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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 
 

Til Medlemmerne i Østifterne f.m.b.a. 
 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Østifterne f.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 
udarbejdes efter årsregnskabsloven. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nær-
mere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi 
er uafhængige af foreningens 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 overens-
stemmelse 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 foreningens evne til at fort-
sætte 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 selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre 
dette. 
 

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, 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 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, foretager vi faglige vurderinger og opretholder pro-
fessionel skepsis under revisionen. Herudover:  
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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 besvigel-
ser 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 selskabets 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 ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincip-
pet 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 selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usik-
kerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregn-
skabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vo-
res konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores 
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet 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 begi-
venheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

 
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige place-
ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  
 

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 ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 
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Ledelsesberetning for 2017 
 
Foreningen Østifterne blev etableret i år 2000, hvor Nykredit koncernen købte Østifterne Forsikring 
gs. og ændrede navnet på forsikringsselskabet til Nykredit Forsikring A/S. Betalingen for det gensi-
dige forsikringsselskab blev givet til den nydannede forening Østifterne i form af aktier i Nykredit 
Holding A/S.  
 
I 2010 blev Nykredit Forsikring A/S købt af forsikringskoncernen Gjensidige, Norge i forbindelse med 
aftale mellem Gjensidige og Nykredit koncernen om et langsigtet strategisk samarbejde, hvor Ny-
kredit henviser privatkunder til Nykredit Forsikring A/S og erhvervs- og landbrugskunder til Gjensi-
dige, Danmark. 
 
Samarbejdsaftalen mellem Nykredit og Gjensidige medførte, at Nykredit Forsikring A/S opretholdes 
som selvstændig juridisk enhed, der er et 100% ejet datterselskab af Gjensidige, Norge. Østifterne 
opretholder bestyrelsesrepræsentation i Nykredit Forsikring A/S. Endvidere deltager Østifterne i et 
Advisory Board for Gjensidiges og Nykredit Forsikrings aktiviteter på det danske forsikringsmarked. 
 
I slutningen af 2017 tilbød 5 pensionsselskaber at købe aktier i Nykredit-koncernen, der dermed 
skrinlagde planerne om børsnotering. Ved dén lejlighed valgte Østifterne at sælge halvdelen af ak-
tiebesiddelsen vedr. Nykredit-aktier, således at Østifternes ejerandel faldt fra 3,25% til 1,63%. Ak-
tierne i Nykredit er en del af aktiverne i Østifterne f.m.b.a., der bl.a. også har erhvervet aktier i 
Gjensidige ASA, Norge. 
 
Det er Østifternes formål dels at medvirke til at opretholde og videreføre den i Nykredit Forsikring 
A/S drevne forsikringsvirksomhed og dels at have ejerskab og tage del i Nykredit koncernens virk-
somhed samt yderligere medvirke med støtte til skadeforebyggende aktiviteter, uddannelse, huma-
nitære støtte- og hjælpeaktiviteter og i øvrigt at yde støtte til almennyttige formål. 
 
Medlemmer af foreningen Østifterne er enhver, der er forsikringstager i Nykredit Forsikring A/S samt 
enhver, der er kunde i et forsikringsselskab i Gjensidige koncernen, såfremt kundeforholdet er etab-
leret på grundlag af henvisning fra et selskab i Nykredit koncernen.  
 
Østifternes øverste myndighed er generalforsamlingen, der består af delegerede, som vælges af og 
blandt foreningens medlemmer. Valg af delegerede finder sted hvert 5. år og foretages successivt i 
hver af de 5 valgkredse, der er sammenfaldende med landets regionsopdeling. 
 
Østifterne ledes af en bestyrelse, der er valgt blandt de delegerede. Den daglige ledelse varetages 
af en direktør. 
 
Spaltning af Østifterne 

Ved en ekstraordinær generalforsamling den 22. juni 2016 vedtog de delegerede enstemmigt at 
gennemføre en spaltning af Foreningen Østifterne i 2 under navnene ”Østifterne f.m.b.a.” og ”Østif-
terne Administration f.m.b.a”. 
 
Beslutningen blev gennemført for at sikre Østifternes langsigtede virke ved en eventuel senere børs-
notering af Nykredit-aktierne, hvor Østifternes beholdning af Nykredit-aktier ville blive beskattet 
efter lagerbeskatningsmetoden og ved kursudsving ville det potentielt øge Østifternes skattebetalin-
ger og medføre, at Østifterne måtte sælge ud af aktierne eller neddrosle de almennyttige uddelinger 
betydeligt for at kunne betale skatten.    
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Ledelsesberetning for 2017, fortsat 
 
Foreningen Østifterne var af historiske grunde skattemæssigt kategoriseret som et forsikringsselskab 
og ikke en almennyttig forening. Forud for den ekstraordinære generalforsamling havde Østifterne i 
foråret 2016 fået Erhvervsstyrelsens og SKATs forhåndsgodkendelse til at udspalte størstedelen af 
foreningens aktiver til en nystiftet forening ”Østifterne f.m.b.a.”, der bliver beskattet som en almen-
nyttig og ideel forening. Den gennemførte spaltning gør det muligt at udbygge Østifternes almen-
nyttige uddelinger og støtte til skadeforebyggende aktiviteter. 
 
Aktiviteter og støttede projekter i 2017   

Østifterne har i 2017 udbetalt en samlet støtte på 10,2 mio. kr. til 112 forskellige projekter vedrø-
rende skadeforebyggelse, sikkerhed, humanitære hjælpeaktiviteter og andre almennyttige formål. 
Hertil kommer, at der ved årets udgang var bevilget, men endnu ikke udbetalt, støtte på 8,8 mio. 
kr. 
 
Vi modtager et stort antal henvendelser om støtte, og stadig flere er opmærksomme på mulighe-
derne i et samarbejde med Østifterne, der er blevet mere synlige i forbindelse med en række støttede 
projekter. Godt 90% af ansøgningerne kommer via Østifternes hjemmeside.   
 
Østifterne har støttet forskelligartede projekter, nogle som enesponsor, andre sammen med Nykredit 
eller Nykredit Forsikring og Gjensidige og endelig har Østifterne også støttet projekter sammen med 
andre bidragydere. 
 
Efterfølgende omtales nogle få af projekterne som eksempler på, hvad Østifterne har støttet i 2017: 
 
Østifterne har indgået en flerårig sponsoraftale om projekt ”Danmark redder Liv”, hvor instruktø-
rer fra Dansk Folkehjælp etablerer og uddanner et ”førstehjælpsberedskabskorps” på omkring 4.000 
borgere, der indgår i et beredskabskorps, som af FirstAED alarmeres pr. sms til de personer, der er 
geografisk tættest på en borger, som har hjertestop. Det er planen at beredskabskorpset skal etab-
leres i alle regioner undtagen Hovedstadsregionen, og foreløbig har region Syddanmark og region 
Sjælland tilmeldt sig ordningen, der giver hurtig hjælp ved hjertestop også i tyndt befolkede områ-
der. 
 
Ligeledes sponserer Østifterne et ½ times ”Giv Liv Kursus”, der tilbydes af Hjerteforeningen og 
som der er stor interesse for at deltage i. Det forventes at op mod 60.000 borgere deltager i kurset, 
der er gratis at deltage på og således bedre kan give hjælp, hvis de ser en medborger, der får 
hjertestop. 
 
Østifterne er også sponsor for ”Hjerteredderprisen”, der hvert år uddeles til én af de mange, der 
har været indstillet for en redningsindsats. Der afholdes også særskilt hyldestarrangement for alle, 
der har været indstillet for en hjerteredning.      
 
Østifterne støtter organisationen ”Teach First Danmark”, som rekrutterer de dygtigste nyuddan-
nede fra landets universiteter til at være ansatte lærere (i mindst 2 år) på en udsat folkeskole. For-
målet er at give eleverne en god uddannelse og også at gøre lærergerningen mere prestigefyldt. 
Der er en overvældende interesse for lærer-stillingerne (10 gange flere ansøgninger, end der er 
stillinger til), og skolelederne udtrykker stor begejstring for de ansatte lærere. Mange af de ansatte 
vælger at fortsætte med lærergerningen efter udløbet af den 2 års ansættelsesperiode. 
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Ledelsesberetning for 2017, fortsat 
 
Sammen med Cyklistforbundet har vi videreført en kampagne med ”Cykellege” for de ældste 
børn i børnehaver under titlen: ”Vi kan cykle”. 
Formålet med cykellegene er at gøre børnene cykelsikre, så de har lært at balancere, starte, 
bremse, tilpasse fart og række hånden ud inden de skal ud på trafikerede veje ved skolestart. Både 
børn, forældre og pædagoger er meget begejstrede for kampagnen, der samtidig har vist sig at 
være meget inkluderende også for børn, som ofte står ”bagerst i køen” i andre lege. 
 
Projekt ”Råd til Livet”, som gennemføres i samarbejde med Mary Fonden og Nykredit er et meget 
vellykket projekt, der hjælper voldsramte kvinder med at få overblik over og styr på økonomien. 
Nykredits medarbejdere har i stort antal stillet sig til rådighed i deres fritid for at varetage rådgiv-
ningen på Mødrehjælpens kontorer eller på kvindekrisecentre rundt om i landet. Indtil nu har om-
kring 4.000 kvinder fået rådgivning i projektet. 
 
Vi har en flerårig sponsoraftale med GirlTalk.dk, der er en online ung-til-ung rådgivning, der ar-
bejder for at forbedre teenagepigers trivsel. Rådgivningen foregår primært gennem en chat, hvor 
piger mellem 12-24 år taler anonymt med én af GirlTalk´s 60 frivillige ungerådgivere. 
 
Vi har også videreført sponseringen af efterårsferie for 44 scleroseramte børnefamilier i sær-
ligt handicapvenlige boliger i Dronningens Ferieby i Ebeltoft. Vi modtager mange begejstrede tilba-
gemeldinger fra familierne, der ellers ikke har overskud til at rejse på ferie.  
 
Vi yder betydelige tilskud til landbrugskunder i Gjensidige og Nykredit Forsikring, som har 
fået foretaget termografering af eltavler og transientbeskyttelse. Kampagnen er blevet særdeles 
godt modtaget og forbedrer Gjensidiges position på landbrugsområdet, hvor kundeloyaliteten øges. 
Vi har også støttet udgifter til ”Låseudskiftninger” på huse, der handles gennem Estate eller Ny-
bolig, og hvor huskøberne tegner ejerskifte- og husforsikring i Nykredit Forsikring (og bliver med-
lem af Østifterne).  
 
Vi har støttet ”Trampolinhuset”, der arbejder med en tidlig og helhedsorienteret integration af 
asylmodtagere. Der arbejder ca. 200 frivillige i Trampolinhuset, som hjælper asylmodtagerne med 
uddannelse og øgede muligheder for at komme i beskæftigelse.  
 
Vi har støttet ”Misbrugsportalen” i terapeutiske, netværksdannende og undervisende arrange-
menter for pårørende til misbrugere. Målgruppen er ægtefæller eller samlevere til misbrugere eller 
voksne børn/unge til forældre med misbrug.   
 
Vi har støttet ”Barndrømmen” i etablering af en række kulturaktiviteter til fordel for børn. Barn-
drømmen har gennemført 12 koncerter med spændende musik, fortællinger og illustrationer for 
børn i provinsbyer og landdistrikter. Målgruppen var børn i alderen 5-10 år og i alt 5.400 børn har 
deltaget.  
 
Vi har støttet Røde Kors med gennemførelse af i alt 17 ferielejre for socialt udsatte børnefami-
lier. En række frivillige i Røde Kors deltager i arbejdet i ferielejrene. 
 
Endelig kan vi nævne, at vi har deltaget i forskellige former for landsindsamlinger via DR og TV2, 
bl.a. indsamling for flygtninge og indsamling for Kræftens Bekæmpelse. 
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Ledelsesberetning for 2017, fortsat 
 
Lokale uddelinger 

Rundt om i landet er der en række initiativrige mennesker, som yder en særlig indsats til gavn for 
lokalområdet. Østifternes delegerede er opmærksomme på det gode arbejde, der ydes lokalt og det 
har ført til, at Østifterne har støttet 42 lokale aktiviteter, hvoraf kan nævnes: 
 

- ”Spiren” i Lemvig – fælles legestue for børn, der ikke kommer i daginstitution 
- ”Virkestedet” – kreativt værksted i København for handicappede 
- Sakskøbing Kulinariske Fritidsordning 
- Redningsudstyr til robåde i Lindenborg Roklub 
- Beklædning til Vågetjenesten i Skærbæk  
- ”De Frie Fugle” – værested for socialt udsatte i Kolding 

 

 
Regnskabsberetning 

Østifternes resultat blev et overskud på 624,5 mio. kr. mod et underskud på 3,8 mio. kr. i 2016.  

Resultatet er i høj grad påvirket af beslutningen om at sælge halvdelen af Østifternes beholdning af 
Nykredit-aktier i december 2017, hvor halvdelen af Nykredit-aktierne i regnskabet var optaget til 
værdien pr. 1.1.2017 (496 mio. kr.) blev solgt for knap 1.118 mio. kr.   
 
Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen, som herefter pr. 31. december 2017 udgør 1.878 
mio. kr. 
 
Østifternes indtægtsgrundlag udgøres af resultat af investeringsvirksomheden, som indeholder ren-
ter af likvider, realiserede og urealiserede kursgevinster samt udbytte. I 2017 udgjorde resultat af 
investeringsvirksomheden 637,8 mio. kr. mod 8,8 mio. i 2016. Urealiserede gevinster udgør i 2017 
8,2 mio. kr. mod 3,0 mio.kr. i 2016. 

Østifternes udlodninger i 2017 udgør 10,2 mio. kr., jvf. note 10, der specificerer de væsentligste 
poster. Der er givet yderligere tilsagn om fremtidige udlodninger på 8,8 mio.kr. 

Østifternes væsentligste enkeltaktiv er beholdningen af aktier i Nykredit Holding A/S. Aktieposten er 
klassificeret som et finansielt anlægsaktiv og værdiansættes til kostpris. Østifternes resultat er derfor 
ikke påvirket af udviklingen i den indre værdi af aktierne.  

Der er ikke udbetalt udbytte på Nykredit-aktierne i 2017. 

Egenkapitalen i Nykredit Holding A/S udgør pr. 31. december 2017 75,0 mia. kr., hvoraf Østifternes 
andel udgør 1,63% (1.219 mio. kr.). 

 
Fremtidsudsigter 

Efter salget af halvdelen af Østifternes Nykredit-aktier i december 2017 har vi opnået en bedre 
spredning på vores værdipapirer på mange forskellige aktier og obligationer. 
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Ledelsesberetning for 2017, fortsat 
 
Nykredits finansielle situation har ændret sig efter udvidelsen af ejerkredsen og styrkelsen af forret-
ningen og der er forventning om, at også Nykredit-aktierne fremover vil give udbytte, hvilket ikke 
tidligere har været normalt. 
 
Med finansindtægter som eneste indtægtskilde og med næsten 2 mia. kr. placeret i aktier og obliga-
tioner er Østifternes årlige regnskabsresultat naturligvis helt afhængig af den almindelige udvikling i 
aktie- og obligationskurser samt aktieudbytter. 
   
Østifterne forventer at uddele væsentlig mere i støtte i årene fremover end det hidtidige årlige gen-
nemsnit på 10 mio. kr. Der forventes en gennemsnitlig årlig uddeling i støtte på 50 mio. kr. fra 2019. 
 



Årsrapport 2017 - Østifterne f.m.b.a.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december

2017 2016
Note kr. t.kr.

Renter og udbytter m.v. 3 4.882.444 7.308

Realiserede gevinster/tab på værdipapirer 4 626.133.571 -510

Finansindtægter 631.016.015 6.798

Urealiserede gevinster/tab på værdipapirer 5 8.247.755 3.021

Honorar porteføljeforvaltning 6 -1.483.134 -999

Resultat af investeringsvirksomhed 637.780.635 8.820

Formålsbestemte udlodninger 10 -10.229.794 -8.452

Løn og honorar m.v. 7 -1.803.929 -1.883

Øvrige administrationsomkostninger 8 -1.259.357 -2.346

Resultat før skat 624.487.555 -3.861

Skat 9 0 0

RESULTAT 624.487.555 -3.861
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Årsrapport 2017 - Østifterne f.m.b.a.

Balance pr. 31. december 2017

2017 2016
AKTIVER Note kr. t.kr.

Kapitalandele 11 496.160.500 992.321

Finansielle anlægsaktiver 496.160.500 992.321

Tilgodehavende skat 257.345 517

Mellemregning med anden forening 0 1.006

Periodeafgrænsningsposter 67.439 66

Tilgodehavende renter 2.676.464 1.713

Andre tilgodehavender 7.815 4

Tilgodehavender 3.009.064 3.306

Aktier 468.648.689 102.561

Obligationer og investeringsforeninger 399.302.682 151.641

Værdipapirer 867.951.372 254.202

Likvider 511.876.294 5.162

AKTIVER 1.878.997.229 1.254.991

PASSIVER

Grundkapital 10.000.000 10.000
Overført resultat 1.243.948.271 1.247.809
Årets overførte resultat 624.487.555 -3.861

Egenkapital 12 1.878.435.826 1.253.948

Anden gæld 13 561.403 1.043

Skyldig selskabsskat 0 0

Gæld 561.403 1.043

PASSIVER 1.878.997.229 1.254.991

Forpligtelser 14
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Årsrapport 2017 - Østifterne f.m.b.a.

Noter

1. Anvendt regnskabspraksis

 

Årsrapporten for Østifterne Administration f.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Skemaet for resultatopgørelsen er 
fraveget med henblik på at opnå et mere retvisende billede af resultatet af foreningens aktivitet.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten 2016.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Sammenligningstal i årsrapporten præsenteres i hele t.kr. De anførte totaler er udregnet på 
baggrund af faktiske tal. Som følge af afrunding til hele t.kr. kan der være mindre forskelle 
mellem summen af de enkelte tal og de anførte totaler.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes 
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret 
kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå 
indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler 
som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i 
resultatopgørelsen.

Formålsbestemte udlodninger

Formålsbestemte udlodninger omkostningsføres på betalingstidspunktet.

Løn og honorar m.v.

Løn og honorar m.v. omfatter gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til drift og vedligeholdelse af foreningens 
serviceydelser samt andre tilknyttede omkostninger der er anvendt, for at opnå årets omsætning. 

Skat

Foreningen er skattepligtig efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6, hvorfor der alene skal svares skat af 
skattepligtig erhvervsindkomst.

Årets skat består af årets aktuelle skat, ændring af udskudt skat og regulering til tidligere år. 

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som 
beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige 
værdier af aktiver og forpligtelser.

Kapitalandele

Kapitalandele i Nykredit Holding A/S er optaget til anskaffelsespris. Modtagende udbytter 
indregnes i resultatopgørelsen.
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Årsrapport 2017 - Østifterne f.m.b.a.

Noter

1. Anvendt regnskabspraksis, fortsat

2. Begivenheder efter balance dagen

Der er i perioden frem til aflæggelsen af årsrapporten ikke indtruffet væsentlige begivenheder

Aktier

Børsnoterede aktier optages til den ultimo regnskabsåret gældende dagsværdi. Samtlige 
realiserede eller urealiserede kursgevinster og –tab føres over resultatopgørelsen. Modtagende 
udbytter indregnes i resultatopgørelsen.

Obligationer

Børsnoterede obligationer optages til den ultimo regnskabsåret gældende dagsværdi. 
Obligationer, der er udtrukket primo januar det følgende år, optages til pari. Samtlige realiserede 
eller urealiserede kursgevinster og –tab føres over resultatopgørelsen.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger 
vedrørende efterfølgende år.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

Anden gæld

Anden gæld indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Årsrapport 2017 - Østifterne f.m.b.a.

Noter

2017 2016
kr. t.kr.

3. Renter og udbytter m.v.

Renteindtægter 2.906.984 4.200

Aktieudbytte 3.111.654 3.175

Depot- og bankomkostninger -112.978 16

Kursregulering valuta -105.195 -101

Øvrige renter -145.024 19

Udenlandsk udbytteskat -772.996 0

4.882.444 7.308

4. Realiserede gevinster/tab på værdipapirer

Obligationer og Investeringsforeninger -826.883 -559

Aktier 626.960.454 49

626.133.571 -510

5. Urealiserede gevinster/tab på værdipapirer

Obligationer og Investeringsforeninger 1.156.680 1.944

Aktier 7.091.074 1.078

8.247.755 3.021

6. Honorar porteføljeforvaltning

Honorar til Porteføljeforvaltning 1.213.349 974

Honorar til ledelsesinformation 269.785 275

Hensat porteføljeforvaltning 2014, tilbageført 0 -250

1.483.134 999

7. Lønninger og vederlag

Aflønning af direktion, bestyrelse og delegeretforsamling 1.800.329 1.880

Andre udgifter til social sikring, lønsumsafgift 3.600 3

1.803.929 1.883

Antal ansatte 1 1
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Årsrapport 2017 - Østifterne f.m.b.a.

Noter

2017 2016
kr. t.kr.

8. Øvrige administrationsomkostninger 

Bestyrelse, delegeretforsamling og generalforsamling 214.883 284

Honorar til Østifterne Administration 641.811 472

Honorar til Nykredit Realkredit A/S 0 63

Advokat, Revision, skat og anden assistance 113.703 1.227

Annoncering 35.009 60

Kontorartikler m.v. 19.931 29

Kørsel, parkering, taxi & fly 133.342 132

Kontingenter 26.982 25

Repræsentation 29.142 29

Møder/bespisning 27.334 33

Forsikring 4.423 4

Regulering vedrørende overtagne forpligtelser 0 -23

Diverse 12.797 14

1.259.357 2.346

Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor

Revision af årsregnskabet 64.375 63

Skat og anden assistance 0 40

Deltagelse i generalforsamling 0 11

Erklæringer 0 298

64.375 412

9. Skat

Aktuel skat 0 0

Regulering vedr. tidligere år 0 0

0 0

10. Formålsbestemte udlodninger

Udlodning til organisationer/projekter:

Hjerteforeningen - Hjerteredderudd. og "Årets Hjerteredder" 1.047.538

Dansk Folkehjælp - "Danmark redder liv", beredskabskorps 1.000.000

Gjensidige Forsikring - termograf. og transientbesk. 675.572

Nykredit & Gjensidige Forsikring - Boligpakkekoncept 557.476

3.280.586
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Årsrapport 2017 - Østifterne f.m.b.a.

Noter

2017 2016
kr. t.kr.

10. Formålsbestemte udlodninger

Overført 3.280.586

GirlTalk - frivilligt skoletjenesteteam og netværk 400.000

Mary Fonden - "Råd til Livet" (viderefør.-17og-18) 400.000

Cyklistforbundet - "Vi Kan Cykle" (cykellege børn) 360.000

Red Barnet - Fællesskab og trivsel i folkeskolen 352.297

Nykredit Fors. - el-tjek hos deltidslandbrugskunder -16 256.935

Teach First, DK - "god uddannelse til børn" 250.000

SIND Ungdom - Trygge fællesskaber for sårbare 200.000

Dansk Flygtningehjælp Ungdom - Ung i Danmark 165.000

Scleroseforeningen - Efterårsferie for scleroseramte 160.000

Red Barnet - Feriekoloni 2016 for udsatte børn i DK 150.000

Statens Institut for Folkesundhed - "Next Step" 150.000

Dansk Folkehjælp - Julehjælp 2017 150.000

Trampolinhuset - Målrettet vej i job for asylansøgere 144.080

Misbrugsportalen - støtte til pårørende af misbrugere 125.000

FirstAED - Udvikling af kommunikationsudstyr 121.125

Gjensidige Forsikring - Førstehjælpskurser for ansatte 103.250

Danmarks Indsamling 2017 - Støtte til Afrika 100.000

Morten Schroder - Børneliv - se mit hjerte 100.000

Barndrømmen - Koncertrække for børn i 12 byer 100.000

Dansk Røde Kors - Ferielejre for soc. udsatte børn 100.000

Børnehjælpdagen - Sommerfest for anbragte børn 100.000

Børnehuset SIV - Aktiviteter for alvorligt syge børn 100.000

Børns Vilkår - BørneTelefonen, rådg. til børn og unge  100.000

Fam.pl. Bornholm - Klub Veteran Kids Bornholm 100.000

KIT Kirkernes Integrations Tj. - Drop in center 100.000

Kræftens Bekæmpelse - Landsinds. "Knæk Cancer" 100.000

Foren. Grønlandske Børn - Børnebisidderkorps 100.000

Mondux-Gjensidige - "Sikker på 2 hjul"-kurser 99.000

FYA Yngre anæstesiologer - kursus for sundhedsprof. 73.832

Kidstarter - Sommerskole for højtbegavede børn 66.000

Børns Voksenvenner, Kbh - Matchning af venskaber 60.000

Landsforeningen Lænken - Familieaktiviteter 55.560

Nye Rødder RSV - Transport af godkendte flygtninge 50.000

Handicappede Børns Ferier - ferieophold 50.000

Fairstart Fonden - Uddannelse af plejefamilier 50.000

Goldschmidts Musikakademi - Udsatte børn underv. 50.000

8.422.665

18



Årsrapport 2017 - Østifterne f.m.b.a.

Noter

2017 2016
kr. t.kr.

10. Formålsbestemte udlodninger, fortsat

Overført 8.422.665

Hospice Forum Danmark - Livstruende sygdomme  50.000

Landforen. Decibel - Familiekursus efterår 2017 50.000

Diabetesforeningen - Oplysningskampagne 50.000

Psoriasisforeningen - Børnepakke 50.000

Sjældne Diagnoser - Seminar 50.000

SIND Ungdom - Trygge fællesskaber for sårbare 50.000

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn 50.000

KFUMs Soldaterhjem - Informationsindsats 2017 45.000

Game - Gadeidræt arr. af frivillige i udsatte omr. 45.000

Amnesty International - Kompetenceudvikling 45.000

Café Exit - "Fra indsat til værdsat" 40.000

Foren. Danske Døvblinde - Foreningens aktiviteter 35.000

Bethlehemsfællesskabet - fællesskaber for ensomme 30.000

Baglandet, Kbh - Rådgivn. til tidl. anbragte børn  30.000

Dansk Blindesamfund Ungdom - Nordisk Camp 30.000

Ghana Venskab - Udvekslingsprogram lærere 27.600

Museum of Modern Art - Kunst + Skole 25.000

Dansk Schweisshundeforening - Seminar 25.000

Ungdommens Folkemøde sept. 2017 - fælles stand  25.000

Gadstrup Idrætsforening - Multibaneanlæg 25.000

DRC - Udvidelse af DRC´s frivillige rådgivning 25.000

Grejbank Fyn - Sikkerhedsuddannelse til lærere 25.000

Dienesmindes Venner - Nødhjælp til østlande 25.000

Virkestedet - et kreativt værksted for handicappede 25.000

Friskolen i Skive - Brainy! Brug hovedet 25.000

Sakskøbing Kulinarisk Fritidsordning - madlavningskurser 25.000

Himmerl. Human. Foren. - sommerlejr russ. børnehjemsbørn 25.000

Ligeværd Storkøbenhavn - Klub for sentudviklede unge 25.000

Dansk Døve-Idrætsforbund - Kickstarter døve idræt 25.000

SPIS! Odense Food Festival - Gratis gourmet for hjemløse 25.000

SATS Aarhus - Katastrofekursus for medicinstud. 25.000

Charlottenlundspejderne - Nye telte 25.000

Dalum-Hjallese Gymnastikforening - Klubhus 25.000

Trekantomr. Brandvæsen - Temadage om sikkerhed mm. 25.000

DBL Burkina Faso - velgørenhedsarr. for skoleetabl. 25.000

Klinik 100 år - innovationsprojekt for sundhedssektor 25.000

9.600.265
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Årsrapport 2017 - Østifterne f.m.b.a.

Noter

2017 2016
kr. t.kr.

10. Formålsbestemte udlodninger, fortsat

Overført 9.600.265

Kulturmaskinen, Odense - Kulturfestival 25.000

Kolding Lys Festival - Lysfestival i Kolding Midtby 25.000

Aalborg Universitetshospital - Pårørendelokale 25.000

De Frie Fugle - Værested for socialt udsatte i Kolding 25.000

Center for Familieudvikling - Styrkelse af fam.trivsel 25.000

Østifterne Pris 2017 - Overlæge Finn Lund Henriksen 25.000

FOF Odense-Fredericia-Middelfart - sangbøger, klaver 25.000

Byg & Skade, Nakskov - Dygtiggør. skimmelangreb 25.000

Små Visioner - Skolebog om interes.org. & fonde 24.800

Støtteforeningen Bus 18´s Venner - Vedl.hold. af bus 24.470

Slagelse Håndboldklub - Førstehjælpskursus ledere 22.000

Legestuen Spiren, Lemvig - for børn 0-2 år og pårørende 20.000

FDF Høje Tåstrup - Friluftsbase "Torstorp" 20.000

Slagelse Hockeyklub - sikkerhedsudstyr til børn/unge 20.000

Dansk Land-Rover Klub - Oplevelse for alv. syge børn 20.000

Davidskolen, Aakirkeby - forbedring af handicapfac. 20.000

Køgespejderne - Sikkerhedsudstyr til unge på havet 20.000

Dorthe Zinck Iversen - Kongres om patientinddragelse 17.786

Slagelse Festuge - Førstehjælpsberedskab festuge 15.000

Børnecentret i Toftlund - Materialer fritidsaktiviteter 15.000

Henn.B.Teisen - UNG RET, gratis retshjælp for unge 15.000

Vejle Idrætsskoler - Outdoor AquaScape 15.000

Hjerteforeningens Børneklub, reg. Sjæll. - Arrangementer 15.000

Uumannaq Projekt - Hjælp til tsunami ramte i Uumannaq 15.000

Livgardens Veteraner - Familiestøtte og netværk 15.000

Plejecenter Kildebo - "Musikvenner" til demente 14.300

Børnehaven Væksthuset - Indkøb af el-ladcykel 14.276

Lindenborg Roklub - Redningsudstyr til robåde 12.000

Vågetjenesten i Skærbæk - Beklædning med logo 10.995

Frivilligcenter Rudersdal - Sorgkurser 10.952

Dansk Kristelig Sygeplejeforening - Konf. Omsorg 10.600

Aab Ishockey - Ishockeyskolen, hjælme til børn 10.000

Psykiatrisk afd., Svendborg - Montering af plakater 10.000

Yachtklubben Furesøen - Sikkerhedsdragter til trænere 10.000

Stop Op, brugerstyret værested i Nysted 9.100

Annie Hjortlund - Affaldsindsamling i Ferritslev-Rolfsted 3.250

10.229.794 8.452
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Årsrapport 2017 - Østifterne f.m.b.a.

Noter

2017 2016
kr. t.kr.

11. Finansielle anlægsaktiver

Anskaffelsessum primo året 992.321.000 992.321

Årets afgang -496.160.500 0

Anskaffelsessum ultimo året 496.160.500 992.321

75.005.000.000 67.192.000

1.218.800.000 2.184.000

12. Egenkapital

Grundkapital 10.000.000 10.000

Reserver, primo 1.243.948.271 0

Reserver, tilført ved spaltning 0 1.247.809

Årets overførte resultat 624.487.555 -3.861

Reserver, ultimo 1.868.435.826 1.243.948

Egenkapital ultimo 1.878.435.826 1.253.948

13. Anden Gæld

Honorar porteføljestyring 11.250 0

A-skat, AM-bidrag og ATP 335.818 302

Revision og anden assistance 64.375 71

Feriepengeforpligtelse 145.076 146

Øvrige skyldige omkostninger 4.884 524

561.403 1.043

14. Forpligtelser

Foreningen har givet tilsagn om fremtidige udlodninger 8.832.614 11.274

Egenkapitalen i Nykredit Holding A/S udgør pr. 31. december

Østifternes andel heraf udgør 1,625% (2016: 3,25%), 
svarende til
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