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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 for Foreningen 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 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2011.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 12. april 2012
Direktionen

Lars Suhr Olsen
Direktør

Bestyrelsen

Erling Bech Poulsen

Jens Eghøj Nielsen

Formand

Næstformand

Carl J. Brandt

Jacob Kjøller

2 af 15

Camilla Kisling

Stephen Adler Petersen

Østifterne - støtter omtanke

Den uafhængige revisors erklæringer
Til medlemmerne i Foreningen Østifterne f.m.b.a.
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Østifterne f.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at
opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici
for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne
kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende,
om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Den uafhængige revisors erklæringer, fortsat

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet.
Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet.

København, den 12. april 2012

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Lone Møller Olsen
statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning for 2011
Foreningen Østifterne blev etableret, da Østifterne Forsikring gs. blev fusioneret med Nykredit i år 2000
og ændrede navn til Nykredit Forsikring A/S.
Pr. 1.1.2010 blev Nykredit Forsikring A/S købt af forsikringskoncernen Gjensidige, Norge i forbindelse
med indgåelse af et langsigtet strategisk samarbejde mellem Gjensidige og Nykredit koncernen om, at
Nykredit fortsat formidler skadeforsikringsprodukter til privatkunder til Nykredit Forsikring A/S eller henviser erhvervs- og landbrugskunder til Gjensidige, Danmark og at Nykredit Forsikring A/S opretholdes
som selvstændig juridisk enhed, der er 100% ejet datterselskab af Gjensidige, Norge.
I tilslutning til salget af Nykredit Forsikring A/S til Gjensidige opretholder foreningen Østifterne den hidtidige bestyrelsesrepræsentation i Nykredit Forsikring A/S og Østifterne er nu også repræsenteret i Repræsentantskabet i Gjensidige, Norge. Endelig er der oprettet et Advisory Board for de danske aktiviteter
med repræsentation fra Østifterne.
Østifterne opretholder aktiebesiddelse og bestyrelsesrepræsentation i Nykredit koncernen.
Ved Østifternes generalforsamling i maj 2010 gennemførtes en ændring af vedtægterne, således at medlemmer af foreningen er enhver, der er forsikringstager i Nykredit Forsikring A/S samt enhver, der er
forsikringstager i et forsikringsselskab i Gjensidige koncernen, såfremt kundeforholdet er etableret på
grundlag af formidling eller henvisning fra et selskab i Nykredit koncernen eller en franchisetager til et
selskab i Nykredit koncernen.
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 virksomhed
samt yderligere medvirke med støtte til skadeforebyggende aktiviteter, uddannelse, humanitære støtteog hjælpeaktiviteter og i øvrigt at yde støtte til almennyttige formål.
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.
Foreningen ledes af en bestyrelse, der er valgt blandt de delegerede. Den daglige ledelse varetages af en
direktør.

Støttede projekter og aktiviteter i 2011
Der er i 2011 udbetalt en samlet støtte på 6,5 mio. kr. til 76 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 2,5 mio. kr.
Vi har i årets løb modtaget et stort antal henvendelser om støtte, og det er tydeligt, at stadig flere har
set mulighederne i et samarbejde med Østifterne, der er blevet mere synlige efter implementering af en
ny hjemmeside på internettet og øget pressedækning i forbindelse med en række projekter, der er støttet af Østifterne.
De projekter, Østifterne deltager i, er dels projekter, hvor Østifterne er enesponsor, dels projekter, hvor
Østifterne støtter sammen andre sponsorer.
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Nedenfor omtales nogle af de større projekter samt eksempler på, hvad Østifterne har støttet i 2011:
Dansk Cyklist Forbund - LYS PÅ – med Ludvig
Foreningen Østifterne har haft et tæt samarbejde med Dansk Cyklist Forbund gennem flere år, og der er
opnået særdeles gode resultater med en kampagne, hvor Østifterne har været enesponsor.
Kampagnen har i de sidste 4 år været gennemført over for skolernes 4. klasser i form af færdigt undervisningsmateriale om cykellygter og reflekser i trafikken.
Materialet rekvireres af klasselæreren, og materialet er meget velforberedt og gør det nemt for læreren
at gennemføre undervisningen. I 2011 har i alt 1.867 skoleklasser med i alt 40.145 elever deltaget i
kampagnen, der har opnået en særdeles positiv omtale i medierne. Børnene har i 2011 indsendt over
2.000 tegninger om lys og reflekser på cyklerne og mere end 90% af alle lærere og elever synes, at
kampagnen har været meget god.
Antallet af cykler uden lygter i mørket er reduceret fra 30% i 2005 til 16% i 2010.
Dansk Folkehjælp - førstehjælp
Dansk Folkehjælp har været en af Østifternes faste samarbejdspartnere gennem flere år, og samarbejdet
er mundet ud i mange konkrete målbare resultater.
I 2011 har vi støttet en kampagne med gratis uddannelse til danskere i førstehjælp rundt om i landet.
I alt godt 1600 personer har i 2011 – efter at have set tv-reklamer om ”Førstehjælp på minuttet” i DK4,
sponseret af EkstraBladet, Dansk Folkehjælp og Østifterne – deltaget i et førstehjælpskursus på ét af
kursusstederne rundt om i landet. Kurserne har været finansieret af Østifterne.
Endvidere har vi ydet støtte til Dansk Folkehjælps omfattende revision af undervisningsmateriale om
førstehjælp.
Der er også ydet støtte til udsendelse af instruktionsmateriale til alle landets børneinstitutioner om ”Førstehjælp til børn”.
Endelig har Østifterne givet støtte til beklædning til Dansk Folkehjælp´s mange frivillig og ulønnede medhjælpere.
Mary Fonden – Råd til livet
I samarbejde med Mary Fonden og Nykredit har Østifterne ydet betydelig økonomisk støtte til projekt
”Råd til livet”, der er et samarbejdsprojekt mellem Mary Fonden, Nykredit, Østifterne, Mødrehjælpen og
kvindekrisecentre rundt om i landet. Den økonomiske støtte vedrørende 2011 er ydet ved udgangen af
2010.
Der er tale om et mentorbaseret program for kvinder, der har været udsat for fysisk eller psykisk vold og
indtil nu har mere end 600 voldsramte fået hjælp til at få overblik over deres økonomi og genvinde overskud såvel personligt som økonomisk. Projektet bidrager samtidig til at bryde tabuet om vold i hjemmet.
Nykredits medarbejdere har i stort antal stillet sig til rådighed i deres fritid for at varetage rådgivningen,
der foregår på Mødrehjælpens kontorer eller på krisecentre.

6 af 15

Østifterne - støtter omtanke

Projekt ”Råd til Livet” bevirker, at de pågældende kvinder efter en periode med fast tilknyttet økonomisk
mentor får bedre overblik og bliver i stand til at styre deres økonomi, hvorved de har bedre mulighed for
at få en bedre tilværelse for deres børn og dem selv.
Børns Voksenvenner, København
Børns Voksenvenner i København har eksisteret siden 1990 og er en professionelt ledet organisation, hvis
formål er af forebyggende karakter.
Børns Voksenvenner skaber rammer for venskaber mellem 7-12-årige børn med et spinkelt familienetværk og frivillige, ressourcestærke voksne. Yderligere skabes rammer for venskaber mellem enlige mødre med 0-6-årige børn, der ikke har familie, og frivillige, ressourcestærke familieveninder.
Ved at yde økonomisk støtte til Børns Voksenvenner har Østifterne investeret i en fremtid for disse børn.
De frivillige Børns Voksenvenner bruger deres personlige overskud til at udføre en vigtig opgave i forbindelse med børns og familiers ensomhed og isolation. Børns Voksenvenner er en humanitær organisation
uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser.
”Reduktion af oversvømmelsesrisiko”
I samarbejde med ingeniørfirmaet NIRAS er der ydet støtte til et pilotprojekt, der har til formål at reducere den oversvømmelsesrisiko, som er øget de senere år bl.a. på grund af kloakkernes manglende kapacitet. De klimatiske ændringer har forstærket behovet for en sådan aktivitet.
I forbindelse med pilotprojektet er der udviklet overløb til en faskine, og i forbindelse med meget store
nedbørsmængder vil den nye teknologi lede ned til et jordlag under faskinen med en stor aflednings- og
magasinkapacitet.
Teknologien er karakteriseret som enkel og billig at implementere og forventes at kunne imødekomme de
forventede effekter i form af oversvømmelser som følge af klimaændringer.
Der er i september 2011 afleveret en rapport og indstilling til Miljøstyrelsen om projektet, der har vist
lovende resultater. Men der er også udfordringer, idet der er restriktioner mod, at regnvand, som har
ramt hustage ikke må sive ned i grundvandet.
Hjertestartprisuddeling 2011
Østifterne var præmiesponsor ved et stort anlagt ”Hjertegallashow” i TV2 Charlie i november 2011, hvor
der var prisuddeling til personer, der har medvirket til en livreddende indsats. I forbindelse med tvshowet blev der indsamlet over 8 mio. kr. til Hjerteforeningens arbejde.
Udlæsning af hjertestartere
Østifterne har støttet med kr. 150.000 til et spændende projekt mellem Odense Universitets Hospital og
Langelands Hjertestarterforening om ”udlæsning af Hjertestartere”, der har været brugt på Fyn og Øerne.
Projektet går ud på, at man tager den brugte hjertestarter med på hospitalet sammen med patienten,
idet hjertestarteren kan aflæses og dermed hjælpe hospitalet med diagnosticeringen.
Termografering af eltavler
Østifterne har støttet Gjensidige i en storstilet kampagne om termografering af eltavler. Gjensidiges
landbrugskunder tilbydes en meget fordelagtig pris på termografering af eltavlerne, der foretages af
Falck. Termograferingen af eltavlerne betyder, at man har mulighed for at opdage potentielle kortslutningsskader i eltavlerne som følge af overophedning. Projektet afsluttes ved udgangen af 2012.
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Hospitalsklovne
Hospitalsklovne yder en stor og værdifuld indsats på hospitalernes børneafdelinger, hvor de hjælper de
syge børn med indslag til adspredelse og humor. Østifterne har gennem en årrække støttet hospitalsklovne på hospitalerne i henholdsvis Hvidovre og Roskilde.
Ferie- og weekendophold til børnefamilier
Østifterne har støttet med midler til et weekend ophold for børn og pårørende til indsatte. I Danmark
er der hele tiden mellem 4000 – 7000 børn, som har en forælder, der sidder i fængsel. Disse børn har det
svært og organisationen ”SAVN” arrangerer weekend-ophold for børn og pårørende til indsatte, hvor der
sættes fokus på at støtte børnene gennem leg og fælles oplevelser.
Endvidere er der ydet støtte til, at scleroseramte familier med børn kunne komme på gratis efterårsferie i
Dronningens Ferieby ved Grenaa. Ferieopholdet er arrangeret af Scleroseforeningen.
Danmarks Indsamling 2011
Østifterne har støttet 2 landsindsamlinger til fordel for Afrika med i alt 200.000 kr.
Julehjælp 2011
Dansk Folkehjælp indsamlede i alt godt 7 mio. kr. til ”Julehjælp 2011” for økonomisk trængte børnefamilier i Danmark. Østifterne støttede julehjælpen med 100.000 kr.
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 støtte en række lokale aktiviteter, hvoraf kan nævnes:
Køge spejderne, der arrangerer kurser for børn og unge om ”Sikkerhed på havet”
Rødding Frivillige Brandværk, der har fået sponseret et mobilt lysanlæg
Ferieophold i Nordjylland for russerbørn fra Tjernobyl-området
Aflastningstjenesten i Esbjerg, hvor frivillige og ulønnede hjælper ensomme og ældre
Vejle Brandvæsen, der har oprettet ”Bamses brandskole” med undervisningstilbud til skolebørn
Nibespejderne, der arrangerer familieture i skoven for børn og forældre
Billund kommune, hvor alle skolebørn har fået checket cykeludstyr – og kunne vinde én af 8 nye
cykler
Regnskabsberetning
Foreningens resultat før skat blev 4,3 mio. kr. mod 19,9 mio. kr. i 2010. Resultatet er påvirket af betydeligt lavere resultater af investeringsvirksomheden set i forhold til 2010.
I efteråret 2010 omlagde vi Østifternes værdipapirbeholdning fra 70% aktier/30% obligationer til
30% aktier/70% obligationer. Set i lyset af de voldsomme kursfald på aktier i 2011, har vi grund til at
være tilfredse med omlægningen, der har betydet, at Østifternes værdipapirbeholdning er bevaret intakt i
2011 trods et turbulent år på aktiemarkedet.
Skat af årets resultat udgør 2,6 mio. kr., hvorefter årets resultat efter skat udgør 1,7 mio. kr.
Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen, som herefter pr. 31. december 2011 udgør 1.218 mio.
kr.
Foreningens indtægtsgrundlag udgøres af resultat af investeringsvirksomheden, som indeholder renter af
likvider, realiserede og urealiserede kursgevinster samt udbytte. I 2011 udgjorde resultat af investe-
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ringsvirksomheden 13,3 mio. kr. mod 28,5 mio. i 2010. Urealiserede gevinster er faldet i 2011 til 4,8
mio. kr. mod 12,4 mio.kr. i 2010.
Foreningens udlodninger udgør i 2011 6,5 mio. kr., jvf. note 7, der specificerer de væsentligste poster.
Der er givet yderligere tilsagn om fremtidige udlodninger på 2,5 mio.kr.
Foreningens væsentligste aktiv er beholdningen af aktier i Nykredit Holding A/S, hvor foreningen har en
ejerandel på 3,25 %. Aktieposten er klassificeret som et finansielt anlægsaktiv og værdiansættes til kostpris. Foreningens resultat er derfor ikke påvirket af udviklingen i den indre værdi af aktierne. Resultat
efter skat i Nykredit Holding A/S udgør 260 mio. kr. i 2011. Egenkapitalen i Nykredit Holding A/S udgør
pr. 31. december 2011, 55.408 mio. kr., hvoraf Østifternes andel udgør 1.803 mio. kr.
Fremtidsudsigter
På baggrund af regnskabsresultat i Nykredit Holding A/S i 2011 forventes det, at Østifterne i 2012 modtager udbytte på 6,5 mio. kr. vedrørende foreningens aktiebeholdning i Nykredit Holding A/S.
Der forventes ikke et stort afkast af værdipapirbeholdningen i 2012, dels fordi den finansielle krise endnu
ikke er helt overvundet og dels fordi der er lavt renteniveau og -indtægt på obligationsbeholdningen.
Samlet forventer Østifterne i 2012 fortsat at yde betydelig støtte til relevante aktiviteter.
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Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Årsrapporten 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.
Alle tal i regnskabet 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 anført totaler.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i Nykredit Holding A/S er værdiansat til kostpris. Modtagende udbytter indregnes i resultatopgørelsen.

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.

Formålsbestemte udlodninger
Formålsbestemte udlodninger omkostningsføres på betalingstidspunktet.

Skat
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.
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Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december

Note

2011
t.kr.

2010
t.kr.

Renter og udbytter m.v.

1

14.498

4.046

Realiserede gevinster/tab på værdipapirer

2

-5.968

12.102

8.530

16.147

4.805

12.358

13.334

28.505

Finansindtægter
Urealiserede gevinster/tab på værdipapirer

3

Resultat af investeringsvirksomhed
Formålsbestemte udlodninger

7

-6.485

-5.671

Løn og honorar m.v.

4

-1.520

-1.633

Øvrige administrationsomkostninger

5

-1.058

-1.301

4.271

19.900

-2.565

-4.230

1.706

15.670

Resultat før skat
Skat

6

RESULTAT
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Østifterne - støtter omtanke

Balance pr. 31. december 2011

AKTIVER

2011
t.kr.

2010
t.kr.

992.321

992.321

992.321

992.321

14

0

Andre tilgodehavender

1.082

1.224

Tilgodehavender

1.095

1.224

40.059

79.359

181.577

147.545

221.635

226.904

3.193

734

1.218.244

1.221.182

2011
t.kr.

2010
t.kr.

Note

Kapitalandele

8

Finansielle anlægsaktiver
Tilgodehavende skat

Aktier
Obligationer og investeringsforeninger

Værdipapirer
Likvider

AKTIVER

PASSIVER
Note

Grundkapital

9

10.000

10.000

Reserver

9

1.206.254

1.190.584

Overført overskud

9

1.706

15.670

1.217.960

1.216.254

284

269

0

4.659

284

4.928

1.218.244

1.221.182

Egenkapital
Anden gæld

10

Skyldig skat

Gæld

PASSIVER
Forpligtelser

11
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Østifterne - støtter omtanke

Noter
2011
t.kr.

1. Renter og udbytter
Renteindtægter, bank

2010
t.kr.

20

20

3.748

2.282

10.864

2.754

Handelsomkostninger, aktier

-114

-954

Depot- og bankomkostninger

-12

-75

-8

19

14.498

4.046

525

519

-6.493

11.583

-5.968

12.102

6.661

2.522

-1.856

9.836

4.805

12.358

1.518

1.437

Løn, øvrige

0

194

Andre udgifter til social sikring, lønsumsafgift

2

2

1.520

1.633

1

1

Revision af årsregnskabet

59

58

Skatterådgivning og andre ydelser

26

34

Regulering til tidligere år

63

11

148

102

-2.589

-4.809

0

753

20

-151

4

-22

-2.565

-4.230

Renteindtægter, obligationer og investeringsforeninger
Aktieudbytte

Øvrige renter

2. Realiserede gevinster/tab på værdipapirer
Obligationer og Investeringsforeninger
Aktier

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

4. Lønninger og vederlag
Aflønning af direktion, bestyrelse og delegeretforsamling

Antal ansatte

5. Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor

6. Skat
Aktuel skat
Udskudt skat
Udenlandsk udbytteskat
Regulering vedr. tidligere år
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Østifterne - støtter omtanke

Noter
2011
t.kr.

7. Formålsbestemte udlodninger
Udlodning til organisationer/projekter:
Dansk Cyklist Forbund - "lys på"
Dansk Folkehjælp - Revision af undervisningsmateriale
Dansk Folkehjælp - "Førstehjælp på minuttet"
NF-termografering af eltavler
Dansk Folkehjælp - "Førstehjælp til børn"
Dansk Folkehjælp - Beklædning til frivillige medhjælpere
Projekt reduktion af oversvømmelsesrisiko
Hvidovre Hospital - hospitalsklovnen Stella 2012
Hvidovre Hospital - hospitalsklovnen Stella 2011
Århus universitetshospital - Forskning hjerte- og
kredsløbssygdomme
Ghana Venskabsgruppe - Udviklingsarbejde
LHF - Udlæsning af hjertestarter
Scleroseforeningen - Efterårsferiearrangement
Afrika Nu - Landsindsamlingen
Danmarks Indsamling - "Det nye Afrika"
Dansk Folkehjælp - Julehjælp 2011
Hjerteforeningen - Hjertestartprisuddeling
Lungepatient.dk - Kursusaktiviteter Boserup Minde
Girltalk.dk - "Staying alive"
Børns Voksenvenner København
Peter Sølling Jørgensen - DK-tur YFU-studenter 2012
Takt & Tone Design - Octavia Stolen
Vejle Brandvæsen - Bamses Brandskole
PTU - Træningsapparatur til RehabiliteringsCenter
SAVN - Weekendophold for børn og pårørende til indsatte
ARP-Hansen Hotel Group - Hjertestartere
Bedre Psykiatri - Psykisk syge
BROEN Horsens - Udsatte børn
Danske Døvblinde - Døvblindes vilkår
Foreningen Grønlandske Børn - Mentorprojekt
Foreningen La Vida - Familier med et livstruet barn
Implementerinsprojekt FIG Fokuseret Intensiv genoptræning
KFUM's Soldaterhjem - Soldater Rekreationshjem
Kræftens Bekæmpelse - Komiteen For Sundhedsoplysning
Nøragers Humanitære Hjælpeorganisation - Sommerlejr
PsykiatriFonden
Red Barnet - Udsatte børn i Danmark
Sjældne diagnoser
Tjernobylbørn i Briansk Regionen, sydvestlige Rusland
Danmarks Bløderforening
Nykredit Forsikring A/S - Hjertestartere til forsikringskontorer
Gjensidige - Tilskud til tagsnerydning
Aflastningstjenesten i Esbjerg
Børn i Rumænien
CARE Danmark - Fattige i Afrika og Asien
Dansk Blindesamfunds Ungdom - Selvværdsstafet
Dansk Psoriasis Forening
DRC-Rådgivning omkr. Flygtninge- og indvandrerproblemer
Færdselstrafiklærerne i Billund Kommune - Tema cykelhjelm
Hospice Forum DK - Hospice- og Palliationsomr.
"Klippen" - Misbrugere og prostituerede
Landsforeningen Lænken-Alkoholmisbrugere og deres pårørende
Lene-Marie Knudsen - Rygbog
OPAD - Koloniophold for børn
OSIRIS - Psykisk sårbare
Renoveringsstøtte - "Kiosken"
Køgespejderne - Sikkerhed på havet for børn og unge
De Blå Baretter - Hyldestkoncert 2011
Foreningen uden Far - Sommerferiebørn fra Bosnien
Hjemløse Huset
Nykøbing udstilling - Formål indsamling til Unicef
Dansk Røde Kors - Gymnastik Kvindelige asylansøgere
Båring Legepladsforening
Abildtræet - Fritidsaktivering
Rødding Frivillige Brandværk - Mobilt lysanlæg
Øvrige udlodninger under kr. 10.000
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900
687
500
340
300
286
200
200
192
171
150
150
110
100
100
100
100
92
75
60
60
60
60
56
53
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
35
30
30
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
20
20
20
20
19
16
15
11
72
6.485

Østifterne - støtter omtanke

Noter
2011
t.kr.

2010
t.kr.

992.321

992.321

992.321

992.321

10.000

10.000

1.206.254

1.190.584

1.706

15.670

1.207.960

1.206.254

1.217.960

1.216.254

Honorar Nykredit Realkredit

63

33

Nykredit asset management

69

115

Revision og anden assistance

84

80

Feriepengeforpligtelse

65

50

3

-9

284

269

8. Finansielle anlægsaktiver
Anskaffelsessum ultimo året

Egenkapitalen i Nykredit Holding A/S udgør pr. 31. december 2011 55.409 mio. kr.
Foreningen Østifternes andel heraf udgør 1.803 mio. kr.

9. Egenkapital
Grundkapital
Reserver primo
Henlagt af årets resultat
Reserver ultimo
Egenkapital ultimo

10. Anden Gæld

Øvrige skyldige omkostninger

11. Forpligtelser
Foreningen har givet tilsagn om fremtidige forpligtelser på 2,5 mio. kr.
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