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Foreningsoplysninger 

Delegeret forsamling: 

Valgt i Region Hovedstaden 

Advokat Camilla Kisling 
Direktør Malene Friis Mortensen 
Selvstændig Pia Allerslev 
Adm. direktør Christian Rubæk 
Tømrermester Steen Colberg Jensen  
Direktør Lars Storr-Hansen 
Vicedirektør Camilla Khokhar 
 
 
Valgt i Region Sjælland 
Gårdejer Jens Eghøj Nielsen 
Advokat Anne-Mette Hvidtsted 
Malermester Svend Poulsen 
Gårdejer Anders Frandsen 
Selvstændig Anne-Lise Becker 
Gårdejer Jens-Christian Bay 
Optiker Jesper Bydam Eghøje 
Fhv. pelsfarmer Per Borrlander 
 
 
Valgt i Region Syddanmark 
Gårdejer Niels Jensen 
Gårdejer Ulrik Bremholm 
Gårdejer Anders Sørensen 
Kundemedarbejder Lene Høsthaab 
Forstander Karsten B. Dressø 
Erhvervs og turistchef Jane Jegind 
Lektor Andreas Munch Møller 
 
 
Valgt i Region Midtjylland 
Gårdejer Erling Bech Poulsen  
Konsulent Stephen Adler Petersen 
Direktør Aage B. Andersen 
Gårdejer Hans Jørgen Bakkegaard  
Politikommissær Kjeld Nedergaard Hansen 
Direktør Bjarne Kongsgaard 
Sanger og entertainer Jette Torp 

 

 
 
 
 
 

 

 
Valgt i Region Nordjylland 
Gårdejer Morten Knudsgaard 
Advokat Jesper Møller 
Læge Carl Joakim Brandt 
 
 

Bestyrelse: 
Gårdejer Erling Bech Poulsen (formand) 
Gårdejer Jens Eghøj Nielsen (næstformand) 
Konsulent Stephen Adler Petersen 
Læge Carl Joakim Brandt 
Advokat Camilla Kisling 
Direktør Malene Friis Mortensen 
 
 
Direktion: 
Direktør Lars Suhr Olsen 
 
 
Revision: 
Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnersskab 
Weidekampsgade 6 
2300 København S 
 
 
Adresse: 
Østifterne f.m.b.a. 
Kalvebod Brygge 1-3 
1780 København V 
 
CVR-nr. 37 82 22 64 
 
Telefon 44 55 96 64 
Telefax 44 55 96 95 
Mail suhr@oestifterne.dk 
 
www.østifterne.dk



2 
 

Ledelsespåtegning 
 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. ja-
nuar - 31. december 2021 for Østifterne f.m.b.a. 
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2021.  
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, be-
retningen omhandler. 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
 
København, den 6. april 2022 
 
Direktion 
 
 
 
Lars Suhr Olsen 
Direktør 
 
 
 
Bestyrelse 
 
 
 
Erling Bech Poulsen Jens Eghøj Nielsen Camilla Kisling 
Formand Næstformand 
 
 
 
 
 
 
Carl Joakim Brandt Malene Friis Mortensen Stephen Adler Petersen
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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 01.01.2021 – 31.12.2021, 
der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnska-
bet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31.12.2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
01.01.2021 – 31.12.2021 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 selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Ac-
countants’ 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.  
  

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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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING, fortsat 
 
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til årsregnskabsloven. 
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke 
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.  
 
 
 
København, den 6. april 2022 
 
Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 96 35 56 
 
 
Lars Kronow 
statsautoriseret revisor 
MNE-nr. 19708 
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Ledelsesberetning for 2021 
 
Østifterne er en forening med knap 300.000 medlemmer, der enten er kunder i Privatsikring eller 
kunder i Gjensidige, hvis kundeforholdet i Gjensidige tidligere er etableret via et selskab i Nykredit 
koncernen.  
 
Foreningen Østifterne blev etableret i år 2000, hvor Nykredit koncernen købte Østifterne Forsikring 
gs. Betalingen for det gensidige forsikringsselskab blev givet til den nydannede forening Østifterne i 
form af aktier i Nykredit A/S. Østifterne har senere solgt halvdelen af aktiebeholdningen i Nykredit 
A/S til 5 pensionsselskaber, hvorefter Østifternes ejerandel af Nykredit A/S udgør 1,625%,  
 
I 2010 indgik Nykredit A/S et samarbejde med forsikringskoncernen Gjensidige, der købte Nykredits 
forsikringsportefølje, hvorefter Nykredit formidlede forsikringskunder til Gjensidige.  
 
Samarbejdet mellem Nykredit og Gjensidige fortsatte frem til 2021, hvor Nykredit indtrådte i en 
bankassurance alliance i forsikringsselskabet Privatsikring sammen med Codan, Spar Nord og om-
kring 40 pengeinstitutter under Lokale Pengeinstitutter LOPI. Østifterne ændrede vedtægter i no-
vember 2020, så alle kunder i Privatsikring også kunne være medlem af Østifterne. 
 
Østifternes formål er at medvirke til at videreføre forsikringsaktiviteter i Nykredit koncernen og i 
øvrigt tage del i Nykredit koncernens virksomhed. Endvidere yder Østifterne støtte til skadeforebyg-
gende aktiviteter, uddannelse, humanitære støtte- og hjælpeaktiviteter og almennyttige formål i 
øvrigt. 
 
Østifternes øverste myndighed er generalforsamlingen, der består af op til 35 delegerede, som væl-
ges af og blandt foreningens medlemmer. Valg af delegerede finder sted hvert år i én af landets 5 
regioner, hvor de delegerede vælges for en 5-årig periode. 
 
Østifterne ledes af en bestyrelse, der er valgt af og blandt de delegerede. Den daglige ledelse vare-
tages af en direktør. 
 
 
Aktiviteter og støttede projekter i 2021   
Østifterne har i 2021 udbetalt en samlet støtte på 42,5 mio. kr. til 200 forskellige projekter. Hertil 
kommer, at der ved årets udgang var bevilget, men endnu ikke udbetalt, støtte på 62,4 mio. kr. 
 
Østifterne modtager et stort antal henvendelser om støtte, og godt 90% af ansøgningerne om støtte 
kommer via Østifternes hjemmeside.   
 
Østifterne støtter forskelligartede projekter, nogle som initiativtager og projektejer, andre som fæl-
lesprojekter med NGO-organisationer, Nykredit eller forsikringsselskab og endelig har Østifterne også 
støttet projekter som sponsor. 
 
De støttede projekter er i følgende kategorier: 
 

1. Skadeforebyggelse 
2. Børn & familie 
3. Ældre 
4. Uddannelse, forskning 
5. Øvrige  
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Ledelsesberetning for 2021, fortsat 
 
Inden for kategorien SKADEFOREBYGGELSE har Østifterne bl.a. støttet:  
 
Vi sponserer ”Giv Liv Kurser”, der tilbydes af Hjerteforeningen og som der er stor interesse for at 
deltage i. Indtil nu har godt 80.000 borgere gennemført kurset, der er gratis og giver færdigheder i 
at hjælpe ved hjertestop. Østifterne er sponsor for ”Hjerteredderprisen”, der hvert år uddeles til 
én af de mange, der har været indstillet for en redningsindsats. Der afholdes også særskilt hyldest-
arrangement for alle, der har været indstillet for en hjerteredning samt de reddede. 
 
Giv Liv i Forening er et partnerskab mellem DGI, Hjerteforeningen og Østifterne. Formålet med 
projektet er at uddanne et korps af 500 frivillige Giv Liv instruktører samt at i alt 40.000 personer 
(trænere og frivillige) gennemfører et Hjerteredderkursus over en fem årig periode. Potentialet findes 
i DGI’s 6.300 foreninger, som har 100.000 frivillige, der er i kontakt med ca. 1,5 mio. foreningsmed-
lemmer. Projektet løber frem til 2024 og har i 2020 og 2021 været noget ramt af restriktionerne i 
forbindelse med covid-19. 
 
På forsikringsområdet har vi støttet med tilskud til Privatsikrings kunders anskaffelse af skadefore-
byggende udstyr, f.eks. udskiftning af låse, tyverialarm, DNA-mærkning af værdifuldt indbo, inde-
klimamåling og vandalarm. Sortimentet af skadeforebyggende udstyr udbygges yderligere i 2022. 
 
Sammen med Beredskab Øst, Professionshøjskolen København, Forsikring & Pension og Beredskabs-
styrelsen har Østifterne iværksat et projekt om Skadereduktion og værdiredning ved større 
bygningsbrande. Undervisningsmaterialet indgår nu som grundlag ifm. uddannelse af nye brand-
folk og materialet anvendes også af Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev. Materialet præ-
senteres ved Danske Beredskabers Årsmøde ultimo august 22. 
 
 
Inden for kategorien BØRN & FAMILIE har Østifterne bl.a. støttet:      
 
Sammen med Cyklistforbundet har vi hvert år 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 lærer at balancere, starte, bremse, tilpasse fart og række hånden ud inden de skal ud på 
trafikerede veje. Både børn, forældre og pædagoger er meget begejstrede for kampagnen, der sam-
tidig har vist sig at være meget inkluderende også for børn, som ofte står ”bagerst i køen” i andre 
lege. 
 
Vi har en flerårig sponsoraftale med GirlTalk.dk, der er en online ung-til-ung rådgivning, der arbej-
der 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 støttet 
et særskilt projekt om Forældrevejledning. 
 
Projekt God start på familielivet er et femårigt udviklings- og forskningsprojekt, som har til formål 
at skabe en model for et styrket tilbud til sårbare gravide og deres partnere. Dette sker ved at udvikle 
forløb med udgangspunkt i den enkelte families behov og udfordringer, som støtter forældrene gen-
nem graviditeten til at skabe trygge og stimulerende rammer for deres kommende barn. Projektet 
er initieret af Østifterne og drives i samarbejde mellem Amager og Hvidovre Hospital, Mary Fonden, 
Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet. 
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Ledelsesberetning for 2021, fortsat 
 
Qnet+ er et samarbejde mellem Røde Kors og Østifterne med henblik på at gøre Qnet indsatsen 
landsdækkende, og således sikre, at voldsudsatte kvinder og børn tilbydes støtte og hjælp efter et 
krisecenterophold, uanset hvor i landet de bor. Mor+Mig er et supplement til denne indsats, og 
sætter særligt fokus på Mor-barn relationen og de udfordringer der kan være efter et brud i familien. 
 
Vi har videreført sponsering af efterårsferie for 44 scleroseramte børnefamilier i særligt han-
dicapvenlige boliger i Dronningens Ferieby i Grenå. Vi modtager mange begejstrede tilbagemeldinger 
fra familierne, der ellers ikke har mulighed for at rejse på ferie i en handicapvenlig feriebolig.  
 
Østifterne var blandt de første, der bevilgede støtte til Joannahuset, som er et sted, hvor børn og 
unge kan henvende sig personligt og anonymt døgnet rundt og modtage omsorg, rådgivning og 
husly. Østifterne støtter udvikling af arbejdet med frivillige voksne, som kan understøtte Jonnahusets 
formål. 
 
 
Inden for kategorien ÆLDRE støtter vi bl.a.: 
 
Sammen med Elderlearn er der startet et projekt under titlen: ”Fra ældrebyrde til ældrestyrke”. 
Projektet har til formål at bringe ældres kompetencer i spil. Udlændinge, der ønsker at lære dansk 
sættes i kontakt med potentielt ensomme ældre, der i deres eget hjem hjælper udlændinge med 
sprog, kulturforståelse mm. Mange udlændinge vil kunne bruge dette i deres videre planer om at 
gennemføre en SoSu-uddannelse – og samtidig oplever de ældre glæden ved at kunne hjælpe andre.    
 
Sammen med Dansk Folkehjælp har vi etableret projekt SeniorNET, der har fokus på ældre, som 
for nylig er blevet enlige og som er i risiko for at blive ensomme. Formålet er, at den ældre, efter 
deltagelse i et SeniorNet-forløb på 12 måneder, fortsætter i et personligt netværk, eller har fået 
opbygget motivation til at indgå i andre netværk, f.eks. på det kommunale aktivitetscenter.  
 
Seniornetværkene drives af frivillige, som rekrutteres blandt medlemmerne af Dansk Folkehjælps 
lokalafdelinger, og som har stor viden om lokalområdets foreningsliv. Kontakten til de enlige sker i 
tæt samarbejde med kommunerne. Projektet har i 2020 og 2021 været nødsaget til at arbejde mere 
digitaliseret og individualiseret grundet restriktioner i forbindelse med covid-19. 
 
 
Inden for kategorien UDDANNELSE OG FORSKNING har vi bl.a. støttet:    
 
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. 
Formålet er at give eleverne en god uddannelse og også at gøre lærergerningen mere prestigefyldt. 
Der er stor 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 fort-
sætte med lærergerningen efter udløbet af den 2 års ansættelsesperiode. 
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Ledelsesberetning for 2021, fortsat 
 
Inden for kategorien ØVRIGE har vi bl.a. støttet: 
 
I starten af 2021 tog Østifterne initiativ til en særlig tak til ansatte inden for sundheds- og ple-
jesektoren. I samarbejde med Scandic blev der udloddet 1.200 familieophold med 2 overnat-
ninger til ansatte inden for sundheds- og plejesektoren, der havde tilmeldt sig lodtrækning eller var 
blevet indstillet af andre til at deltage i lodtrækningen. I alt 3.500 deltog i lodtrækningen (heraf var 
1.000 blevet tippet af familie, bekendte eller patienter).   
 
Sammen med Café Exit og Kriminalforsorgen er der iværksat et projekt under navnet Koncept X, 
der bl.a. skal forbedre langtidsindsattes incitament til og mulighed for senere at komme i almindelig 
beskæftigelse efter gennemført uddannelse.   
 
Sammen om Hinanden er et flerårigt projekt i 3 store almennyttige boligområder med i alt 6000 
lejemål i Helsingør, hvor der arbejdes med tiltag, der giver børn og unge ansvar og muligheder i 
deres liv. Der etableres Ungeråd og Børnedemokrati, som har til formål at udvikle børnenes demo-
kratiske forståelse og deltagelse i deres eget boligområde og lokalsamfund. 
Projektet er initieret af Østifterne og drives sammen med Boliggården, Børnedemokratiet og SSP 
Helsingør. 
 
Endelig kan vi nævne, at vi har deltaget i forskellige former for landsindsamlinger via DR og TV2, 
bl.a. indsamling for flygtningebørn og indsamling for Kræftens Bekæmpelse. 
 
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 69 lokale aktiviteter, hvoraf kan nævnes: 
 

- SeniorCentret Tønder – Højskolesangbøger 
- Ubbely Krisecenter – Cykler og legeredskaber 
- Beredskab Fyn Ungdomskorps – Dragter 
- Hastrup FC – Hjælp til nystartet fodboldklub 
- Robin og Marcus – Redningsindsats ved Faaborg Havn 
- Hvidovre Volleyball Klub  – Seniorfit 
- Højby Håndbold – Legedag for handicappede 
- Søby Møllefond – Vedligeholdelse af træværk og gangbro 
- FC Helsingør Talentakademi – Pigefodbold  
- Det Runde Bord – Juleglæde til hjemløse 
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Ledelsesberetning for 2021, fortsat 
 
Regnskabsberetning 

Østifternes resultat blev et overskud på 304,7 mio. kr. mod et overskud på 119,2 mio. kr. i 2020.   

Årets resultat foreslås tillagt egenkapitalen, som herefter pr. 31. december 2021 udgør 2.501,1 mio. 
kr. 
 
Østifternes indtægtsgrundlag udgøres af resultat af investeringsvirksomheden, som indeholder ren-
ter af likvider, realiserede og urealiserede kursgevinster samt udbytte. I 2021 udgjorde resultat af 
investeringsvirksomheden et overskud på 352,5 mio. kr. mod et overskud på 162,2 mio. i 2020.  

Østifternes udlodninger i 2021 udgør 42,5 mio. kr., jvf. note 7, der specificerer de væsentligste 
poster. Der er givet yderligere tilsagn om fremtidige udlodninger på 62,4 mio.kr. Det var oprindelig 
forventningen, at udbetalingerne vedrørende udlodninger ville komme op 50 mio. kr. i 2021, men 
covid-19 medførte forsinkelser på en række projekter, der ikke nåede det budgetterede aktivitets-
omfang i 2021, hvorfor beløbene er til senere udbetaling.    

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.  

Egenkapitalen i Nykredit Holding A/S udgør pr. 31. december 2021 89,7 mia. kr., hvoraf Østifternes 
andel udgør 1,625% (1.458,5 mio. kr.). 

 
 
Fremtidsudsigter 
Efter salget af halvdelen af Østifternes Nykredit-aktier i 2017 har vi opnået en bedre spredning på 
vores værdipapirer på mange forskellige aktier og obligationer. 
 
Nykredits finansielle situation har ændret sig efter udvidelsen af ejerkredsen og styrkelsen af forret-
ningen og også Nykredit-aktierne giver udbytte. 
 
Med finansindtægter som eneste indtægtskilde og med 2,5 mia. kr. placeret i aktier og obligationer 
er Østifternes årlige regnskabsresultat helt afhængig af den almindelige udvikling i aktie- og obliga-
tionskurser samt aktieudbytter. 
 
Ruslands invasion i Ukraine har naturligvis medført stor usikkerhed på en række områder. De stærkt 
stigende energipriser, stigende inflation og stigende renter har også medvirket til et meget nervøst 
finansmarked. Det er vanskeligt at forudse, hvordan finansmarkedet vil udvikle sig i resten af 2022 
– og meget afhænger af, om Rusland forhåbentlig snart trækker tropperne tilbage fra Ukraine.  
   
Uanset udviklingen i finansindtægterne forventer Østifterne at der i 2022 uddeles støtte på 50-60 
mio. kr. og at vi fra 2023 øger uddelingerne yderligere, så de i løbet af få år kommer op i størrelses-
ordenen omkring 100 mio. kr. om året. 
 



Årsrapport 2021 - Østifterne f.m.b.a.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december

2021 2020
Note kr. t.kr.

Renter og udbytter m.v. 3 111.921.523 27.696
Realiserede gevinster/tab på værdipapirer 4 51.982.615 30.016

Finansindtægter 163.904.138 57.712

Urealiserede gevinster/tab på værdipapirer 5 192.603.358 108.427
Honorar porteføljeforvaltning 6 - 3.959.243 - 3.923

Resultat af investeringsvirksomhed 352.548.252 162.216

Formålsbestemte udlodninger 10 - 42.529.883 - 38.348
Lønninger og vederlag 7 - 3.237.381 - 2.866
Øvrige administrationsomkostninger 8 - 2.056.735 - 1.764

Resultat før skat 304.724.253 119.237

Skat 9 0 0

RESULTAT 304.724.253 119.237
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Årsrapport 2021 - Østifterne f.m.b.a.

Balance pr. 31. december 2021

2021 2020
AKTIVER Note kr. t.kr.

Kapitalandele 11 506.199.569 499.592

Finansielle anlægsaktiver 506.199.569 499.592

Tilgodehavende skat 185.043 425
Periodeafgrænsningsposter 205.301 120
Tilgodehavende renter 1.698.533 2.067
Andre tilgodehavender 0 19

Tilgodehavender 2.088.877 2.632

Aktier 1.154.734.011 1.169.372
Investeringsforeninger 590.926.613 330.860
Obligationer 201.746.230 215.451

Værdipapirer 1.947.406.854 1.715.684

Likvider 46.617.809 10.172

AKTIVER 2.502.313.109 2.228.079

PASSIVER

Grundkapital 10.000.000 10.000
Overført resultat 2.186.361.939 2.067.125
Årets overførte resultat 304.724.253 119.237

Egenkapital 12 2.501.086.192 2.196.362

Feriepengeforpligtelse 0 52

Langfristede gældsforpligtelser 0 52

Kreditinstitutter 0 30.113
Anden gæld 13 1.226.917 1.552

Kortfristede gældsforpligtelser 1.226.917 31.665

Gældsforpligtelser 1.226.917 31.717

PASSIVER 2.502.313.109 2.228.079

Forpligtelser 14
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Årsrapport 2021 - 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 2020.

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.

Kapitalandele i kommanditselskaber er optaget til anskaffelsespris med fradrag af evt. nedskrivninger. 
Nedskrivninger føres over resultatopgørelsen.
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Årsrapport 2021 - 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 2021 - Østifterne f.m.b.a.

Noter

2021 2020
kr. t.kr.

3. Renter og udbytter m.v.

Renteindtægter  3.989.559  4.387
Aktieudbytte  110.894.766  26.620
Depot- og bankomkostninger - 379  13
Kursregulering valuta  63.457  375
Øvrige renter - 443.824 - 176
Udenlandsk udbytteskat - 2.582.057 - 3.522

 111.921.523  27.696

4. Realiserede gevinster/tab på værdipapirer

Obligationer og Investeringsforeninger - 1.057.140 - 620
Aktier  53.039.755  30.636

 51.982.615  30.016

5. Urealiserede gevinster/tab på værdipapirer

Obligationer og Investeringsforeninger - 3.076.671 - 3.055
Aktier  195.680.029  111.483

 192.603.358  108.427

6. Honorar porteføljeforvaltning

Honorar til Porteføljeforvaltning 3.959.243  3.419
Honorar til ledelsesinformation 0  505

3.959.243  3.923
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Årsrapport 2021 - Østifterne f.m.b.a.

Noter

2021 2020
kr. t.kr.

7. Lønninger og vederlag

Aflønning af direktion, bestyrelse og delegeretforsamling 3.224.728 2.855
Andre udgifter til social sikring, lønsumsafgift 12.653 11

3.237.381 2.866

Antal ansatte 2 2

Honorar til bestyrelse/direktion

Formand * 184.000 142
Næstformand * 144.800 112
Bestyrelsesmedlem * 90.400 70
Delegeret medlem * 22.000 22
Direktion 1.440.000 1.180

*) Inklusive honorar for deltagelse i 2 årlige delegeretmøder, 

der honoreres med 5.000 kr. pr. møde.

8. Øvrige administrationsomkostninger 

Bestyrelse, delegeretforsamling og generalforsamling 247.804 45
Honorar til Østifterne Administration 1.301.070 1.153
Advokat, Revision, skat og anden assistance 83.125 256
Annoncering 63.045 54
Kontorartikler m.v. 22.845 15
Kørsel, parkering, taxi & fly 115.802 59
Kontingenter 143.413 126
Repræsentation 11.772 11
Møder/bespisning 7.310 3
Forsikring 18.990 23
Diverse 41.560 21

2.056.735 1.764

Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor

Revision af årsregnskabet 70.000 68
Skat og anden assistance 0 23

70.000 91
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Årsrapport 2021 - Østifterne f.m.b.a.

Noter

2021 2020
kr. t.kr.

9. Skat

Aktuel skat 0 0
Regulering vedr. tidligere år 0 0

0 0

10. Formålsbestemte udlodninger

Udlodning til organisationer/projekter:
Privatsikring A/S - Bankassurance alliancens Boligejerkoncept 4.987.000
Østifterne, Mary Fonden mfl - "En god start på familielivet" 4.568.011
DGI - "Giv Liv i Forening" 2.449.522
Østifterne, Boliggården, SSP m.fl. - "Sammen om Hinanden" 2.413.800
Røde Kors - Qnet+, udbygning af frivillig-netværk 2.010.865
Østifterne - Belønning til ansatte i sundheds- og plejesektoren 1.650.000
Café Exit - En fælles bevægelse for resocialisering 1.340.000
Mary Fonden m.fl. - Mediekonkurrence for skoler i 2021 1.248.500
Børn, Unge & Sorg, Systematisk støtte til pårørende børn/unge 1.000.000
Julemærkefonden - Trivselsværksteder 759.000
Cyklistforbundet - "Vi kan cykle 2019-2021" 600.000
Amnesty International - "Respekt og Ligeværd", Skoleprojekt 600.000
Gjensidige - Udskiftning af låse for helkunder i Boligkonceptet 581.552
Elderlearn - Fra ældrebyrde til ældrestyrke 510.000
Bryd Tavsheden - Skoleelever skal bryde tavsheden om vold 500.000
Beredskab Øst og Prof.højskolen - Skadesreduktion v. brande 500.000
CORO, Co-lab Roskilde - Testcenter for oversvømmelsesbeskyt. 500.000
Just Human Fonden - VenligHverDag 500.000
KFUMs Idrætsforbund - TEAM UP, et sundt fællesskab for piger 474.000
Hjerteforeningen - Giv Liv Basis og "Årets Hjerteredder" 400.000
GirlTalk - Grundbevilling til organisationens arbejde 400.000
Landbrug & Fødevarer, Seges - Forulykkede i landbruget 400.000
Østifterne, DBU, DR, Mary Fonden - "DK ser FODBOLD sammen" 400.000
Forbrugerrådet TÆNK - Online rådgivning om privatøkonomi 361.031
Lær for Livet - Styrke udsatte børn fagligt 350.000
God Start på Familielivet - Projekt Digital 350.000
Børneulykkesfonden - Legehelte på børnepsykiatriske afd. 317.737
Syddansk Universitet - Ph.d. prj. Skadeforebyggelse håndbold 300.000
Børns Vilkår - Gruppechat til unge 300.000
IMCC Landssekretariatet - Opkvalificering af frivilligfællesskaber 284.700
Center for Familieudvikling - Par-telefonrådgivning 275.000

31.330.718
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Årsrapport 2021 - Østifterne f.m.b.a.

Noter

2021 2020
kr. t.kr.

10. Formålsbestemte udlodninger, fortsat

Overført 31.330.718
Foreningen Joannahuset - Krisecenter for børn 275.000
Scleroseforeningen - Efterårsferie for familier med sclerose 251.000
Børn & Unges Trivsel - UNIK, hjælp til udsatte unge 250.000
Bedre Psykiatri - Hjælp til pårørende 238.000
Teach First - Flere dygtige lærere til udsatte skoler 200.000
WeShelter - Et godt liv i egen bolig 200.000
Brug Bolden - Inklusion af isolerede "Brug Bolden" 200.000
UlykkesPatientForeningen - PREGO, pårørendes egenomsorg 200.000
SMILfonden - Kreativt værksted til børn Aarhus Univ.hospital 200.000
Region Hovedstaden - Fastholdelse af unge i sport og fys. aktiv. 200.000
PTU - Naturfællesskaber for ældre med handicap 200.000
Ungdommens Røde Kors - Styrkede kompetencer til frivillige 192.600
EXIST - Night Light Café og oplysningsaktiviteter 165.000
Red Barnet Ungdom - Frivillige lektievenner 155.000
Syddansk Universitet - Bedre fysiske rammer i psykiatrien 150.000
Diabetesforeningen - Opsporings- og forebyggelseskampagne 150.000
Fonden for Socialt Ansvar - Friviilige Natteravne 150.000
Dansk Folkehjælp - Julehjælp 2021 til familier med børn 150.000
Trafik i Børnehøjde - Elever som trafikeksperter 146.398
DrugRebels - Forebyggelse af brug af rusmidler 125.000
Landsforeningen SIND - Øget bisidderassistance efter corona 123.275
Nye Rødder - Hadets Spor, hjælp til ofre for hadforbrydelser 116.263
OCD Foreningen - Sådan tackler du OCD under corona 115.000
Hjerteforeningen - loyalitetstiltag/hilsen til Giv Liv-instruktører 112.405
CAMES, Rigshospitalet - Open Space læringslaboratorie 100.000
Grønlandske Børn - Najorti, børnebisidderordning i Grønland 100.000
Selma Marie Bosted - Genoptræningsrejse unge hjerneskadede 100.000
Danmarks Indsamling 2021 - Hjælp til coronakrisens børn 100.000
Børnebondegården Dortheasminde - Omklædningsrum 100.000
Danmarks Bløderforening - Arbejdet for blødere og pårørende 100.000
Dansk Døve-Idrætsforbund - Støtte til Deaflympics 2021 100.000
Syddansk Universitet - Smertestillende medicin i ungdomsidræt 100.000
Kirkens Korshær - Akut brug for hjælp til varmestue hjemløse 100.000
Blindecenter Bredegaard - Træningsredskaber til synshandic. 100.000
Foren. Danske DøvBlinde - Aktiviteter for døvblinde 100.000
Danske Hospitalsklovne - Livsglæde i en svær tid 100.000
Parasport Danmark - De Paralympiske Lege i Tokyo 2021 100.000
AOF Danmark - Valgarrangementer i udsatte boligområder 100.000
Amager Hvidovre Hospital - Hospitalsklovnen "Stella" 100.000

37.095.659
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Årsrapport 2021 - Østifterne f.m.b.a.

Noter

2021 2020
kr. t.kr.

10. Formålsbestemte udlodninger, fortsat

Overført 37.095.659
Kræftens Bekæmpelse - Knæk Cancer 2021 100.000
Børnehjælpsdagen - Fest for anbragte børn og unge 100.000
ReDi School of Digital Integration - Laptops til skolens elever 100.000
Trampolinhuset - Aktiviteter for forældre og børn i udrejsecenter 100.000
Handicappede Børns ferie - Støtte til ferieophold 100.000
Forælder Fonden - Sociale indsatser 100.000
Blå Kors Danmark - Ferielejre for udsatte børn og unge 100.000
Mødrehjælpen - trygge rammer for børn, der vokser op med vold 100.000
Barndrømmen - Kulturelle oplevelser (koncerter) for 5.700 børn 100.000
Røde Kors, TV2, Fodboldfonden - Alle Vores Børn 100.000
Hvidovre Hospital - Hospitalsklovnen "Stella" 100.000
Fri af Misbrug - Barndom fri af vold 99.386
Børneliv - "Helping Hands", Førstehjælpskoncept 97.850
Anne Norup, region Hovedstaden - Tillægsbevilling til jnr 18-077 96.000
Settlementet på Vesterbro - Fællesskabsindsats for udsatte 90.000
Frelsens Hær - Sommerlejre 2022 85.200
Teaterforen. Hils din Mor - "En kænguru som dig" 75.000
Det kærlige måltid - måltid for familier med livstruende sygdom 75.000
Mary Fonden m.fl. - Mediekonkurrence for skoler i 2021 75.000
Matematikcenter - Gratis online lektiehjælp i matematik 75.000
DFUNK - Supervision af udvisningstruede unge 75.000
Sjældne Diagnoser - Seminar og repr.skabsmøde 2021 70.000
Specialhospital - Træningsredskab for polio og ulykkesramte 69.500
BAST Studenterterapeuterne - Kval.sikring af terapi, lavbudget 60.000
Radio Sydhavnsøerne - Medieskole 57.000
IFEL Specialsport - Hjælpemidler til svømmeundervisning af børn 50.000
Det Danske Herrrelandshold i Kajakpolo - Internat. Stævner 50.000
Ubbely Krisecenter - Cykler og udendørs legeredskaber 50.000
FitforKids - Børnevægttabsprogrammer 50.000
Foreningen Øens Dyr - Dyr og friluftsliv for sårbare børn 50.000
Ramme-Lomborg Idrætsforening - Tilskud til nyt lysanlæg 50.000
ADHD-foreningen - Familielejr for sårbare børn med ADHD 50.000
Børnesagens Fællesråd - Konfirmationsstipendier 50.000
CIK Bokseafdeling - Træningsudstyr og kamptøj 50.000
Knightingales Kvindehus ApS - Legetøj/-redskaber for børn 50.000
Grundejf. Kjærgården - Aktivitets- og legeplads institutioner 50.000
SPK Langelinieskolen - Landslejr for børn og unge med høretab 50.000
Centerafd´s Forældreforening - Lejrskole på Musholm Feriecenter 50.000
Parasport Fr.berg - Børne Race Running i 10 danske byer 50.000

39.995.595

20



Årsrapport 2021 - Østifterne f.m.b.a.

Noter

2021 2020
kr. t.kr.

10. Formålsbestemte udlodninger, fortsat

Overført 39.995.595
Projekt M - Undervisn.matr. om historiske pandemier og covid-19 50.000
Børnesagens Fællesråd - Uddannelsesstipendier 50.000
DFUNK - Supervision af udvisningstruede unge 50.000
NiiS - Konceptualilsering, flere indvandrere i arbejde 50.000
Lærke Askholm Jensen - Presseetik i voldtægtssager 50.000
Børnesagens Fællesråd - Julestupendier til fattige familier 50.000
Decibel - Familiekursus for familier med børn med høretab 50.000
S/I Street Care - Opsøgende gadeplansarbejde blandt udsatte 50.000
Vesterbro Sogn - "Fisken og Brødet", uddeling af overskudsmad 50.000
FC Helsingør Talentakademi - Fodboldtræningslejr for piger 50.000
Ventilen - Afhjælpe ensomhed blandt unge mennesker 50.000
Impact Insider - Lancering 50.000
København Vineyard - Mission Julegave 2021 49.850
Beredskab Fyn Ungdomskorps - Indsatsdragter 45.000
Hvidovre Volleyball Klub - SeniorFit og SeniorVolley 44.875
Peterskolen, Rønne - Faldunderlag til legeplads 40.000
Dividendo - Udstillingsomkostninger "Lys over Lolland" 40.000
Grønlandske Livshistorier - Socialpædagogisk Seminarium 40.000
Husby Tanderup Ungdoms- og Gymnastikforening - udstyr 40.000
Dansk Døve-Idrætsforbund - Støtte til EM-kval. FUTSAL dec. 21 40.000
Selvej. Inst. Nordlangelandshallen - Udendørs padelbane 40.000
A. Skaannning Andersen - Udvikling af spil til autister 40.000
FrivilligCenter Greve - udsatte m. etnisk minoritetsbaggrund 39.000
Perronen, Nykøbing F - Indretning af brugernes opholdsrum 36.000
Sejlklubben Greve Strand - Følgebåd til sikker undervisning 35.000
Løgumkloster Frivillige Brandværn - Istandsætt. samlingsstue 35.000
Karlebo Bokseklub - Belysning over boksering 35.000
Gasse Ungdomsforening - Udendørs fitnessområde 35.000
Fruerlundparken - Handicapvenlig adgang til terrasse 35.000
Søby Møllefond - Vedligeholdelse af træværk og gangbro 35.000
Haderslev Krisecenter - Kompetenceudvikling af frivillige medarb. 31.000
Ventilen - Afhjælpe ensomhed blandt unge mennesker 30.000
Fiskeriets Hus - Fiskens og Havnens dag, juni 2021 30.000
Frivillige brand- og akuthjælpere Skarø - Udskiftning af port 30.000
CIK Brydeklub - Kontingent for børn fra udsatte familier 30.000
Hastrup FC - Kamp- og træningstøj til nyetableret fodboldklub 29.500
Hastrup FC - Træningstøj og træningsudstyr 29.500
Sofia Hedeby Sørensen - Klinikophold i Grønland 27.184
Højby Håndbold S&G - Legedag for handicappede børn 25.000

41.562.504
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10. Formålsbestemte udlodninger, fortsat

Overført 41.562.504
Team Rynkeby Nordsjælland - Børnecancerfonden 25.000
Team Rynkeby Ringe - Børnecancerfonden 25.000
Spejderkorps, Antvorskov Division - Køkken i spejderhytte 25.000
Bispebjerg Bokse Klub 1949 - Træningsudstyr og efteruddannelse 25.000
Haderslev Svømmeklub - Udvikling af træningsmetoder 25.000
Karina Rohrberg Jessen - Opstart på Parasport landshold 25.000
Airwave Paragliding Klub - Optræksspil til paraglidere 25.000
Seden Kirke - renovering af Mindelunden 25.000
Danmarks Naturfredningsforening - Frivillige indsamler affald 25.000
Den Jyske Opera - Sangcafé "Glemmer du, så husker jeg" 25.000
GRO Kvindekrisecenter - Naturlegeplads for udsatte børn 25.000
Krarup Friskole, Rewentlowskolen - Legeplads skole/lokalsamfund 25.000
Landbrug & Fødevarer - Mental sundhed i Landbruget 25.000
Midtsjællands Politi IF - Udstyr genoptræning & vedl.hold.træning 25.000
Adventure for Charity - Indsamlingsvandring for Legeheltene 25.000
Næstved Skytteforening - Elektronisk markeringsanlæg 25.000
Danmarks Spisekammer - Læring og fællesskaber 25.000
Katrine Bang Lilleør - Gudstjeneste Akademiet 25.000
Team Rynkeby Ringe - Cykeltur (indsamling) til Paris 2022 25.000
Team Rynkeby Midt-Vest - Cykeltur (indsamling) til Paris 2022  25.000
Team Rynkeby Nordsjælland - Cykeltur (indsamling) til Paris 2022 25.000
Aasum Gamle Smedje - Indretning af smedjen 24.800
Özlem Sara Cekic - Brobyggerne 24.437
SeniorCentret Tønder - Nye højskolesangbøger 23.500
Sofie Hjort Bendixen - Klinikophold i Grønland 21.366
Hjerneskadecenter Klosterparken - Kørestolscykel 20.000
Støtteforeningen for Naturhuset Skovlykke - Legeborg 20.000
Mette Abildgaard Jensen - Praktikoophold i Grønland 20.000
Eventyrligt Julemarked, Odense - Julemusikarrangement 20.000
Luthersk Missions Børne og Ungdomsarbejde - Multibane 20.000
Det Runde Bord - Juleglæde til hjemløse 20.000
VeteranCafé Næstved - Tur for veteraner og pårørende 18.875
Ballum Multihus - Nye højskolesangbøger til ældre & svagtseende 15.758
FDF Romdrup-Klarup - Brandsikring af fælleshus 15.000
Morten Bille - Uddannelse som misbrugskonsulent 15.000
Frederikshavn Krisecenter - færdiggørelse af legeplads 15.000
Børnebondegården Dortheasminde - Mobilt byggehegn 13.010
Danmarks Naturfredningsforening - Frivillige indsamler affald 12.500
Ung Ret - Gratis juridisk rådgivning til unge studerende 11.686

42.418.436
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10. Formålsbestemte udlodninger, fortsat

Overført 42.418.436
Resen Beboerforening - Renovering af lokaler 10.000
Aarhus Symposium - Fejring af 10 års jubilæum 10.000
TT Aalborg - Indkøb af løbevogn 10.000
Redningsindsat ved Faaborg havn - Hæders priser for indsats 10.000
CBS Case Competition - Competition 2022 10.000
H.C.Andersen Paradens Spillerforening - Eventyrlig sommerferie 10.000
Rebecca Birkholm - Klinikophold i Tanzania 10.000
Therese Jepsen - Klinikophold i Tanzania 10.000
Agedrup Sogns Beboerforening - Mobilt lydanlæg 9.034
Michelle Sønderskov Mikkelsen - Udstyr til gratis yogatræning 8.393
Vemmelv Rideclub - Ridehjelme og sikkerhedsveste 6.980
Ringen i Slagelse - Udendørs pavillon og cafésæt 4.820
Østifterne - Strukturelt projekt "Øvrige" 20-25, Projektdesign 2.220

42.529.883
Tilbageførte donationer tidligere år  0

42.529.883 38.348

11. Kapitalandele

Anskaffelsessum primo året 500.224.161 497.715
Årets tilgang 6.607.579 2.509

Anskaffelsessum ultimo året 506.831.740 500.224

Nedskrivninger primo året  632.171 632
Årets nedskrivninger, netto  0 0

Nedskrivninger ultimo året  632.171 632

Finansielle anlægsaktiver ultimo året 506.199.569 499.592

Nykredit A/S  496.160.500 496.161
Øvrige kapitalandele  10.039.069 3.431

 506.199.569 499.592

89.754.000.000 85.906.000

1.458.502.500 1.395.973

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

Østifternes andel heraf udgør 1,625% (2020: 1,625%), svarende til
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12. Egenkapital

Grundkapital 10.000.000 10.000

Reserver, primo 2.186.361.939 2.067.125
Årets overførte resultat 304.724.253 119.237

Reserver, ultimo 2.491.086.192 2.186.362

Egenkapital ultimo 2.501.086.192 2.196.362

13. Anden Gæld

A-skat, AM-bidrag og ATP 396.958 690
Revision og anden assistance 70.000 68
Feriepengeforpligtelse 169.889 243
Øvrige skyldige omkostninger 590.070 551

1.226.917 1.552

14. Forpligtelser

Foreningen har givet tilsagn om fremtidige udlodninger 62.351.953 63.079

Forpligtelser relateret til investeringer 89.348.374 45.956
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