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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 2. april 2020
Direktion

Lars Suhr Olsen
Direktør

Bestyrelse

Erling Bech Poulsen

Jens Eghøj Nielsen

Formand

Næstformand

Carl Joakim Brandt

Malene Friis Mortensen

Camilla Kisling

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 1. januar - 31. december
2019, 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 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 nærmere 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 overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens 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 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 professionel skepsis under revisionen. Herudover:
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•

•

•

•

•

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 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 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 selskabets 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 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 begivenheder 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 placering 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 2. april 2020
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Lars Kronow
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 19708
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Ledelsesberetning for 2019
Foreningen Østifterne blev etableret i år 2000, hvor Nykredit koncernen købte Østifterne
Forsikring gs. og ændrede navnet til Nykredit Forsikring A/S. Betalingen for det gensidige
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 Nykredit henviser privatkunder til Nykredit Forsikring og erhvervs- og
landbrugskunder til Gjensidige, Danmark.
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 aktiebesiddelsen vedr. Nykredit-aktier, således at Østifternes ejerandel faldt
fra 3,25% til 1,63%. Aktierne 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 drevne forsikringsvirksomhed og dels at have ejerskab i Nykredit koncernens
virksomhed samt at yde støtte til skadeforebyggende aktiviteter, uddannelse, humanitære
støtte- og hjælpeaktiviteter og almennyttige formål i øvrigt.
Medlemmerne i foreningen Østifterne er forsikringskunder i Nykredit Forsikring samt kunder i Gjensidige koncernen, såfremt kundeforholdet er etableret på grundlag af henvisning
fra et selskab i Nykredit koncernen, herunder ejendomsmæglerkæderne Nybolig og Estate.
Østifternes øverste myndighed er generalforsamlingen, der består af 35 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.

Aktiviteter og støttede projekter i 2019

Østifterne har i 2019 udbetalt en samlet støtte på 44,6 mio. kr. til 177 forskellige projekter
vedrørende skadeforebyggelse, sikkerhed, humanitære hjælpeaktiviteter og andre almennyttige formål. Hertil kommer, at der ved årets udgang var bevilget, men endnu ikke udbetalt, støtte på 62,4 mio. kr.
Vi modtager et stort antal henvendelser om støtte, og godt 90% af ansøgningerne om
støtte kommer via Østifternes hjemmeside.
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Ledelsesberetning for 2019, fortsat
Østifterne har støttet forskelligartede projekter, nogle som initiativtager og projektejer,
andre som fællesprojekter med NGO-organisationer, Nykredit eller Nykredit Forsikring og
Gjensidige og endelig har Østifterne også støttet projekter som sponsor.

Projekterne inddeles i følgende kategorier:
1. Skadeforebyggelse
2. Børn & familie
3. Ældre
4. Uddannelse, forskning
5. Øvrige
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 70.000 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 hyldestarrangement 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. foreningsmedlemmer. Projektet løber frem til 2023
På forsikringsområdet støtter vi med ”Låseudskiftninger” på huse, der handles gennem Estate eller Nybolig, og hvor huskøberne tegner ejerskifte- og husforsikring i Nykredit Forsikring (og bliver medlem af Østifterne). Der er stor interesse hos huskøbere for
muligheden for at få udskiftet låsene i den nyerhvervede bolig.
Sammen med Gjensidige og SEGES er der implementeret et nyt undervisningskoncept
om sikkerhed på landbrugsskolerne under titlen ”En Sikker Vinder”. Undervisningskonceptet er testet i et pilotforsøg, der også var støttet af Østifterne.

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 samtidig har vist sig at være meget inkluderende også for børn, som ofte står ”bagerst i køen” i andre lege.
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Ledelsesberetning for 2019, fortsat
Vi har en flerårig sponsoraftale med GirlTalk.dk, der er en online ung-til-ung rådgivning,
der arbejder 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.
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 gennem 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.
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 sponseringen af efterårsferie for 44 scleroseramte børnefamilier i
særligt handicapvenlige boliger i Dronningens Ferieby i Ebeltoft. Vi modtager mange begejstrede tilbagemeldinger fra familierne, der ellers ikke har overskud til at rejse på ferie.
Vi har støttet SMIL fonden med økonomi til hospitalsfester for syge og langtidsindlagte
børn samt omsorgsarrangementer for forældre til alvorligt syge børn.
Endelig kan nævnes, at vi har støttet Børnehjælpsdagen med økonomi til sommerfest
for anbragte børn samt støttet Børn og Unges Trivsel UNIK med økonomi til projekter
for udsatte unge, der tidligere har været i familiepleje.

Inden for kategorien ÆLDRE støtter vi bl.a.:
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.
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Inden for kategorien UDDANNELSE OG FORSKNING har vi bl.a. støttet:
Østifterne støtter organisationen ”Teach First Danmark”, som rekrutterer de dygtigste
nyuddannede 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 fortsætte med lærergerningen efter udløbet af den 2 års ansættelsesperiode.
I efteråret 2019 afholdtes Mediekonkurrencen, hvor 200 skoleklasser i hele landet deltog. Emnet var ”Døden er da noget vi taler om”, og konkurrencen var et samarbejde
mellem JP Politikens Hus, Mary Fonden, Børn, Unge & Sorg og Østifterne. Der blev udpeget otte vinderklasser, som alle blev fejret ved et arrangement i Pressen i januar 2020,
hvor Kronprinsesse Mary og Sundhedsminister Magnus Heunicke holdt tale, og underholdningen leveret af Per Vers og Wafande
Inden for kategorien ØVRIGE har vi bl.a. støttet:
Projekt Tvilling er initieret af Foreningen Nydansker og Sincera, og afvikles med støtte
fra Østifterne. Projektet har til formål at få indvandrerkvinder i arbejde og uddannelse inden for SOSU området. Projektet byder ind med en løsningsmodel i forhold til den store
mangel på SOSU personale som alle kommuner oplever, og har bl.a. været inviteret til at
fortælle om ideer og erfaringer på et seminar for 33 kommuners integrationskonsulenter.
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 85 lokale aktiviteter, hvoraf kan
nævnes:
-

Beredskabsforbundet Billund - Beklædning
Café Backstage, Slagelse – Tur for brugere i aktivering
Ringen, Slagelse – ”Handling giver forvandling”
Forfatterskolen Odense – Camp for læselystne
Himmerlands Boligforening – El-ladcykel, der udlånes til beboere
Aarhuskolonien – Sommerferieophold for børn
Sørby Esport – ”Drengene ud af værelset”
Veteranhjem Odense - Fællesspisning
SATS (lægestuderende) - Katastrofekursus
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-

Tønder Frivillige Brandværn – Skæreslukker
Boligforeningen Vapnagaard – Fællesspisning 1 dag hver måned
Aflastningstjenesten Esbjerg – Hjælp til ældre
”De Frie Fugle” – Udflugt for tidligere misbrugere
Børnelejren på Langeland – Branddøre i bygningen
Lolland kommune – Pilotforsøg med sluseport ved havneindløb

Regnskabsberetning
Østifternes resultat blev et overskud på 224,9 mio. kr. mod et underskud på 26,2 mio. kr.
i 2018.
Årets resultat foreslås tillagt egenkapitalen, som herefter pr. 31. december 2019 udgør
2.077,1 mio. kr.
Østifternes indtægtsgrundlag udgøres af resultat af investeringsvirksomheden, som indeholder renter af likvider, realiserede og urealiserede kursgevinster samt udbytte. I 2019
udgjorde resultat af investeringsvirksomheden et overskud på 274,5 mio. kr. mod et underskud på 4,2 mio. i 2018. Urealiserede gevinst/tab udgør i 2019 en gevinst på 196,3
mio. kr. mod et tab på 92,6 mio.kr. i 2018.
Østifternes udlodninger i 2019 udgør 44,6 mio. kr., jvf. note 7, der specificerer de væsentligste poster. Der er givet yderligere tilsagn om fremtidige udlodninger på 62,4 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.
Egenkapitalen i Nykredit Holding A/S udgør pr. 31. december 2019 80,5 mia. kr., hvoraf
Østifternes andel udgør 1,625% (1.308,6 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 forretningen og også Nykredit-aktierne giver normalt udbytte.
Med finansindtægter som eneste indtægtskilde og med hele formuen placeret i aktier og
obligationer er Østifternes årlige regnskabsresultat helt afhængig af den almindelige
udvikling i aktie- og obligationskurser samt aktieudbytter.
De voldsomme kursfald, især på aktier, efter COVID-19 har siden starten af året 2020
påvirket og påvirker Østifternes formue betydeligt – og ingen kan forudse om, når og
hvornår de negative økonomiske konsekvenser af COVID-19 fortager sig. Der var
forventning om udbetaling af godt 58 mio.kr. ultimo marts 20 i udbytte på vores Nykreditaktier – men det er for kort tid siden besluttet at udskyde beslutning om eventuel
10

Ledelsesberetning for 2019, fortsat
udbyttebetaling på Nykredit-aktier til i løbet af 2. halvår 2020, når der er bedre overblik
over situationen.
Der forudses et betydeligt tab på investeringsvirksomheden i 2020.
Når finansmarkedet har stabiliseret sig igen, forventer vi at genoptage årlig støtte i
størrelsesordenen omkring 50 mio. kr. Vi har givet tilsagn om fremtidige udlodninger på
62,4 mio. kr. og disse udlodninger vil naturligvis blive honoreret, men det kan blive aktuelt
at udskyde planer om nye større projekter og bevillinger i en periode.
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Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december

Note

2019

2018

kr.

t.kr.

Renter og udbytter m.v.

3

71.666.678

86.869

Realiserede gevinster/tab på værdipapirer

4

10.090.232

4.020

81.756.910

90.889

Finansindtægter
Urealiserede gevinster/tab på værdipapirer

5

196.346.261

-92.546

Honorar porteføljeforvaltning

6

-3.836.168

-2.520

274.267.003

-4.178

-44.631.085

-17.951

Resultat af investeringsvirksomhed
Formålsbestemte udlodninger

10

Løn og honorar m.v.

7

-2.672.443

-2.214

Øvrige administrationsomkostninger

8

-2.042.971

-1.888

224.920.504

-26.232

0

0

224.920.504

-26.232

Resultat før skat
Skat
RESULTAT

9
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Balance pr. 31. december 2019

AKTIVER

Note

Kapitalandele

11

2019

2018

kr.

t.kr.

496.160.500

496.161

922.446

904

497.082.946

497.065

425.303

425

92.620

80

Tilgodehavende renter

2.253.321

3.085

Andre tilgodehavender

5.791

7

2.777.036

3.598

Aktier

902.452.790

682.516

Obligationer og investeringsforeninger

583.364.170

643.122

1.485.816.960

1.325.638

92.713.524

27.550

2.078.390.466

1.853.851

10.000.000

10.000

1.842.204.094

1.868.436

224.920.504

-26.232

2.077.124.598

1.852.204

54.006

0

54.006

0

1.211.862

1.647

Kortfristede gældsforpligtelser

1.211.862

1.647

Gældsforpligtelser

1.265.868

1.647

2.078.390.466

1.853.851

Værdipapirer
Finansielle anlægsaktiver

Tilgodehavende skat
Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavender

Værdipapirer

Likvider
AKTIVER

PASSIVER
Grundkapital
Overført resultat
Årets overførte resultat
Egenkapital

12

Feriepengeforpligtelse
Langfristede gældsforpligtelser

Anden gæld

13

PASSIVER

Forpligtelser

14
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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 2018.
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.

14

Årsrapport 2019 - Østifterne f.m.b.a.

Noter
1. Anvendt regnskabspraksis, fortsat
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.

2. Begivenheder efter balance dagen
Der er i perioden frem til aflæggelsen af årsrapporten ikke indtruffet væsentlige begivenheder
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Noter
2019
kr.

2018
t.kr.

3. Renter og udbytter m.v.
Renteindtægter
Aktieudbytte
Den Sociale Kapitalfond
Depot- og bankomkostninger
Kursregulering valuta

5.493.842

5.881

68.428.029

83.291

-632.171

0

-30.998

-326

-7.035

-22

-146.397

-646

-1.438.591

-1.309

71.666.678

86.869

Obligationer og Investeringsforeninger

1.144.031

-1.871

Aktier

8.946.201

5.891

10.090.232

4.020

5.145.121

-3.250

191.201.139

-89.296

196.346.261

-92.546

Øvrige renter
Udenlandsk udbytteskat

4. Realiserede gevinster/tab på værdipapirer

5. Urealiserede gevinster/tab på værdipapirer
Obligationer og Investeringsforeninger
Aktier

6. Honorar porteføljeforvaltning
Honorar til Porteføljeforvaltning

3.171.388

2.069

Honorar til ledelsesinformation

447.905

427

Honorar til investeringsrådgivning

216.875

24

3.836.168

2.520
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Noter
2019

2018

kr.

t.kr.

7. Lønninger og vederlag
Aflønning af direktion, bestyrelse og delegeretforsamling
Andre udgifter til social sikring, lønsumsafgift

Antal ansatte

2.662.575

2.208

9.868

6

2.672.443

2.214

2

2

Honorar til bestyrelse/direktion
Formand *

142.000

Næstformand *

112.000

Bestyrelsesmedlem *
Delegeret medlem *
Direktion

70.000
22.000
960.000

*) Inklusive honorar for deltagelse i 2 årlige delegeretmøder,
der honoreres med 5.000 kr. pr. møde.

8. Øvrige administrationsomkostninger
Bestyrelse, delegeretforsamling og generalforsamling
Honorar til Østifterne Administration
Advokat, Revision, skat og anden assistance

356.398

310

1.093.764

968

181.094

107

Annoncering

43.636

58

Kontorartikler m.v.

16.766

28

1.445

0

Kørsel, parkering, taxi & fly

160.830

319

Kontingenter

101.571

44

50.907

10

Kurser, undervisning mv.

Repræsentation

3.958

12

Forsikring

22.104

20

Diverse

10.499

13

2.042.971

1.888

Revision af årsregnskabet

66.875

66

Skat og anden assistance

103.500

42

170.375

107

Møder/bespisning

Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor
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Noter
2019

2018

kr.

t.kr.

9. Skat
Aktuel skat

0

0

Regulering vedr. tidligere år

0

0

0

0

10. Formålsbestemte udlodninger
Udlodning til organisationer/projekter:
DGI - "Giv Liv i Forening"

6.668.964

Østifterne, Mary Fonden mfl - "En god start på familielivet"

5.550.000

Nykredit - Skovrejsning som CO2-kompensation (skovfond)

3.000.000

Røde Kors - Qnet+, udbygning af frivillig-netværk

2.043.297

GirlTalk - EmpowR, samtalegrupper for unge piger

1.500.000

Dansk Folkehjælp - Etablering af "SeniorNET" i 40 kommuner

1.429.620

Det Sociale Netværk - Headspace, netværk med jobprøvning

1.427.500

Mary Fonden - Skolekonkurrence, avis om Sorg

1.350.000

Røde Kors - "Mor + Mig", hjælp til voldsudsatte

1.333.333

Amnesty International - "Respekt og Ligeværd", Skoleprojekt

1.200.000

Dansk Folkehjælp - "Danmark Redder Liv", 2019 og 2020

1.000.000

Gjensidige - Udskiftning af låse for helkunder i Boligkonceptet

854.100

Foreningen Nydansker - "Tvilling", IGU for kvindelige flygtninge

750.000

Børn, Unge & Sorg - Vejlederuddannelse, børn som pårørende

712.500

Center for Familieudvikling - Par-telefonrådgivning

700.000

Cyklistforbundet - "Vi kan cykle 2019-2021"

635.000

SEGES og Gjensidige - "En SIKKER vinder", undervisning

517.000

Hjerteforeningen - Hjerteredderudd. og "Årets Hjerteredder"

541.957

Børn & Unges Trivsel - UNIK, hjælp til udsatte unge

500.000

Støt Soldater og Pårørende - "De usynlige Børn"

500.000

Lolland kommune - Pilotforsøg med sluseport, stormflodssikr.

500.000

DFUNK, Dansk Flygtningehjælp Ungdom - En fremtid i Danmark

491.000

GirlTalk - Hjælp, sparring og vejledning til forældre

450.000

Dansk Flygtningehjælp - Alle børn har ret til en aktiv fritid

400.000

Indvandrermedicinsk Klinik - Sundhedsfagligt kursus for tolke

359.100

Foreningen Joannahuset - Krisecenter for børn

350.000

SMILfonden - Hospitalsfester for alvorligt syge børn og unge

340.000

Danner Stiftelsen - "En vej ud af volden" for asiatiske kvinder

300.000

Nykredit & Gjensidige Forsikring - Tilskud til skadeforebyggelse

270.480

Anne Norup, ph.d.- Familie intervention efter traumatisk skade

260.000
35.933.851
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Noter
2019
kr.

2018
t.kr.

10. Formålsbestemte udlodninger, fortsat
Overført

35.933.851

Teach First, DK - "god uddannelse til børn"

250.000

Misbrugsportalen - Indsats for misbrugsramte børnefamilier

250.000

Unge for Selvværd - Opkvalificering af frivillige i 24 UFL-klubber

225.000

Julemærkefonden - Udsatte børn på julemærkehjem

200.000

Børneulykkesfonden - Legeheltene, bevægelse for indlagte børn

200.000

Scleroseforeningen - Efterårsferie scleroseramte børnefamilier

176.880

Lakserytteren og TV2 Lorry - "Hvor the f*** er demokratiet?"

175.000

Diabetesforeningen - Kurser for børn med type 1-diabetes

165.706

Dansk Kano og Kajak Forbund - Projekt Sikkerhed på Havet

150.000

Frelsens Hær - Landsdækkende sommerlejre for familier

150.000

Dansk Folkehjælp - Julehjælp 2019

150.000

Frelsens Hær - Ferielejre for socialt udsatte børnefamilier

125.000

Trampolinhuset - Transportudgifter jobtræning asylansøgere

103.411

Human Practice Foundation - Projekt "Indre Styrke"

100.000

GirlTalk - Foredragsteam

100.000

Danmarks Indsamling 2019 - "Styrk verdens piger"

100.000

DrugRebels - Forebyggelse af brug af rusmidler

100.000

Dansk Døve-Idrætsforening - Delt. internat. Sportsbegivenheder

100.000

Tønder Frivillige Brandværn - Skæreslukker

100.000

F.C.Knudtzen, OUH - Ph.d.projekt: Borrelia på Fyn

100.000

Dansk Skolebridge - Undervisning og turneringer i 2019

100.000

Goldschmidts Musikakademi - musikundervisning til udsatte børn

100.000

Børns Vilkår - Digitale livliner til børn

100.000

Kræftens Bekæmpelse - Ung Kræft Landsmøde 2019

100.000

Charlotte Nefer & Hvidovre hospital - Hospitalsklovnen "Stella"

100.000

Night Light Café - Natcafé for nigerianske kvinder i prostitution

100.000

Kræftens Bekæmpelse - Knæk Cancer 2019

100.000

Blindecenter Bredegaard - "Talende skilte til flere…"

100.000

Røde Kors - Ferielejre for udsatte børn

100.000

Gjensidige/Byggeriets Forsikring - STOP TYVEN, varebiler

99.466

Gjensidige & Mondux - "Sikker på 2 Hjul"

99.000

ADHD-foreningen - Familielejr 2019

98.500

Red Barnet Ungdom - Weekendkoloni for børn fra asylcentre

93.479

Kidstarter - CAMP19 for børn med særlige forudsætninger

84.000

SIND, foreningen for psykisk sundhed - Kursus for frivillige

81.200

Sex & Samfund - HERTIL?, grænser, gråzoner og samtykke

77.000

Danmarks Bløderforening - Foreningens aktiviteter 2019

75.000

Teaterforeningen HilS DiN MOR - "Forvandlingskugler"

75.000
40.637.493
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10. Formålsbestemte udlodninger, fortsat
Overført

40.637.493

AIDS-Fondet - Anti-stigmaindsats 2019

75.000

Teateriet Apropos - teater for unge "Min bror er en blåhval"

75.000

Den Musikalske Lykkepille - aktiviteter for børn på krisecentre

75.000

Young Developers & Cyklistforbundet - Elever som trafikeksperter

70.000

GAME Playmakerprogram - Aktiviteter for udsatte unge i byer

65.000

Handicappede Børns Ferier - Feriekoloni 2019

60.000

Mandecentret - Etablering i Odense, Esbjerg og Aalborg

60.000

Hospice Forum Danmark - Aktiviteter vedr. hospice

60.000

"Barndrømmen" - Transport af 700 børn til koncert i Kolding

60.000

Fælles forandring - Efterskolernes Verdensmålsfestival 2019

50.000

Nye Rødder RSV - aktiviteter for traumatiserede flygtninge

50.000

Tante Andantes Hus - Børne- og familiehus KFUM og KFUK

50.000

Home-Start Familiekontakt - Uddannelse af nye frivillige

50.000

De frivillige i Søparken - Ture for Søparkens beboere

50.000

Elleslettegård - Studietur, unge mennesker med særlige behov

50.000

Danske Hospitalsklovne - Aktiviteter i 2019

50.000

SATS (lægestuderende) - Katastrofekursus 2019

50.000

Børnesagens Fællesråd - Uddannelses- og fritidsstipendier

50.000

Børnehjælpsdagen - Sommerfest for børn i plejefamilier

50.000

Skolen på Kastelsvej - landslejr for børn med høretab

50.000

DuKan Sige Nej til Stoffer - Foredrag på skoler om stofmisbrug

50.000

Frederikshavn Krisecenter - Rekreativt miljø for børn på centret

50.000

Foreningen Grønlandske Børn - Najorti, bisidderkorps for børn

50.000

Street Society - Futsal for børn og unge i udsatte boligomr.

50.000

Juridisk Institut, Syddansk Uni. - Pilotprj. retshjælpsbus

50.000

Værestedet Perronen - Istandsættelse af pavillon

50.000

Fruerlundparken - Handicapvenlig bro i Fruerlundparken

50.000

DK´s patientforen. f. hovedpineramte - "Livsstilsweekend 19"

50.000

Sjældne Diagnoser - "Sjældne-dagen"

50.000

Café Exit - "Fra indsat til værdsat"

50.000

Landsforen. "Decibel" - Weekendkursus for børn m. hørehand.

50.000

Foreningen Hellebro - Mad til unge hjemløse

50.000

Tønder Ungdomsbrandværn - Nye indsatsdragter

50.000

Børnelejren på Langeland - Branddøre og redningsvinduer

50.000

Rødekro Frivillige Brandværn - Nye indsatsdragter

50.000

Kofoeds Skole - Tilskud til it-udstyr

50.000

Hartvig Dolberg & Andreas Andresen - Påskønnelse til ildsjæle

50.000

Mindsteps Videnscenter - 2 gulvlifte til træningscentre

45.000
42.682.493
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10. Formålsbestemte udlodninger, fortsat
Overført

42.682.493

Brobyggerne Gentofte - BASECAMP for børn og unge

40.000

Foren. Gårslevhallen - Udendørs motoriklandskab

40.000

Dyssegårdsspejderne - Telte til sommerlejr 2020

40.000

Frivilligcenter Faaborg-Midtfyn - Arr. for nystartet ungegruppe

38.898

Bøvling Børnehus - Cykelbaner og køretøjer

37.000

Projekt Peacemaker - Dok. vedr. systematik i skilsmissesager

35.000

Parkinsonforeningen Guldborgsund - "Dans og Lev med Parkinson"

33.000

Beredskabsforbundet Billund - Beklædning til frivillige

30.000

Bethlehemskirken - lørdagsfællesskab

30.000

Tjernobylforeningen - sommerlejr for 36 børn fra hviderusland

30.000

Svartingedal Skole - Faldunderlag med kort over Bornholm

30.000

Klosterparkens Vennekreds - Kongeågynge til Hjerneskadecent

30.000

Haderslev Svømmeklub - Støtte til træningslejr

30.000

Soroptimisterne, Ringsted - "Fokus på vold mod kvinder"

30.000

Forfatterskolecamp Odense - Forfatterskole sommeren 2020

30.000

World Deaf Golf Federation - Støtte til frivillig arbejde

29.300

Foreningen Handilejr - Handicap-ferielejr 2020

28.000

Boligforeningen Vapnagaard - Fællesspisning for 100 beboere

25.250

Odense Brandvæsen Juniorkorps - Kommunikationsudstyr

25.000

Castor Visions - Sundhed via sang

25.000

Christina Joh. Schmidt - Musikinstrument til konservatorie

25.000

DFUNK - Unge flygtninges demokratiske indsats

25.000

Café Backstage - Oplevelsestur for brugere i aktivering

25.000

Træskibsforeningen Faaborg - Sikker til søs med Haabet

25.000

Grundejerforen. Pipkvarteret - Legeplads for skole, børnehave og SFO

25.000

Pia Allerslev - 4Deserts, 250 km ørkenvandring for "Legeheltene"

25.000

Hjælp Østeuropa (frivillige ældre) - Hjælpemidler til handicappede

25.000

Aarhuskolonien - Sommerferieophold for børn

25.000

Nyborg Kajakklub - Kajak for ældre og folk med fysiske udfordringer

25.000

Slagelse Festuge - Sikkerhedsforanstaltninger ifm. festuge

25.000

Levende Musik i Skolen - Musikforløb for skolebørn

25.000

Foreningen Danske Døvblinde - Indsatser i 2019

25.000

Sørbymagle IF - Sørby Esport - "Drengene ud af værelset"

25.000

eSport-ligaen - Piger i eSport

25.000

Aflastningstjenesten i Esbjerg og Varde - hjælp til ældre

25.000

Nørredjurs Skytteforening - Belysning på skydebanen

25.000

"De Frie Fugle" - Udflugt for tidligere misbrugere

25.000

Herrelandsholdet Kajakpolo - Delt. i EM i kajakpolo i Portugal

25.000
43.768.941
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43.768.941

CIK Bokseafd. - Fornyelse af udstyr

25.000

Dansk Døve-Idrætsforbund - Inklusion af hørehandicappede

25.000

Ringen i Slagelse - Arrangementer for ædru alkoholikere

25.000

Greve Ungdoms Brandvæsen - Uddannelse i førstehjælp

25.000

Kappelborgs Venner - e-sportsforening i kulturhus Kappelborg

25.000

Bispebjerg Bokseklub - Træningsudstyr og redskaber

25.000

Sea Adventure, Svendborg - Etablering af SUP-klubben

25.000

Team Rynkeby Vestegnen - cykeltur DK-Paris for Børnecancerfonden

25.000

Team Rynkeby Nordsjæll. - cykeltur DK-Paris for Børnecancerfonden

25.000

GAMF, Ganløse Musikforening - Musikforeningens første arr.

23.100

Fitness Nord, frivillige Langeland - spinningcykel og cykelcomp

23.056

Ringen i Slagelse - "Handling giver forvandling"

20.000

Cykling Odense - E-cykling for skoleelever

20.000

Forfatterskolen Odense - Camp for unge med læselyst

20.000

Himmerlands Boligforening - Tilskud til el-ladcykel til beboere

20.000

Dansk Land-Rover Klub - Oplevelse for børn med livstruende sygdom

20.000

Hjælp til Hjemløse - lukket trailer til udstyr

20.000

IF Sparta Bokseklub - 120 års jubilæumsstævne

20.000

Veteranhjem Odense - fællesspisninger for veteraner og pårørende

20.000

Veteranhjem København - Uddannelsesdag for frivill. til PTSD-ramte

20.000

Alfavel - støtte til bekæmpelse af ensomhed hos ældre borgere

20.000

Kolding Light Festival - Støtte til festival 2019

20.000

KFUM Herskind - Køkkenmaterialer til spejderhuset

19.500

Seniorhus Odense - Lerudskiller til keramikværksted

19.500

Parasport Frederiksberg - Arrangementer for handicappede

18.000

Indvandrermedicinsk Klinik - Støtte til landskursus

16.000

2 Timer om Ugen - Udflugt for flersprogede børn fra Odense

15.700

Forælder Fonden - arrangement for beboerne på Dannerkollegiet

15.200

Livgardens Veteraner - Netværk og familiestøtte til veteraner

15.000

Ringe Menighedsråd - Pigekorets 50 års jubilæum

15.000

Boligforeningen Vapnagaard - 4 brugte symaskiner til syklub

15.000

Boldklubben Stefan - Indkøb af materialer

15.000

WeAct & Jødisk Informationscenter - Konference "Spred Ordet"

15.000

Anders Gjesing - Støtte til opsætning af 2 hjertestartere

15.000

Børneulykkesfonden - Run for Charity, Sinai

15.000

Gårdbørnehaven Spirevippen - El-ladcykel til udflugter m børn

13.949

Fischer & Humholdt, SDU - Sundhed i miljøvurderinger

12.272

Aarsleff & YIT - Belønning til 2 medarb. for hjerteredning

10.000
44.505.218
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44.505.218

Fyns Spejder og FDF museum - Museum i Spejderborgen

10.000

Klimagruppen i Gribskov - Temacykelture i kommunen

10.000

Heidie & Rasmus Jensen - Uddannelsesstøtte til Rasmus

10.000

Lærke Schousboe - Rygstøtte til løbevogn, doneret i 2016

10.000

Stafet for Livet, Lemvig - Indsamling for kræftramte

10.000

Gl. Bedsted Beboerforening - Legeplads for lokale og SFO

10.000

H.C.Andersen Paraden - Sommer camp på Eventyrslottet

10.000

Idrætsforeningen Døvenia - Træningsudstyr til håndboldklub

10.000

Nykredit & Gjensidige Forsikring - Boligpakkekoncept

9.720

Ulrik Bremholm, Langeland - Anerkendelse til 4 ildsjæle

8.000

Odense Fælleselevråd - Promovering af elevdemokrati

7.350

Døve Idrætsklub START - Aktiviteter ved 75 års jubilæum

7.000

T. Mathiesen - Udlev. portrætmalerier til efterkomm. af Ø-fmd

5.000

Kasper Dixen - "Cykelnerven", cykeltur til Paris for Scleroseforen.

5.000

Sygepl. Anne Stange Boel - Delt. i Dokumentationskonference

3.797
44.631.085

17.951

496.160.500

496.161

0

0

496.160.500

496.161

80.532.000.000

76.106.000

1.308.600.000

1.236.700

11. Finansielle anlægsaktiver
Anskaffelsessum primo året
Årets afgang
Anskaffelsessum ultimo året

Egenkapitalen i Nykredit Holding A/S udgør pr. 31. december
Østifternes andel heraf udgør 1,625% (2018: 1,625%), svarende til
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12. Egenkapital
Grundkapital

10.000.000

10.000

1.842.204.094
224.920.504

1.868.436

Reserver, ultimo

2.067.124.598

1.842.204

Egenkapital ultimo

2.077.124.598

1.852.204

Honorar porteføljestyring

0

11

A-skat, AM-bidrag og ATP

414.620

395

66.875

87

Reserver, primo
Årets overførte resultat

-26.232

13. Anden Gæld

Revision og anden assistance
Feriepengeforpligtelse

232.242

111

Øvrige skyldige omkostninger

498.125

1.043

1.211.862

1.647

62.428.873

50.853

8.400.501

-

14. Forpligtelser
Foreningen har givet tilsagn om fremtidige udlodninger
Den Sociale Kapitalfond, resthæftelse
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