
humanitære indsatser herunder Novo Nordisk
Fonden, der støtter vores arbejde i Libanon med
uddannelse af syriske og libanesiske unge.

I Etiopien blev flere millioner mennesker drevet på
flugt fra konflikten i Tigray-provinsen. Mange
mennesker er flygtet til Sudan, hvor Folkekirkens
Nødhjælp har ydet akut hjælp i en nyoprettet
flygtningelejr.

Vores arbejde i verdens brændpunkter
Folkekirkens Nødhjælps internationale indsatser
har tre overordnede mål at redde liv,
opbygge robuste lokalsamfund og bekæmpe
ekstrem ulighed. Vores arbejde er koncentreret i
19 lande. 47 pct. af bevillingerne går til Afrika, 28
pct. til Nordafrika/Mellemøsten og 17 pct. procent
til Asien, de resterende bevillinger fordeler sig på
projekter uden for de 19 lande.

Myanmar oplevede i februar 2021 et militærkup,
der blev mødt af massive folkelige
demonstrationer og skarp international kritik. I
løbet af året forværredes konflikten, tusindvis af
mennesker blev fordrevet fra deres hjem, samtidig
med at skoler og sundhedsklinikker har været helt
eller delvist lukket. Folkekirkens Nødhjælp har
formået at fortsætte arbejdet med akut nødhjælp
og undervisning, der skal hjælpe med at beskytte
civilbefolkningen mod landminer.

I 2021 var vores tre største programlande
Sydsudan med i alt 101,6 mio. kr., Syrien med i alt
83,5 mio. kr. og Zimbabwe med i alt 76,7 mio. kr.
I Sydsudan hjælper Folkekirkens Nødhjælp internt
fordrevne fra borgerkrigen med fødevarer og
støtte til små landbrug, minerydning etc.

I Palæstina fortsatte arbejdet for at styrke de
palæstinensiske lokalsamfunds rettigheder i de
besatte områder, og Folkekirkens Nødhjælp satte
ind med akut nødhjælp i Gaza under den 10 dage
lange krig mellem Israel og Hamas i maj 2021.

I Syrien har Folkekirkens Nødhjælp, som en af få
internationale NGO’er, adgang til de kurdiske
kontrollerede områder. Her uddeler vi kontanter,
yder beskyttelse til internt fordrevne syrere og
rydder landsbyer og landbrugsområder for
ueksploderet ammunition og landminer samt
hjælper med genoprettelse af de lokale samfund.

Talibans overtagelse af magten i Afghanistan i
august 2021 har ført til, at den humanitære
situation i landet er blevet væsentligt forværret.
Gennem Folkekirkens Nødhjælps norske
søsterorganisation, Kirkens Nødhjælp, hjalp vi også
her med humanitære indsatser.

I Zimbabwe har befolkningen været hårdt ramt af
COVID-19-pandemiens socioøkonomiske
følgevirkninger med arbejdsløshed, fattigdom og
sult. I landområderne arbejder vi for at sikre
vandforsyninger til de trængte landbrug, der i flere
år har lidt af tørke.
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Folkekirkens Nødhjælp arbejder målrettet med at genskabe
hverdagens rammer for den syriske befolkning.
I regionen Dier Ez-Zur har vi ryddet to skoler for eksplosive
genstande, efter at bygningerne blev tilbageerobret fra
Islamisk Stat. En stor del af de syriske børn lider af fysiske
men efter krigen. Derfor genopbygger vi skolerne med
handikapvenlige løsninger, så der er plads til alle børn.
/ Foto Jakob Dall
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mulighed for at lære om Kenya med
undervisningsmateriale fra Danida, og Folkekirkens
Nødhjælp bakkede op om et gratis digitalt univers
målrettet skolebørn og børnefamilier.

Uundværlig støtte fra danskerne
I 2021 var den samlede omsætning i Folkekirkens
Nødhjælps butikker og fra indsamlede midler på
165,0 mio. kr. Det flotte resultat er til trods for, at
COVID-19 pandemien igen spændte ben for mange
aktiviteter, lukkede genbrugsbutikkerne i to
måneder og for andet år i træk forhindrede vores
store dør-til-dør sogneindsamling.

Vi er optagede af at engagere danskerne på tværs
af alder, geografiske og politiske skel i en mere
bæredygtig hverdag. Vi tilbyder blandt andet
konkret klimahandling i vores genbrugsbutikker og
i vores Wefood-butikker, hvor vi bekæmper
madspild.

Genbrugsbutikkernes nedlukning i to måneder
påvirkede både økonomien, men nedlukningen var
også et tab for de mange genbrugsfrivillige, som
igen måtte undvære fællesskabet. Til gengæld
fandt mange frivillige på kreative måder at holde
gang i genbrugssalget. Flere butikker lavede
digitale salg og dørsalg med god afstand. Og da
butikkerne igen kunne åbne op, var tilstrømningen
af kunder stor.

Samarbejde om bæredygtighed
I Danmark har vi skruet yderligere op for
samarbejdet om bæredygtighed og
klimaansvarlighed, og vi bygger bro mellem
indsatserne for at nå FN’s verdensmål både i
Danmark og udlandet. Et af de nye succesfulde
tiltag i 2021 er klimaaftaler, hvor danske
virksomheder og organisationer kan optræde
klimaansvarligt og kompensere for deres CO2udledning gennem træplantning i Uganda.
Samtidig støtter de arbejdet med klimatilpasning,
hvor småbønder lærer om nye landbrugsmetoder
og afgrøder, der kan modstå klimaforandringerne.

I 2021 fik Danmark endnu en Wefood-butik. Takket
være økonomisk støtte fra Salling Fondene og med
opbakning fra Y’s Men Region Danmark og
medlemmerne i organisationens 150 klubber,
kunne Folkekirkens Nødhjælp åbne en ny stor
Wefood-butik i Aalborg. Det blev blandt andet
fejret med verdens længste træstamme af
overskudsvarer. De i alt seks Wefood-butikker slog
også rekord i antal solgte varer i 2021. I alt blev der
reddet 417 tons varer fra skraldespanden, og det
samlede overskud fra vores genbrugs- og Wefood
butikker blev 29,5 mio. kr.

Klimakrisen kan kun løftes i fællesskab og i
partnerskaber på tværs af alle sektorer. Vi
samarbejder med dem, hvor der er et match i
værdisæt både i forhold til bæredygtighed og
ansvarlighed i bredere forstand. Både når det
gælder de mange klimaaftaler, vi har indgået med
danske virksomheder og organisationer om
klimakompensation og træplantning, og når det
gælder vores internationale samarbejde med
danske og udenlandske virksomheder om
fødevaresikkerhed og markedsadgang for f.eks.
fattige ugandiske eller cambodjanske bønder.

COVID-19 udfordringerne spændte ben for årets
sogneindsamling, der for andet år i træk måtte
foregå digitalt. Siden 1997 har frivillige gået på
gaden i en af landets største
husstandsindsamlinger for at samle ind til verdens
fattigste og mest udsatte. Da det ikke var muligt at
mødes fysisk, blev indsamlingen i stedet
gennemført med digitale indsamlinger på sociale
medier. Opbakningen var stor, og takket være
mange kreative indsamlinger fra både private,
kirker og samarbejdspartnere lykkedes det at
indsamle 5,9 mio. kr.

Vi har i 2021 fortsat prioriteringen af nye
partnerskaber og ikke mindst samarbejdet med
den private sektor om nye finansieringsformer for
at indfri FN’s verdensmål. Det gælder både i det
internationale hjælpearbejde og i vores arbejde
med globalt engagement og bæredygtigt forbrug i
Danmark, hvor stadig flere virksomheder melder
sig på banen i ønsket om at bidrage til
verdensmålene. Dette arbejde vil vi fortsætte.

Overskuddet fra Børnenes U-landskalender 2021
gik til Folkekirkens Nødhjælps projekter i Turkanaregionen i Kenya, som blandet andet støtter børn i
at komme i skole. Samtidig fik danske børn
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Åbning af Wefood i Aalborg 2021.

Overskuddet fra Børnenes
U-landskalender 2021 gik til Turkana
regionen i Kenya. / Foto: Sala Lewis
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03. Samfundsansvar
stærkere fokus på klimatilpasning og
klimarelaterede katastrofer i sårbare lande.

Klimaforandringer i 2021
Verdens klima er udfordret, og de bekymrende
nyheder fortsatte i 2021. Den globale temperatur
er stigende, og påvirkningerne kan ses og mærkes.
I Folkekirkens Nødhjælp fortsætter vi vores
bestræbelser på at hjælpe sårbare mennesker og
lokalsamfund med at tilpasse sig og håndtere
klimabetingede udfordringer.

Klimaet er udfordret, men vi holder fast i håbet og
troen på, at vi sammen, ved hjælp af hårdt
arbejde, kan fortsætte med at omsætte vores håb
til handling.
Mangfoldighed og inklusion
Folkekirkens Nødhjælp stræber efter at være en
mangfoldig og inkluderende organisation, hvor alle
medarbejdere føler de hører til. Vi ser arbejdet
med diversitet, inklusion og tilhørsforhold som en
kulturel forandringsproces, hvor vi værdsætter det
unikke, som hver enkelt medarbejder bidrager
med, samt tilstræber at være en attraktiv
arbejdsplads, der skaber mulighed for, at vores
medarbejdere kan udfolde sig.

Udviklingen er foruroligende, men vi holder fast i
håbet og troen på, at vi stadig kan afhjælpe
klimaforandringerne, og derfor fortsætter vi også
vores klimaengagement. I løbet af 2021 er der
taget en række initiativer til både at fremme egne
grønne aktiviteter samt opfordre og tilskynde
yderligere klimaindsatser.
I 2021 blev den første klimaaftryksrapport fra
Folkekirkens Nødhjælp præsenteret, som dækker
CO2 udledninger i Danmark (scope 1 og 2) og CO2
udledninger fra internationale flyvninger (scope 3).
Vores CO2 udledninger i 2020 var lave, hvilket
skyldes COVID-19 pandemien og dermed færre
flyvninger. Rapporten indeholder også CO2
udledninger fra 2019, som vil blive brugt som
udgangspunkt, når vi fremadrettet overvåger vores
indsats for at reducere vores fremtidige aftryk.

I Folkekirkens Nødhjælp mener vi, at forskellige
mennesker ikke kun bidrager med forskellige
baggrunde, ideer, perspektiver og tilgange til,
hvordan vi leverer humanitært- og
udviklingsarbejde, men forskellighed driver også
øget kvalitet, ekspertise og bidrager til vores
innovative tilgang til vores arbejde. For
Folkekirkens Nødhjælp er diversitet, inklusion og
tilhørsforhold en strategisk ambition, som er en
del af vores globale strategi for 2023-2026.
Diversitet, inklusion og tilhørsforhold er en
integreret del af vores kerneværdier og bygger på
vores trosbaserede historie. Vi tror på, at øget
fokus på diversitet, inklusion og tilhørsforhold
styrker vores innovationsevne og kreativitet, og
giver os en konkurrencefordel. Vi mener, at det
som en nødhjælpsorganisation er det eneste
rigtige at gøre.

I løbet af året er der også taget initiativ til at
medtage effekterne af klimapåvirkninger i
udviklingsprojekter. Dette initiativ er igangsat i
samarbejde med andre danske NGO'er, og vil blive
udrullet i 2022.
Folkekirkens Nødhjælp tilbyder fortsat danskerne
mulighed for at reducere deres egne udledninger,
ved at reducere madspild gennem vores 6
Wefood-butikker, samt ved at reducere forbruget
gennem vores 113 genbrugsbutikker rundt om i
Danmark. Derudover tilbyder vi
klimapartnerskaber, herunder træplantning, for at
optage CO2. Træer er også en vigtig del af mange
af de internationale projekter. I 2021 blev godt
561.000 træer plantet sammen med lokale
partnere.

Fordi vores mandat og principper baserer sig på
menneskerettigheder, retfærdighed og etiske
principper, er det naturligt for os, at vi har en
holistisk tilgang til arbejdet med inklusion,
diversitet og tilhørsforhold, hvor social
ansvarlighed og retfærdig behandling af både
vores medarbejdere og de lokalsamfund, vi
støtter, er integreret i vores principper for
diversitet, inklusion og tilhørsforhold. De seneste
bevægelser såsom Metoo og Black Lives Matter
understreger, at ansvarlighed og retfærdighed har

Folkekirkens Nødhjælp har en stærk stemme i
klimadebatten, både i Danmark og internationalt.
Vores klimaindsats har blandt andet bidraget til et
[11]

Dataetik og sikkerhed
Den teknologiske udvikling har ændret den måde
hvorpå Folkekirkens Nødhjælp udfører sit arbejde.
Den stigende digitalisering og de øgede mængder
af data giver både nye muligheder men også nye
forpligtelser overfor vores medarbejdere, de
mennesker vi hjælper og andre interessenter. For
os handler dataetik om ansvarlig brug af data og
gennemsigtighed i datahåndtering, om at gøre det
korrekte for det enkelte menneske og for
samfundet, både i Danmark og i de lande, hvor vi
udfører vores hjælpearbejde. Vi arbejder på at
beskytte persondata i alle dele af vores
organisation.

stor bevågenhed i samfundet, hvilket tydeliggør
vigtigheden af netop dette arbejde.
Derfor er vores principper for diversitet, inklusion
og tilhørsforhold en del af vores processer i hele
organisationen. De guider og former, hvordan vi
driver forretning, hvordan vi rekrutterer forskellige
talenter, hvordan vi kommunikerer inkluderende,
hvordan vi opfatter andre, der er anderledes end
os, hvordan vi sætter medarbejderne i stand til at
udfolde sig, og hvordan vi afspejler de samfund, vi
opererer i. Vi bestræber os på at efterleve dette,
da dette er afgørende for vores troværdighed og
legitimitet.
Et vigtigt element for Folkekirkens Nødhjælp er at
vi tilstræber ligestilling i sammensætning af såvel
bestyrelse, direktion og ledelse samt
medarbejderstab. Bestyrelsen har 11 medlemmer
heraf 5 kvinder, og direktionen har 5 medlemmer
heraf 2 kvinder. På hovedkontoret er der ansat 13
mellemledere heraf 9 kvinder. På udekontorerne
er der ansat 16 landedirektører heraf 4 kvinder.
Ansættelse af såvel ledere som medarbejdere vil
fortsat ske på baggrund af faglige kvalifikationer.

I mange af de lande hvor vi udfører vores
hjælpearbejde, er respekt for basale
menneskerettigheder ikke nogen selvfølge. Vores
arbejde med dataetik har således til formål både at
efterleve love og regler, men også at varetage den
fysiske og digitale sikkerhed for vores
medarbejdere, de mennesker vi hjælper og andre
interessenter. Der gennemføres kontrol for
forbindelse til terror og hvidvaskning af alle nye
medarbejdere forud for ansættelse, samt af alle
væsentlige leverandører og partnere før der indgås
kontrakter. Dette gør vi, både for at efterleve krav
fra vores institutionelle donorer, men også fordi vi
ønsker at sikre, at de midler vi er betroet anvendes
til at hjælpe verdens fattigste og mest udsatte.
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04. Påtegninger
Ledelsespåtegning
Vi har dags dato behandlet og godkendt
årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2021 for Folkekirkens Nødhjælp.

Der er endvidere etableret retningslinjer og
procedurer, der sikrer, at der tages
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af
de midler, der er omfattet af årsregnskabet.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabsloven og Kulturministeriets
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om
økonomiske og administrative forhold for
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et
retvisende billede af organisationens aktiver og
passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2021
samt resultatet af organisationens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores
opfattelse en retvisende redegørelse for de
forhold, den omhandler.

Organisationens indsamlinger er foretaget i
henhold til organisationens indsamlingstilladelse
og i overensstemmelse med Indsamlingsloven med
tilhørende bekendtgørelse. Vi anser det opstillede
regnskab for indsamling til fordel for
organisationens formål for perioden 1. januar – 31.
december 2021, for udarbejdet i
overensstemmelse med
regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr.
160 af 26. februar 2020 og Indsamlingsloven.
Organisationen har etableret retningslinjer og
procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der
vedrører modtagne udlodningsmidler, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love
og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og
sædvanlig praksis. Der er desuden etableret
retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der
tages skyldige økonomiske hensyn ved
forvaltningen af de modtagne udlodningsmidler.

Organisationen har etableret retningslinjer og
procedurer, der sikrer, 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.

København, den 19. april 2022

Birgitte Qvist-Sørensen
Generalsekretær

Peter Greisen
Økonomidirektør

Søren Christian Madsen
Bestyrelsesformand

Solvej Gasseholm Bang
Bestyrelsesnæstformand

Jonas Kolby Laub Kristiansen
Kasserer

Birthe Juel Christensen

Henning Thomsen

Jeppe Hedaa

Jesper Ole Lindholm

Lone Riisgaard

Lærke Bruhn Elming

Marianne Hoff Andersen

Torben Hjul Andersen
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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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til ledelsen i Folkekirkens Nødhjælp
Revisionspåtegning på Årsregnskabet 2021
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Folkekirkens
Nødhjælp for regnskabsåret 1. januar – 31.
december 2021, der omfatter anvendt
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og
noter. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven og Kulturministeriets
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om
økonomiske og administrative forhold for
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

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.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et
retvisende billede af organisationens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december
2021 samt af resultatet af organisationens
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31.
december 2021 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven og Kulturministeriets
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om
økonomiske og administrative forhold for
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

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, idet revisionen udføres på grundlag af
bestemmelserne om revision i bekendtgørelse nr.
1701 af 21. december 2010 om økonomiske og
administrative forhold for modtagere af
driftstilskud fra Kulturministeriet altid vil afdække
væsentlig fejlinformation, når sådan findes.

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 om
revision i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010 om økonomiske og administrative forhold for
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
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 International Ethics
Standards Board for Accountants’ internationale
retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA
Code) og de yderligere etiske krav, der er
gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores
øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav
og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet
som grundlag for vores konklusion.

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 regnskabsbrugerne træffer på
grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i
overensstemmelse med internationale standarder
om revision og de yderligere krav, der er gældende
i Danmark samt standarderne for offentlig
revision, idet revisionen udføres på grundlag af
bestemmelserne om revision i bekendtgørelse nr.
1701 af 21. december 2010 om økonomiske og
administrative forhold for modtagere af
driftstilskud fra Kulturministeriet altid vil afdække
væsentlig fejlinformation, når sådan findes,
foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet
afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der
gives et retvisende billede heraf.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
(fortsat)
•
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
ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede
oplysninger, som ledelsen har udarbejdet,
er rimelige.
•
Konkluderer vi, om ledelsen 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

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.
Udtalelse om ledelsesberetning
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 ved revisionen eller på anden
måde synes at indeholde væsentlig
fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om
ledelsesberetningen indeholder krævede
oplysninger i henhold til god regnskabsskik.
Baseret på det udførte arbejde er det vores
opfattelse, at ledelsesberetningen er i
overensstemmelse med årsregnskabet og er
udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabsloven og Kulturministeriets
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om
økonomiske og administrative forhold for
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 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
vedrører anvendelsen af de modtagne tips- og
lottomidler, der er omfattet af
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
(fortsat)
regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis;
og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved
forvaltningen af de modtagne tips- og lottomidler,
der er omfattet af regnskabet. Ledelsen har i den
forbindelse ansvar for at etablere systemer og
processer, der understøtter sparsommelighed,
produktivitet og effektivitet

modtagelsen af tips- og lottomidler, der er
omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love
og andre forskrifter samt med 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 modtagne tips- og lottomidler,
der er omfattet af regnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde
konkluderer, at der er anledning til væsentlige
kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er
det i overensstemmelse med bestemmelserne om
revision i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010 om økonomiske og administrative forhold for
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet
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 dispositioner, der vedrører

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at
rapportere i den forbindelse.
København, den 19. april 2022
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

_________________________________________
Christian Dalmose Pedersen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne24730

_________________________________________
Henrik Wellejus
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne24807
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05. Hoved- og nøgletal i 5 år
selvejende institution. Der er ingen aktionærer og
der udbetales ikke noget udbytte. Med indtægter
fra institutionelle donorer og private bidragsydere
mv., hjælper vi udsatte mennesker i verdens
fattigste lande. Jo flere bidrag vi modtager jo flere
mennesker, kan vi hjælpe.

I Folkekirkens Nødhjælp tilstræber vi økonomisk
robusthed, effektivitet og fleksibilitet, samt
udvikling og vækst. Vi ønsker at være en attraktiv
samarbejdspartner for institutionelle donorer og
en troværdig hjælpeorganisation for private
bidragsydere. Det er vores mål at bidrage positivt
til de lokale samfund hvor vi udfører vores arbejde.
Folkekirkens Nødhjælp er en selvstændig
Hoved og nøgletal mio. kr.

2021

2020

2019

2018

2017

Indtægter fra institutioner
Indtægter fra private mv.
Andre indtægter
Indtægter i alt

739,0
171,0
7,9
917,9

709,7
167,6
6,9
884,4

615,5
162,6
1,9
780,0

502,9
170,7
2,0
675,6

513,6
176,4
2,5
692,5

Hjælpearbejde

778,0

742,3

648,6

558,0

577,7

Årets resultat

15,4

23,7

8,7

-14,8

3,9

150,6
657,2
184,9

135,2
603,3
172,9

111,5
584,9
119,4

102,8
517,0
111,2

117,6
506,8
51,7

Egenkapital
Balancesum
Finansielt beredskab*

Administrationsomkostninger %
4,4%
5,1%
5,3%
5,6%
Overskudsgrad %
1,7%
2,7%
1,1%
-2,2%
Soliditet %
22,9%
22,4%
19,1%
19,9%
Likviditetsgrad %
128,4%
129,5%
122,0%
121,9%
*Finansielt beredskab er summen af likvider, værdipapir og tilgodehavende projektbevillinger fratrukket
projektforpligtelser

4,7%
0,6%
23,2%
108,1%

Zimbabwe, Kenya og Uganda, for blot at nævne
nogle af de programmer og områder hvor
Folkekirkens Nødhjælp arbejder. Særligt EUinstitutioner har bidraget til vores
minerydningsprogrammer i Libyen og Syrien.

Gennem de sidste fem år har Folkekirkens
Nødhjælp modtaget flere og større donationer fra
institutionelle donorer. Fra 2017 til 2021 er
indtægter fra institutionelle donationer steget fra
513,6 mio. kr. til 739,0 mio. kr. svarende til en
stigning på 225,4 mio. kr. Danida har gennem alle
årene været den største enkelte donor og bidrager
i 2021 med 32 pct. af vores indtægter fra
institutionelle donorer.

Indtægterne fra private donationer mv. har i
perioden fra 2017 til 2019 været svagt faldende,
hvorefter der ses en lettere stigende tendens frem
mod 2021, hvor indtægterne blev på 171,0 mio. kr.
Danskerens muligheder for at donere til landets
civilsamfundsorganisationer er i de seneste år
blevet endnu flere, og den øgede efterspørgsel
efter danskernes bidrag øger vores fokus på at
fastholde og tiltrække de danskere, som ønsker at
støtte Folkekirkens Nødhjælps gode formål.
COVID-19 pandemien har påvirket både vores

Vores største institutionelle donorer, ud over
Danida, er EU-institutioner, USA-baserede
institutioner og FN. Med donationerne kan vi bl.a.
udføre vores humanitære og fredsopbyggende
arbejde i Sydsudan og Syrien, kæmpe for
menneskerettigheder i Cambodia, Palæstina og
Bangladesh, og skabe fødevarer sikkerhed i
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muligheder for at afholde vores traditionelle
indsamlinger samt handlen i vores
genbrugsbutikker, som har været påvirket af
nedlukningen. Indtægter fra arv og testamente har
ligeledes været svingende i den sidste 5-års
periode.

Figur 2 Hjælpearbejdet fordelt på regioner,
udvikling fra 2017-2021
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Vores samlede omsætning er i perioden steget fra
692,5 mio. kr. til 917,9 mio. kr., hvilket er en
stigning på over 32 pct.
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28%

Ar 9%
As
15%
NM
18%

Figur 1: Bidrag fra institutionelle donorer,
udvikling fra 2017-2021 (mio. kr.)
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Med vores resultat, egenkapital og soliditet kan vi
opbygge økonomisk robusthed og fremstå som en
finansiel troværdig partner overfor vores
institutionelle donorer. En lav administrationsprocent sikrer, at størstedelen af vores indtægter
går til verdens fattigste og mest udsatte. Vores mål
om et positivt resultat i perioden, er generelt
opnået, dog kom vi i 2018 ud med et underskud,
pga. store hensættelser til tab, bl.a. til projekter i
Sydsudan mv. Årsregnskabet for 2021 er ligeledes
påvirket af hensættelser til en sag anlagt af det
tunesiske styre. For netop at være rustet til at
kunne modstå udfordringer i fremtiden har vi i de
seneste år haft særligt fokus på at styrke vores
økonomiske robusthed.

Fra 2017 til 2021 er vores hjælpearbejde steget fra
577,7 mio. kr. til 778,0 mio. kr. fordelt på Afrika,
Nordafrika/Mellemøsten og Asien. Afrika har
gennem hele perioden været den region, hvor vi
har flest hjælpeprogrammer, og dermed den
region hvor vores økonomiske aktiviteter er størst.
Borgerkrigene i Syrien og Libyen har betydet store
programmer indenfor f.eks. minerydning og
undervisning af skolebørn primært finansieret af
EU-institutioner.

Væksten i egenkapital, soliditet, likviditetsgrad og
finansielt beredskab er positivt påvirket af primært
periodens resultat og salget af ejendommen på
Nørregade i København i 2018. Administrationsomkostningerne er i løbet af de sidste år faldet
som en funktion af vækst i de samlede indtægter
og relativt lavere vækst i omkostningerne.

I vores internationale strategi for 2019 – 2022 har
vi defineret målsætninger for vækst i omsætning,
resultat, administrationsprocent, egenkapital og
soliditet. Vi har et mål om vækst i omsætning,
fordi vi ønsker at være en organisation i udvikling,
og fordi vi med større indtægter kan hjælpe flere
mennesker.

Vi forventer at fortsætte vores positive vækst og
styrke vores økonomiske robusthed for på den
måde at sikre, at vi kan blive ved med at bidrage til
at hjælpe flest mulige mennesker i verdens mest
udsatte og fattige lande.
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06. Regnskabsberetning
Årets resultat og regnskab
Årets resultat for regnskabsåret 2021 udgør 15,4
mio. kr. Det positive resultat skyldes primært
større indtægter fra institutionelle donorer og
højere administrationsbidrag, samt færre
egenfinansierede driftsudgifter end forventet.

fra Kulturministeriets tips- og lottopulje modtog vi
i 2021 2,0 mio. kr.
I alt indtægtsførte vi øremærkede gaver på 31,0
mio. kr., hvilket er 6,9 mio. kr. mere end i 2020.
Øremærkede indtægter bogføres i takt med, at de
forbruges, hvorfor en del af disse midler er
indsamlet i 2020. Hertil kommer at en del af de
øremærkede midler, som vi modtog i sidste halvår
af 2021, ikke er forbrugt endnu. De vil derfor først
blive indtægtsført i 2022. I 2021 blev Folkekirkens
Nødhjælps andel af Danmarks Indsamling 8,7 mio.
kr.

Årets resultat tilføres egenkapitalen som 31.
december 2021 herefter udgør 150,6 mio. kr., og
som bidrager til at øge den økonomiske robusthed.
Årets indtægter
De samlede indtægter nåede i regnskabsåret 917,9
mio. kr., hvilket er den højeste omsætning i
organisationens historie. Hertil kommer finansielle
indtægter.

Andre indtægter
Der er på andre indtægter, tilskud og refusioner
indtægtsført 7,8 mio. kr., heri indgår 5,9 mio. kr.
bevilget som kompensation til dækning af faste
driftsomkostninger i forbindelse med
nedlukningen af genbrugsbutikkerne. Desuden
indgår der momskompensation mv. for 1,9 mio. kr.

Indtægter fra institutioner
Bevillinger fra Danida, EU og andre Internationale
donorer bidrog med i alt 739,0 mio. kr., hvilket er
29,3 mio. kr. mere end i 2020. Bevillingerne for
2021 fordeler sig med statslige bevillinger gennem
Danida på i alt 236,2 mio. kr., EU-bevillinger på
173,3 mio. kr., USA-baserede bevillinger på 114,8
mio. kr., FN bevillinger på 78,3 mio. kr. og fra
øvrige internationale donorer modtog vi i alt 136,5
mio. kr.

Finansielle poster
Renteindtægter, valutakursreguleringer mv. udgør
i 2021 netto 3,9 mio. kr., heraf udgør urealiserede
kursreguleringer 1,0 mio. kr.
Årets udgifter
Hjælpearbejdet
Der er i alt anvendt 778,0 mio. kr. på
hjælpearbejdet, det en stigning på 35,7 mio. kr. i
forhold til 2020. Stigningen i aktivitetsniveauet er
finansieret af en stigning i Danida-bevillinger, EUog USA-baserede bevillinger.

Indsamling og private bidrag mv.
Både 2021 og 2020 har været påvirket af COVID-19
og nedlukning af genbrugsbutikker og aflysning af
den årlige sogneindsamling. Indtægter til vores
arbejde fra danskerne og fonde bidrog i 2021 med
165,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,9 mio. kr.
i forhold til 2020. Et tilfredsstillende resultat når
det tages i betragtning, at vi også i 2021 grundet
COVID-19 pandemien måtte aflyse vores årlige
fysiske sogneindsamling og lukke
genbrugsbutikkerne i en periode. De mange bidrag
er samlet ind via forskellige indsamlingsinitiativer
og ikke mindst de mange danskere, der vælger at
støtte vores arbejde med et fast månedligt bidrag.
I alt indtægtsførte vi umærkede bidrag på 134,0
mio. kr., hvilket er 4,1 mio. kr. mindre end i 2020.

Afrika
Geografisk er Afrika fortsat den region, hvor der er
størst økonomisk aktivitet. I 2021 er der afholdt
udgifter for 366,1 mio. kr. svarende til 47 pct. af de
samlede udgifter. Det er primært på
indsatsområderne ’redde liv’ og ’opbygge robuste
samfund’, hvor midler er anvendt. De lande, hvor
der har været størst økonomisk aktivitet, er
Sydsudan, hvor der er anvendt i alt 101,6 mio. kr.
Desuden er der anvendt 76,7 mio. kr. i Zimbabwe,
43,2 mio. kr. i Uganda og 42,9 mio. kr. i Etiopien.

Faste givere, øvrige gaver og gavebreve bidrog
med 71,9 mio. kr., hvilket er samme niveau som i
2020. Genbrugsområdet og Wefood gav trods
nedlukningen et overskud på 29,5 mio. kr., hvilket
er mindre end det forventede resultat for 2021. De
testamentariske gaver udgjorde 19,4 mio. kr., og

Nordafrika/Mellemøsten
De næststørste økonomiske aktiviteter har været i
Nordafrika/Mellemøsten med 217,4 mio. kr.
svarende til 28 pct. af de samlede udgifter. Det er
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Learning Lab
Omsætningen af Learning Lab aktiviteter udgjorde
6,7 mio. kr. i 2021, hvilket er 0,1 mio. kr. mere end
i 2020. Der har været indtægter på 6,0 mio. kr.

indsatsområderne ’redde liv’ og ’bekæmpe
ekstrem ulighed’, som er dominerende i
Nordafrika/Mellemøsten. I Syrien er der anvendt
83,5 mio. kr., desuden har der været anvendt 48,7
mio. kr. i Libyen, 43,3 mio. kr. i Palæstina, 23,0
mio. kr. i Irak og 19,0 mio. kr. i Libanon.

Administration
Administrationsprocenten er 4,4 pct., hvilket er 0,7
pct. lavere end i 2020 (5,1 pct.). Det lavere niveau
skyldes primært højere omsætningen i 2021, og at
administrationsomkostninger forholdsmæssigt
ikke er øget tilsvarende.

Asien
I Asien er der anvendt 134,7 mio. kr. svarende til
17 pct. af de samlede udgifter. Her er det alle tre
indsatsområder: ’opbygge robuste samfund’,
’bekæmpe ekstrem ulighed’, og ’redde liv’, som vi
arbejder ud fra. I Bangladesh er anvendt 24,9 mio.
kr. og 40,2 mio. kr. i Myanmar

I 2021 var administrationsudgifterne til vores
hovedkontor og landekontorer i alt 309,7 mio. kr.
Administrationsudgifterne til vores landekontorer
udgør 173,6 mio. kr., hvilket er 7,8 mio. kr. mere
end i 2020. Størstedelen af disse udgifter
finansieres af hjælpearbejdet.
Administrationsudgifterne af hovedkontoret udgør
136,1 mio. kr., hvilket er 1,4 mio. kr. mindre end i
2020, hvilket bl.a. skyldes, at der har været lavere
omkostninger til investeringer på IT-området i
2021.

Andre regioner
På Andre regioner er der anvendt 59,8 mio. kr.
svarende til 8 pct. Andre regioner er f.eks.
hjælpearbejde i andre lande, samt understøttende
arbejde til vores øvrige hjælpearbejde.
Oplysning og indsamling
De samlede udgifter til oplysning og indsamling
udgjorde i 2021 67,4 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr.
mere end i 2020.

Den del af administrationsudgifterne der relaterer
sig til program- og projektrelaterede udgifter,
flyttes via tidsregistrering og omkostningsfordeling
til de relevante aktiviteter.
Administrationsudgifterne udgjorde efter flytning
af disse udgifter 54,2 mio. kr. i 2021, i forhold til
2020 en stigning på 5,0 mio.kr, hvilket primært
skyldes vores øgede aktiviteter på vores
landekontorerne.

På indsamlingsområdet er der afholdt udgifter for
18,3 mio. kr. til bl.a. den årlige sogneindsamling,
som i 2021 var en digital indsamling, drift af
genbrugsbutikker, drift af Wefood-butikkerne,
samt kampagnen ’Giv en ged’ (gavekatalog).
Desuden er der anvendt 49,1 mio. kr. på øvrige
indsamlingsaktiviteter og oplysning, dette dækker
primært tidsregistreringer. Af øvrige
indsamlingsaktiviteter kan nævnes vores fortsatte
satsning på nye indsamlingsformer og kampagner.
På oplysningsarbejdet er der anvendt midler på
det generelle medie- og oplysningsarbejde,
partnerskabsaktiviteter,
bæredygtighedskampagne, reduktion af
fødevaretab og uddeling af Timbuktu-prisen.

Folkekirkens Nødhjælp modtog
administrationsbidrag på i alt 43,6 mio. kr. (gns.
5,7 pct.) fra donorerne til at administrere de
modtagne bevillinger, hvilket er 1,1 mio. kr. mere
end i 2020, hvor vi modtog 42,5 mio. kr. (gns. 5,8
pct.).
Usikkerhed og risici
Der foreligger ingen særlige usikkerheder, som har
påvirket indregning og måling i årsregnskabet. Der
har ikke været usædvanlige forhold, som har
påvirket indregning og måling i årsregnskabet.

Af de 49,1 mio. kr. er 6,2 mio. kr. eksternt
finansieret bl.a. fra Danida med 2,4 mio. kr. til bl.a.
projekt-relateret oplysning, 0,2 mio. kr. fra
Timbuktufonden, 1,6 mio. kr. fra Salling Fonden til
bæredygtigheds-kampagne og 0,9 mio. kr. fra Ole
Kirks Fond til julekalender-kampagne, 0,4 mio. kr.
fra CISU, som kompensation for manglende
indtægter på genbrugsområdet samt øvrige
indsamlingsaktiviteter, 0,4 mio. kr. fra Y’s Men
Danmark til kampen mod madspild og 0,3 mio. kr.
fra Augustinus Fonden til værnemidler i
genbrugsbutikkerne.

Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke indtruffet begivenheder efter
regnskabsårets udløb og frem til årsregnskabets
underskrivelse, der anses for væsentligt at kunne
ændre vurderingen af årsregnskabet for
organisationen.
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07. Årsregnskab
erhverves der endelig ret til midlerne ved
anvendelsen.

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten og regnskabet for Folkekirkens
Nødhjælp omfatter vores hovedkontor i
København, vores genbrugs- og wefood-butikker i
Danmark samt vores udenlandske landekontorer.

Omkostninger
Overførte beløb til hjælpearbejde og projekter
anses som værende forbrugte, hvorfor
overførslerne indregnes som omkostninger i
resultatopgørelsen i takt med udførelsen af
hjælpearbejdet. Det faktiske forbrug opgøres først,
når projekterne afsluttes.

Folkekirkens Nødhjælp er en selvstændig
selvejende institution. Årsrapporten for
Folkekirkens Nødhjælp for 2021 er aflagt i
overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse
A. Årsrapporten er suppleret med
ledelsesberetning mv., og er derudover aflagt
under hensyn til, hvad der kan anses som god
regnskabspraksis for tilsvarende organisationer.

Oplysning og kampagne omfatter omkostninger til
oplysning om hjælpearbejde og omkostninger til
kampagner ved indsamlinger, herunder
sogneindsamling mv.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til
sidste år.

Learning Lab blev etableret i 2014 med et fokus på
innovation, effektivisering og udvikling af
kapacitetsopbygning og kompetenceudvikling i
Folkekirkens Nødhjælp og blandt
søsterorganisationer i ACT Alliance. Learning Lab
aktiviteter omfatter omkostninger til udvikling af
IT-platforme, kurser, materiale mv.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt
med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og
forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes
ligeledes alle omkostninger, herunder
afskrivninger og nedskrivninger. Indtægter og
omkostninger periodiseres således, at de
indregnes med de beløb, der vedrører
regnskabsåret.

Administrationsomkostninger omfatter
omkostninger til administrativt personale,
administration, husleje, operationelle
leasingomkostninger, afskrivninger på materielle
anlægsaktiver mv.

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.

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i
resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter
renteindtægter og renteomkostninger, realiserede
og urealiserede kursgevinster og kurstab
vedrørende værdipapirer, transaktioner samt
tilgodehavender og gæld i fremmed valuta.
Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det
regnskabsår, hvor det deklareres.
Organisationen er fritaget for betaling af
selskabsskat.

Indtægter
Indtægter består primært af indsamlede midler og
bevillinger, der indtægtsføres på tidspunktet, hvor
der erhverves endelig ret til dem. For umærkede
midler erhverves der endelig ret til midlerne ved
indbetalingen, og for øremærkede midler

Aktiver
Grunde og bygninger, driftsmateriel og inventar
måles til kostpris med fradrag af akkumulerede
afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris
med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet
brugstid. Restværdi fastsættes med udgangspunkt
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projekttilsagnene fra donorerne med fradrag af
afholdte projektomkostninger.

i kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen
samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen
indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive
taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger
baseret på følgende vurdering af aktivernes
forventede brugstider:

Nøgletal
Anvendte nøgletal beregnes som følgende:
Administrationsprocenten = omkostninger til
generel ledelse og administration x 100 /
indtægter i alt

Bygninger i udlandet 4 - 10 år restværdi 0 pct.
Driftsmateriel og inventar 3 - 5 år restværdi 0 pct.

Overskudsgrad = årets resultat x 100 / indtægter i
alt

Biler afskrives med 30 pct. af restværdien. Aktiver
til anvendelse i udlandet indregnes som
omkostninger i resultatopgørelsen over brugstiden
under projektomkostninger. Fortjeneste eller tab
ved afhændelse af materielle anlægsaktiver
opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den
regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Soliditetsgrad = egenkapital ultimo x 100 / aktiver i
alt ultimo
Likviditetsgrad = omsætningsaktiver x 100 /
kortfristet gæld

Tilgodehavende projektbevillinger indregnet under
aktiver repræsenterer tilgodehavende
projekttilsagn fra donorer, hvor tilsagnet er
modtaget i regnskabsåret, men projektbevillingen
først modtages i efterfølgende regnskabsår.
Tilgodehavendeprojektbevillinger måles til
forventede betalinger til projekterne efter en
individuel vurdering af muligheden for at opnå en
projektbevilling til de respektive projekter.
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der
sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af
forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter og forudbetalte
omkostninger indregnet under aktiver omfatter
afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår.
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver
måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Passiver
Gæld måles til amortiseret kostpris, der
sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Projektforpligtigelser indregnet under passiver
repræsenterer de endnu ikke anvendte
projektbevillinger fra donorer.
Projektforpligtigelsen omfatter enten fremtidige
omkostninger til de formålsbestemte projekter
eller en tilbagebetaling af projektbevillingen til
donorerne. Projektforpligtigelserne måles til
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Resultatopgørelse
Note

2021

2020

Indtægter fra institutioner
Indtægter fra private mv
Andre indtægter
Indtægter i alt

1
2
3

739.037
171.004
7.841
917.882

709.712
167.698
6.944
884.354

Hjælpearbejde
Oplysning og indsamling mv
Administration
Omkostninger i alt

4
2
5

-777.993
-74.187
-54.155
-906.335

-742.334
-73.817
-49.193
-865.344

Finansielle poster
Årets resultat

6

3.852
15.399

4.679
23.689

15.399

23.689

Resultatopgørelse tkr.

Overført til egenkapitalen
Danmarks Indsamling

7
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Balance ultimo året
Aktiver tkr.

Note

2021

2020

2.510
8.521
12.099
23.130

2.758
8.719
11.019
22.496

372.344
4.935
2.495
92.082
162.200
634.056

325.190
15.739
0
86.540
153.327
580.796

657.186

603.292

2021

2020

150.579

135.180

621
0
12.099
12.720

310
8.375
11.019
19.704

Kortfristet gæld
Projektforpligtelser *)
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Kortfristet gæld I alt

441.746
9.739
42.402
493.887

392.160
18.356
37.892
448.408

Passiver i alt

657.186

603.292

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver
Timbuktu Fonden
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Projektbevillinger *)
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Værdipapirer
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt

8

Aktiver i alt

Passiver tkr.

Note

Egenkapital
Hensættelser og langfristet gæld
Hensættelser
Langfristet gæld
Timbuktu Fonden
Hensættelser og langfristet gæld i alt

*) En betydelig del af projektbevillinger og projektforpligtelser vedrører projekter der forventes afviklet i 2022
og efterfølgende år

Eventualforpligtelser
Sikkerhedsstillelser

9
10
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Noter
Note 1 Indtægter fra institutioner tkr.

Danida bevillinger
Europæiske institutioner (EU, ECHO)
USA-baserede institutioner (US Government, USAID mv.)
Forenede Nationer (UNDP, UNDEF mv.)
Andre institutioner og private virksomheder
Indtægter fra institutioner i alt

Note 2 Indtægter fra private mv. tkr.

Bidrag fra private borgere *
Genbrug og Wefood butikker
Arv og testamente
Sogneindsamling **
Bidrag fra private fonde
Kulturministeriet Tips og lotto driftstilskud
Andre umærkede indtægter
Umærkede indtægter og udgifter
Giv-en-ged kampagne *
Bidrag fra private borgere, øremærket *
Danmarksindsamlingen
Arv og testamente
Bidrag fra private fonde
Andre øremærkede indtægter
Øremærkede indtægter og udgifter
Learning lab
Andre oplysning og indsamlingsaktiviteter inkl. tidsreg.
Oplysning og indsamling i alt

2021

2020

236.181
173.312
114.833
78.260
136.451
739.037

232.150
125.998
85.712
93.091
172.761
709.712

2021

2020

Indtægter
71.878
29.458
19.399
5.933
3.468
1.989
1.875
134.000

Omkostn.
-6.522
-7.793
-197
-1.880
0
0
-275
-16.667

Resultat
65.356
21.665
19.202
4.053
3.468
1.989
1.600
117.333

Resultat
68.831
16.948
28.804
-907
1.504
2.236
3.112
120.528

6.112
4.179
8.327
361
9.937
2.079
30.995

-1.254
0
-124
-7
0
-258
-1.643

4.858
4.179
8.203
354
9.937
1.821
29.352

3.996
4.591
7.690
0
4.266
1.645
22.188

6.009
0
171.004

-6.749
-49.128
-74.187

-740
-49.128
96.817

-988
-47.847
93.881

Der er i årets løb modtaget indsamlingsindtægter fra Sogneindsamling, giv-en-ged kampagnen og
Danmarksindsamlingen. De indsamlede midler er anvendt i henhold til organisationens formål og udgør en
andel af hjælpearbejdet.
* Indsamlingsnævnet har givet tilladelse til generel indsamling. ** Indsamlingsnævnet har givet tilladelse til
landsdækkende husstandsindsamling. Grundet COVID-19 blev der kun foretaget elektronisk indsamling i 2020
og 2021.

[25]

Note 3 Andre indtægter tkr.

2021

2020

Corona relateret kompensation
Andre indtægter, tilskud og refusioner
Andre indtægter i alt

5.862
1.979
7.841

5.787
1.157
6.944

Note 4 Hjælpearbejde tkr.

2021

2020

-366.072
-217.442
-134.716
-59.763
-777.993

-407.725
-168.684
-110.501
-55.424
-742.334

2021

2020

-100.605
-7.673
-108.278

-91.459
-6.351
-97.810

-26.028
-1.320
-520
-27.868

-27.266
-11.689
-749
-39.704

-173.595
255.586
-54.155

-165.842
254.163
-49.193

Gennemsnitligt antal ansatte

189

177

Note 6 Finansielle poster tkr.

2021

2020

4.905
-50
-1.003
3.852

1.027
-84
3.736
4.679

Afrika
Nordafrika/Mellemøsten
Asien
Andre regioner
Hjælpearbejde i alt

Note 5 Administration tkr.

Personaleomkostninger
Løn, pension, ATP mv
Personaleomkostninger mv
Personaleomkostninger i alt
Driftsomkostninger
Husleje, kommunikation, kontorhold mv
Afskrivninger
Andre driftsomkostninger
Driftsomkostninger i alt
Landekontor personale og drift
Program og projektrelaterede udgifter
Administration i alt

Renteindtægter
Renteudgifter
Kursreguleringer
Finansielle poster i alt
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Note 7 Danmarksindsamling tkr.

FKN andel
Forbrug tidligere år
Forbrug indeværende år
Ultimo saldo

2021

2020

2019

2018

2017

8.690
0
-5.444
3.246

6.078
-2.142
-2.021
1.915

4.890
-4.032
-857
0

5.753
-5.753
0
0

6.766
-6.766
0
0

2021

2020

121.680
40.520
162.200

111.855
41.472
153.327

372.344
-441.746
92.082
184.880

325.190
-392.160
86.540
172.897

Note 8 Likvide beholdninger tkr.

Likvide beholdninger i Danmark
Likvide beholdninger på udekontorer
Likvide beholdninger i alt
Projektbevillinger
Projektforpligtelser
Værdipapirer
Finansielt beredskab

Note 9: Eventualforpligtelser
Folkekirkens Nødhjælp har indgået en huslejekontrakt vedrørende organisationens kontorer på Meldahlsgade 3
i København. Lejemålet er uopsigeligt indtil 1. juni 2029. Forpligtelsen vedrørende husleje udgør 33.166 tkr.
Derudover har organisationen indgået huslejekontrakter vedrørende Genbrugs- og Wefood-butikker af
fortrinsvis kortere varighed.
Folkekirkens Nødhjælp er part i enkelte rets- og klagesager. Der er anlagt sag af det Tunesiske styre vedrørende
brug af bankkonti i landet. Der er i regnskabsåret hensat 7.355 tkr. til imødegåelse af tab på sagen. Det er
ledelsens opfattelse at udfaldet af øvrige sager ikke vil påvirke organisationens økonomiske stilling i væsentligt
omfang.

Note 10: Sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for mellemværende med Danske Bank, er der givet pant i værdipapirer for 67.463 tkr.
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