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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 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 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2012.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 10. april 2013
Direktion

Lars Suhr Olsen
Direktør

Bestyrelse

Erling Bech Poulsen

Jens Eghøj Nielsen

Formand

Næstformand

Carl J. Brandt

Malene Friis
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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 2012, 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 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2012 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 10. april 2013

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Lone Møller Olsen
statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning
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 Østifterne den hidtidige bestyrelsesrepræsentation i Nykredit Forsikring A/S og Østifterne er 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 2012
Der er i 2012 udbetalt en samlet støtte på 7,4 mio. kr. til 85 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 2,3 mio. kr.
Vi har i årets løb modtaget et stort antal henvendelser om støtte, og stadig flere har set mulighederne i
et samarbejde med Østifterne, der er blevet mere synlige efter øget pressedækning i forbindelse med en
række projekter, der er støttet af Østifterne. Godt 90% af ansøgningerne kommer via Østifternes hjemmeside.
Østifterne har støttet forskelligartede projekter, nogle som enesponsor, andre sammen med Nykredit
eller Nykredit Forsikring og Gjensidige og endelig har Østifterne også støttet projekter sammen med andre bidragydere.
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Efterfølgende omtales nogle af projekterne som eksempler på, hvad Østifterne har støttet i 2012:
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.
Der er tale om et mentorbaseret program for kvinder, der har været udsat for fysisk eller psykisk vold og
indtil nu har mere end 800 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 ulønnet at varetage rådgivningen, der foregår på Mødrehjælpens kontorer eller på krisecentre.
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.
Spørgeskemaundersøgelser blandt kvinder, der har fået økonomisk rådgivning vidner om, at der opnås
væsentlige forbedringer på spørgsmål om at overskue økonomien og trivsel.
”Førstehjælp på minuttet”
Dansk Folkehjælp har været en af Østifternes faste samarbejdspartnere gennem flere år, og samarbejdet
er mundet ud i mange konkrete målbare resultater.
I årene 2010, 2011 og 2012 har vi støttet en kampagne med gratis uddannelse til danskere i førstehjælp
rundt om i landet.
Knap 5000 personer har i løbet af 2010, 2011 og 2012 – 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.
Termografering af eltavler
Østifterne har støttet Gjensidige i en kampagne om termografering af eltavler.
Gjensidiges landbrugskunder modtog tilbud om en meget fordelagtig pris på termografering af eltavlerne,
der foretages af Falck. Østifterne har betalt 50% af udgiften ved termografering.
Termograferingen af eltavlerne betyder, at man har mulighed for at opdage potentielle kortslutningsskader i eltavlerne som følge af overophedning. Projektet blev afsluttet ved udgangen af 2012.
Børns sikkerhed på landet
Sammen med Videncentret for Landbrug i Skejby har vi i foråret og sommeren 2012 kørt temaer på dyrskuer rundt om i landet om ”Børns sikkerhed på landet”. Aktiviteten fik flot omtale i TV2´s regionalkanaler og der har været rigtig mange børn og børnefamilier på standene og børnene har deltaget i konkurrencer om sikkerhed. I alt 12.000 materialer om ”Børns sikkerhed på landet” er blevet udleveret eller
rekvireret som undervisningsmateriale på skoler.
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”Pas på din skole”
Sammen med Gjensidige har vi udviklet en app og en internetportal til brug for undervisning i skoler om
at forhindre hærværk på skolerne.
Hospitalsklovn
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 hospitalsklovnen ”Stella” på Hvidovre hospital.
”Sikkerhedsbutik”
Der er i samarbejde med Gjensidige og Nykredit Forsikring udviklet en online ”sikkerhedsbutik”, der giver
danskerne mulighed for nemt og billigt at købe sikkerhedsprodukter til sig selv, bilen, hjemmet mm.
Østifterne har støttet med knap 200.000 kr. til udviklingsomkostningerne til internetløsningen.
Hjertestartprisuddeling 2012
Østifterne var præmiesponsor ved et stort anlagt ”Hjertegallashow” i TV2 Charlie i september 2012, hvor
der bl.a. var prisuddeling til personer, der har medvirket til en livreddende indsats.
Under tv-udsendelsen blev der også præsenteret en førstehjælps-app, der er udviklet med støtte fra
Østifterne og som indtil nu er blevet downloadet på godt 40.000 smartphones.
I forbindelse med tv-showet blev der indsamlet 20 mio. kr. til Hjerteforeningens arbejde.
Julehjælp 2012
Dansk Folkehjælp indsamlede i alt 6,2 mio. kr. til ”Julehjælp 2012” for økonomisk trængte børnefamilier i
Danmark. Østifterne støttede julehjælpen med 150.000 kr.
Landsindsamlinger 2012
Østifterne har støttet landsindsamling 2012 til fordel for Afrika med 100.000 kr. og landsindsamling fra
Kræftens Bekæmpelse ”Knæk cancer” med 100.000 kr.
Girltalk.dk – ”mindreværd er ikke fremmed for nogen”
Girltalk.dk er en organisation, der er baseret på frivillig, ulønnet arbejdskraft, hvor en række unge mennesker rådgiver andre unge via telefon eller chat om problemer, som de henvender sig med. Girltalk.dk
har også etableret workshops og temasites for at sætte fokus på, hvordan fællesskab kan være med til at
fremme et sundt selvværd. Østifterne har støttet Girltalk.dk gennem en årrække, senest med 175.000 kr.
i 2012.
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.
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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 4.000 – 7.000 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 efterårsferie i
Dronningens Ferieby ved Grenaa. Ferieopholdet er arrangeret af Scleroseforeningen.
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 en række lokale aktiviteter, hvoraf kan nævnes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Støtte til Handicaplejr 2012, hvor handicappede børn og unge mødtes på sommerlejr
Kampagne på skoler i Billund kommune om at undgå mobning – hver deltagende skole vandt et
bordfodboldspil
Støtte til Selvhjælp Sydvest, der organiserer frivillig og ulønnede besøg til borgere, der har brug for
hjælp
Holstebro Nødhjælp – indsamling af udstyr og legetøj til Kosovo
Dienesmindes Venner – hjælp til børn i Østeuropa
Sønderborg Brand – hjælp til etablering af brandskole for børn og unge
Arnum frivillige Brandværn – støtte til lysanlæg og frigørelsesværktøj
Brandmandsklubben Gilleleje – støtte til ny redningsbåd
Storå helte – belønning til 3 borgere, der reddede en ung mand fra drukning
Tønder Brandvæsen – opsætning af røgalarmer hos ældre borgere

Regnskabsberetning
Østifternes resultat før skat blev 20,0 mio. kr. mod 4,3 mio. kr. i 2011. I forhold til 2011 er der opnået
betydelig bedre resultater af investeringsvirksomheden i 2012.
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, var vi meget tilfredse med
omlægningen, der betød, at Østifternes værdipapirbeholdning blev bevaret intakt i 2011 trods et turbulent år på aktiemarkedet.
Vi har i 2012 åbnet mere op for investeringer i aktier og erhvervsobligationer, idet renteniveauet på realkreditobligationer er meget lavt.
Skat af årets resultat udgør 6,7 mio. kr., hvorefter årets resultat efter skat udgør 13,4 mio. kr.
Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen, som herefter pr. 31. december 2012 udgør 1.231,3 mio.
kr.
Østifternes indtægtsgrundlag udgøres af resultat af investeringsvirksomheden, som indeholder renter af
likvider, realiserede og urealiserede kursgevinster samt udbytte. I 2012 udgjorde resultat af investeringsvirksomheden 29,8 mio. kr. mod 13,3 mio. i 2011. Urealiserede gevinster er steget i 2012 til 16,7
mio. kr. mod 4,8 mio.kr. i 2011.
Østifternes udlodninger i 2012 udgør 7,3 mio. kr., jvf. note 6, der specificerer de væsentligste poster.
Der er givet yderligere tilsagn om fremtidige udlodninger på 2,3 mio.kr.
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Østifternes væsentligste aktiv er beholdningen af aktier i Nykredit Holding A/S, hvor vi har en ejerandel
på 3,25 %. 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 2012 57.712 mio. kr., hvoraf Østifternes
andel udgør 1.878 mio. kr.
Fremtidsudsigter
På baggrund af regnskabsresultatet i Nykredit Holding A/S i 2012 forventes det, at Østifterne i 2013
modtager et aktieudbytte efter udbytteskat på 7,9 mio. kr. vedrørende foreningens aktiebeholdning i
Nykredit Holding A/S.
På Østifternes øvrige værdipapirbeholdning ventes moderat afkast i 2013, primært på grund af lavt renteniveau på obligationsbeholdningen. Ved en rentestigning i løbet af 2013, vil kursværdien på obligationsbeholdningen være faldende.
Samlet forventer Østifterne i 2013 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 anførte 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

2012
t.kr.

2011
t.kr.

Renter og udbytter m.v.

1

10.925

14.498

Realiserede gevinster/tab på værdipapirer

2

2.183

-5.968

13.108

8.530

16.656

4.805

29.765

13.334

Finansindtægter
Urealiserede gevinster/tab på værdipapirer

3

Resultat af investeringsvirksomhed
Formålsbestemte udlodninger

7

-7.327

-6.485

Løn og honorar m.v.

4

-1.535

-1.520

Øvrige administrationsomkostninger

5

-866

-1.058

20.038

4.270

-6.680

-2.565

13.358

1.705

Resultat før skat
Skat

6

RESULTAT
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Østifterne – støtter omtanke

Balance pr. 31. december 2012

AKTIVER
Note

Kapitalandele

8

2012
t.kr.

2011
t.kr.

992.321

992.321

992.321

992.321

0

14

Andre tilgodehavender

1.738

1.082

Tilgodehavender

1.738

1.095

86.035

40.059

149.472

181.577

235.507

221.635

2.919

3.193

1.232.485

1.218.244

Finansielle anlægsaktiver
Tilgodehavende skat

Aktier
Obligationer og investeringsforeninger

Værdipapirer
Likvider

AKTIVER

PASSIVER
Note

2012
t.kr.

2011
t.kr.

Grundkapital

9

10.000

10.000

Overført resultat tidligere år

9

1.207.960

1.206.254

Årets overførte resultat

9

13.358

1.705

1.231.318

1.217.959

258

284

909

0

1.166

284

1.232.485

1.218.243

Egenkapital
Anden gæld

10

Skyldig skat

Gæld

PASSIVER
Forpligtelser

11
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Østifterne – støtter omtanke

Noter
2012
t.kr.

2011
t.kr.

1. Renter og udbytter
1

20

Renteindtægter, obligationer og investeringsforeninger

Renteindtægter, bank

3.274

3.748

Aktieudbytte

7.780

10.864

Handelsomkostninger, værdipapirer

-55

-114

Depot- og bankomkostninger

-26

-12

Øvrige renter

-49

-8

10.925

14.498

1.681

525

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

503

-6.493

2.183

-5.968

6.021

6.661

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

10.635

-1.856

16.656

4.805

1.534

1.518

1

2

1.535

1.520

1

1

Revision af årsregnskabet

48

59

Skatterådgivning og andre ydelser

36

26

0

63

84

148

-6.695

-2.589

-45

20

61

4

-6.680

-2.565

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

Antal ansatte

5. Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor

Regulering til tidligere år

6. Skat
Aktuel skat
Udenlandsk udbytteskat
Regulering vedr. tidligere år
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Noter
2012
t.kr.

Nr.

7. Formålsbestemte udlodninger
Udlodning til organisationer/projekter:
Mary Fonden "Råd til Livet", økonomisk rådgivning til voldsramte kvinder
Dansk Folkehjælp - Førstehjælp på minuttet, førstehjælpskurser
Gjensidige og Nykredit Forsikring -Termografering af eltavler
Videncentret for Landbrug - Børns sikkerhed på landet
Gjensidige - "Pas på din Skole"
Hvidovre Hospital - Hospitalsklovnen Stella
Gjensidige - "Sikkerhedsbutik" online
Copenheart - Integreret rehabilitering
Hjerteforeningen - Hjertestartprisuddeling 2012
Dansk Folkehjælp - Julehjælp 2012
Ahl-Fonden - ombygning af feriekoloni
Scleroseforeningen
Danmarks Indsamlingen 2012
PTU - patientindrettet inventar
B 1909 - Projekt Helhed - Ombygning fra værested til lærested
Girltalk.dk - "mindreværd er ikke fremmed for nogen"
Videncentret for Landbrug - kriserådgivning til landmænd
Ingeniører Uden Grænser - diverse projekter
Københavns Brandvæsen - "Bamseprojektet"
Kræftens Bekæmpelse - Landsindsamling "knæk cancer"
Psykiatrifonden - Telefonrådgivning
Girltalk.dk - telefonrådgivning
Red Barnet
Hjerteforeningen - Førstehjælps-app til smartphones
DKs Psoriasis Forening - info om behandlingsmuligheder
Livline i sorgen - Efterladte børns vilkår
HjerneSagens arbejde
Børns Voksenvenner, København
Selvhjælp Sydvest
Barndrømmen
Udviklingscenter Familiehusene, Karlslunde - unge mødre
Projektet "sikker havkajak"
Dansk Schweisshundeforening - kurser
Børns Vilkår - Rådgivning til børn og unge
Fonden Vita - legestuer
Sjældne Diagnoser
Nøragers Humanitære Hjælpeorganisation - sommerlejr 2012
LA Vida - ferie og rekreationsophold for familier med børn der har livstruende sygdomme
Bedre Psykiatri - pårørende til psykisk sygdom
Heller Film - pårørende til narkomaner
Peter Buhl Hjortrup - Katastrofemedicin
Dansk Flygtningehjælp - projekt i Sudan
SAVN - sommerlejr for børn af indsatte
Lungepatient.dk - Kursusaktiviteter Boserup Minde
Dansk Center for alkoholisme - digitalisering af info-materiale
Mobningskampagne på Billunds kommuneskoler
Stud Med. Sara Sletten - Sygdomsopfattelse og helbred
Sønderjyllands Politi - Veste til cyklistprøver
Tønder Ungdomsbrandvæsen
Næstved Brand & Redning - redningshundeøvelse
Landsforeningen Lænken
Foreningen Handicaplejr støtte til handicaplejr
Hospice Forum Danmark
Familier med kræftramte børn
Mødestedet SIND
Bofællesskabet Højtoftevej - højskoleprojekt
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1.500
740
509
251
250
220
191
150
150
150
125
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
75
75
75
72
68
67
60
54
52
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
47
46
40
30
30
28
25
25
25
25
25
25
25
25
6.855

10-084
10-006

12-007
12-021

10-144
10-144
12-035

11-115

10-138
10-138
12-035

11-134
11-161
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Noter
2012
t.kr.

7. Formålsbestemte udlodninger, fortsat
Overført
Sundhedsklinikken - VM-fodbold for hjemløse
Børn i Rumænien
Holstebro Nødhjælp - hjælp til Kosovo
Brandmandsklubben Gilleleje - projekt redningsbåd
DRC- Frivillig rådgivning
Dienesmindes venner - Børn i Østeuropa
Lundeborg Aktivitetsområde
Sønderborg Brandskole
OSIRIS - Aktivering af psykisk sårbare
Aktivitetshuset Midgård
De Blå Barretter - hyldestkoncert for de danske veteraner
Stestrup Fritidsgaard - Hjertestarter
Arnum frivillige brandværn - Indkøb af frigørelsesværktøj
Nordjysk Humanitærhjælp
Yachtklubben Furesøen følgebåd ungdomssejlere
Foreningen Købmandsgården - Aktivitetstilbud til handicappede
Polske børn til Grindsted
Kontakten - Integration af flygtninge og indvandrere
Røgalarmtjenesten
Vanførefondens arbejde
Tønder Brandvæsen - røgalarmer til pensionister
IMCC International Medical - medicinsk udstyr
Køgespejderne - sikkerhedsudstyr
Odense Brandsvæsen Juniorkorps - Sikre uniformer
Middelfart Kommune - Handicapdag
Grøndahl & Baumann Elbech & Nørtoft - Dusør for redning
g
Soroptimist International Aarhus- Ventilen Aarhus
Øvrige udlodninger under kr. 10.000

6.855
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
17
15
15
15
15
13
13
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7.326

Formålsbestemte udlodninger i 2011 i alt

6.485

2012
t.kr.

12-001
12-032

11-140
12-022

2011
t.kr.

8. Finansielle anlægsaktiver
Anskaffelsessum ultimo året

992.321

992.321

992.321

992.321

10.000

10.000

1.207.960

1.206.254

13.358

1.706

1.221.318

1.207.960

1.231.318

1.217.960

Egenkapitalen i Nykredit Holding A/S udgør
pr. 31. december 2012 i alt 57.712 mio. kr.
Østifternes andel heraf udgør 3,25%, svarende til 1.878 mio. kr.

9. Egenkapital
Grundkapital
Reserver primo
Årets overførte resultat
Reserver ultimo
Egenkapital ultimo
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Noter
2012
t.kr.

2011
t.kr.

10. Anden Gæld
Honorar Nykredit Realkredit

63

63

Nykredit asset management

46

69

Revision og anden assistance

84

84

Feriepengeforpligtelse

65

65

0

3

258

284

2.254

2.500

Øvrige skyldige omkostninger

11. Forpligtelser
Foreningen har givet tilsagn om fremtidige forpligtelser
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