S å a nv ä nd e s p en ga r n a

Så här användes pengarna 2020
Nedan redovisas intäkter och kostnader för Svenska Röda korset inklusive lokalföreningar.
Sammanställningen baseras på rapportering från 584 lokalföreningar vilket utgjorde
81 procent av det totala antalet under 2020. Totalt fanns vid årets slut 724 lokalföreningar
varav 594 aktiva, 49 under nedläggning och 81 nedlagda under året.
Kostnader *
Internationellt arbete

Nationellt arbete

361 MSEK gick till internationellt arbete under 2020.
Katastrofinsatser i Asien och Centralamerika jämte Syrien
och Libanon (kopplat till kriget i Syrien) var de tre största
insatsområdena.

535 MSEK gick till nationellt arbete under 2020. De större
tematiska områdena var behandling av krigsskadade och
torterade, migration och utanförskap samt särskilda insatser
för att möta behoven kring coronapandemin i Sverige.
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Insamlingskostnader

Så fördelas verksamhetskostnaderna

Kostnader för insamling uppgick till 98 MSEK och gick
till ökad digitalisering av insamlingsmetoder, fortsatt
rekrytering av månadsgivare och insamlingskampanjer.
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Administration
Kostnader för administration uppgick till 52 MSEK och var
främst kostnader för medlemshantering, ledning, styrelse,
riksstämma, revision och kvalitetssäkring i enlighet med
riktlinjer och legala krav.

51 %

* I sammanställningen har övergripande kostnader fördelats ut mot verksamhetsområden. En komplett uppställning för kostnader inom centralorganisationen finns i Not 6-8 på sidan 39.

Intäkter
Härifrån kommer pengarna

Fördelning av intäktstyper

25 procent av intäkterna kommer via Röda Korsets
lokalföreningar och deras arbete med insamling
och second hand-försäljning.

De största intäktskällorna gällde bidrag från offentliga myndigheter
som stat, region och kommun samt organisationer. Cirka en tredjedel
utgjordes av gåvor från privata givare och företag.
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