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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 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 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2014.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 14. april 2015
Direktion

Lars Suhr Olsen
Direktør

Bestyrelse

Erling Bech Poulsen

Jens Eghøj Nielsen

Formand

Næstformand

Carl J. Brandt

Malene Friis
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Camilla Kisling

Stephen Adler Petersen

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 2014, 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 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2014 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 14. april 2015

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Lone Møller Olsen
statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning for 2014
Foreningen Østifterne blev etableret i år 2000, hvor Nykredit koncernen købte Østifterne Forsikring gs. og
ændrede navnet på forsikringsselskabet til Nykredit Forsikring A/S. Betalingen for det 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 A/S og erhvervs- og landbrugskunder til Gjensidige, Danmark.
Samarbejdsaftalen medførte samtidig, at Nykredit Forsikring A/S opretholdes som selvstændig juridisk
enhed, der er 100% ejet datterselskab af Gjensidige, Norge. Østifterne opretholder den hidtidige bestyrelsesrepræsentation i Nykredit Forsikring A/S og Østifterne har også en plads i Repræsentantskabet i
Gjensidige, Norge. Endelig er der mellem Østifterne og Gjensidige oprettet et Advisory Board for de danske aktiviteter på forsikringsområdet.
Østifterne opretholder endvidere aktiebesiddelse og bestyrelsesrepræsentation 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.
Medlemmer af foreningen Østifterne er enhver, der er forsikringstager i Nykredit Forsikring A/S samt
enhver, der er kunde i et forsikringsselskab i Gjensidige koncernen, såfremt kundeforholdet er etableret
på grundlag af henvisning fra et selskab i Nykredit koncernen.
Østifternes øverste myndighed er generalforsamlingen, der består af delegerede, som vælges af og
blandt foreningens medlemmer. Valg af delegerede finder sted hvert 5. år og foretages successivt i hver
af de 5 valgkredse, der er sammenfaldende med landets regionsopdeling.
Østifterne ledes af en bestyrelse, der er valgt blandt de delegerede. Den daglige ledelse varetages af en
direktør.
I 2014 fejrede Østifterne 125 års jubilæum i selv samme lokale, som Østifterne Forsikring gs. blev stiftet
i 1889 – nemlig i ”Guldsalen” på Hotel Prindsen i Roskilde. Torsdag den 22. maj 2014 blev jubilæet markeret i forbindelse med den årlige generalforsamling – og fredag den 23. maj 2014 afholdtes en særlig
sammenkomst for i alt 115 personer, som tidligere har været medarbejder eller bestyrelsesmedlem i
Østifterne Forsikring gs. og Østifterne.

Støttede projekter og aktiviteter i 2014
Der er i 2014 udbetalt en samlet støtte på knap 9 mio. kr. til 113 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 5,7 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 støttede projekter. Godt 90% af ansøgningerne kommer via Østifternes hjemmeside.
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Østifterne har støttet forskelligartede projekter, nogle som enesponsor, andre sammen med Nykredit
eller Nykredit Forsikring og Gjensidige og endelig har Østifterne også støttet projekter sammen med andre bidragydere.
Efterfølgende omtales nogle få af projekterne som eksempler på, hvad Østifterne har støttet i 2014:
Sammen med Cyklistforbundet har vi i 2014 gennemført en kampagne i 50 børnehaver med ”Cykellege” for de ældste børn under titlen: ”Vi kan cykle”. Formålet med cykellegene er at gøre børnene cykelsikre, så de bedre kan balancere, starte, bremse, tilpasse fart og række hånden ud.
Kampagnen blev en stor succes og der var stor begejstring både hos børnene, forældrene og pædagogerne. Vi har derfor aftalt med Cyklistforbundet at gennemføre projektet i større skala i 2015 – og målet
er at indføre cykellege i de fleste børnehaver fra 2016.
Vi har indgået 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 kommunikerer anonymt med én af GirlTalk´s ungerådgivere. 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.
Vi har støttet Videncenter for Landbrug i Skejby med midler til 2 projekter: Kriserådgivning til
landmænd, der oplevet en konkurs samt støtte til et større landsdækkende projekt om Sanering af
ubenyttede landbrugsbygninger.
Også i 2014 har vi støttet organisationen Dansk Folkehjælp med ½ mio. kr. til uddannelse af danskere i
førstehjælp rundt om i landet. Indtil nu har godt 7.000 danskere gennem årene deltaget i de gratis førstehjælpskurser og det er erfaringen, at kurserne bliver ”udsolgt” på ganske kort tid.
Sammen med Hjerteforeningen har vi gennemført en stor fælleskampagne under temaet ”Gør noget
for Hjertet”. Der har bl.a. været indrykket tv-reklamer om vigtigheden i at ”gøre noget”, når man ser en
person, der rammes af hjertestop. Kampagnens formål er at øge overlevelseschancerne for borgere, der
rammes af et hjertestop. Over 100.000 danskere har hentet app´en RED LIV, som er udviklet af Hjerteforeningen og Østifterne.
Vi har også støttet DrengeAkademiet, der udfører et stort og prisværdigt arbejde med drenge, hvoraf
en stor andel har brug for hjælp til at komme bedre i gang med deres uddannelse.
I samme spor har vi indgået en 3-årig sponsoraftale med en nystartet organisation i Danmark: 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 dels at give eleverne en god uddannelse og
dels at gøre lærergerningen mere prestigefyldt – eventuelt som forstadie til en senere lederstilling. Erfaringer fra søsterorganisationer i bl.a. England og USA viser, at lærergerningen dér anses for noget af det
mest prestigefyldte, en nyuddannet universitetsdimittend kan give sig til. Projektet i Danmark er kommet
flot fra start og siden Østifterne som den første gav tilsagn om støtte, har flere andre fonde støttet op om
projektet.
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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.
Der er opnået særdeles flotte resultater af projektet, der videreføres i 2015 og 2016.
Julehjælp 2014
Dansk Folkehjælp indsamlede over 9 mio. kr. til ”Julehjælp 2013” for mere end 5.000 økonomisk trængte
børnefamilier i Danmark. Østifterne støttede julehjælpen med 150.000 kr.
Landsindsamlinger 2014
Østifterne har støttet DanmarksIndsamling 2014 med 100.000 kr. og landsindsamling fra Kræftens Bekæmpelse ”Knæk cancer” med 100.000 kr.
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.
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.
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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 53 lokale aktiviteter, hvoraf kan nævnes:
•

30 nye redningsveste til Bagsværd Roklub

•

Dusør til chauffør, der reddede landmand ud fra sammenstyrtet korn i silo

•

Hjertestarter og førstehjælpskursus til ledere i Slagelse Boldklub

•

Støtte til handicapvenlige broer til Vallensbæk Kano og Kajak Club

•

Støtte til ”La Vida” i Holstebro, der arrangerer ferieophold for familier med et barn, der er
ramt af livstruende sygdom

•

MTB cykler til bostedet ”Munkegaarden”

•

Nyt køkken til Børnelejren, Langeland

•

Gratis tandbehandling til socialt udsatte – Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern

Regnskabsberetning
Østifternes resultat før skat blev 9,9 mio. kr. mod 33,4 mio. kr. i 2013. Der er i 2014 ikke blevet udbetalt
udbytte på Nykredit-aktierne.
På de andre værdipapirer har vi siden 2012 åbnet mere op for investeringer i aktier og erhvervsobligationer, idet renteniveauet på realkreditobligationer er meget lavt.
Skat af årets resultat udgør 4,3 mio. kr., hvorefter årets resultat efter skat udgør 5,6 mio. kr.
Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen, som herefter pr. 31. december 2014 udgør 1.261 mio.
kr.
Østifternes indtægtsgrundlag udgøres af resultat af investeringsvirksomheden, som indeholder renter af
likvider, realiserede og urealiserede kursgevinster samt udbytte. I 2014 udgjorde resultat af investeringsvirksomheden 22,8 mio. kr. mod 43,6 mio. i 2013. Urealiserede gevinster udgør i 2014 11,2 mio. kr.
mod 21,6 mio.kr. i 2013.
Østifternes udlodninger i 2014 udgør 8,8 mio. kr., jvf. note 7, der specificerer de væsentligste poster.
Der er givet yderligere tilsagn om fremtidige udlodninger på 5,7 mio.kr.
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 2014 59.527 mio. kr., hvoraf Østifternes
andel udgør 1.937 mio. kr.

Fremtidsudsigter
Næsten 80% af Østifternes aktiver er placeret i Nykredit-aktier – og på baggrund af ønsket om yderligere
styrkelse af kapitalgrundlaget i Nykredit Holding A/S udbetales der heller ikke udbytte i 2015.
Dét betyder, at Østifternes indtægter også i 2015 skal baseres på finansindtægter på de godt 20% af
Østifternes formue, der er placeret i andre aktier, stats-, realkredit- samt erhvervsobligationer.
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På denne værdipapirbeholdning forventes et moderat afkast i 2015, især på grund af et ekstremt lavt
renteniveau på obligationerne. Ved en senere rentestigning vil kursværdien på obligationsbeholdningen
være faldende.
Uanset forventningerne om en begrænset indtjening i 2015, vil Østifterne - med baggrund i vores formueforhold og de hidtil opnåede investeringsresultater - fortsat 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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Årsrapport 2014 - Østifterne støtter omtanke

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december

Note

Renter og udbytter m.v.

1

Realiserede gevinster/tab på værdipapirer

2

Finansindtægter
Urealiserede gevinster/tab på værdipapirer

3

Resultat af investeringsvirksomhed

2014
t.kr.

2013
t.kr.

8.228

16.607

3.330

5.512

11.559

22.118

11.183

21.547

22.742

43.666

Formålsbestemte udlodninger

7

-8.803

-7.351

Løn og honorar m.v.

4

-1.919

-1.681

Porteføjle administration

5

-1.160

-418

Øvrige administrationsomkostninger

5

-942

-815

9.918

33.401

Resultat før skat
Skat

6

RESULTAT

11

-4.276

-9.762

5.642

23.639

Årsrapport 2014 - Østifterne støtter omtanke

Balance pr. 31. december 2014

AKTIVER
Note

Kapitalandele

8

Finansielle anlægsaktiver

2014
t.kr.

992.321

992.321

992.321

992.321

Tilgodehavende skat
Andre tilgodehavender

Tilgodehavender

2013
t.kr.

754

0

1.973

1.552

2.728

1.552

Aktier

102.638

92.416

Obligationer og investeringsforeninger

162.121

168.233

264.759

260.649

4.526

1.488

1.264.333

1.256.010

Værdipapirer
Likvider

AKTIVER

PASSIVER
Note

2014
t.kr.

2013
t.kr.

Grundkapital

9

10.000

10.000

Overført resultat tidligere år

9

1.244.956

1.221.318

Årets overførte resultat

9

5.642

23.638

1.260.598

1.254.956

3.735

341

0,000

712

3.735

1.053

1.264.333

1.256.010

Egenkapital
Anden gæld

10

Skyldig skat

Gæld

PASSIVER
Forpligtelser

11

12
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Noter
2014
t.kr.

2013
t.kr.

1. Renter og udbytter m.v.
Renteindtægter, obligationer og investeringsforeninger

4.593

3.799

Aktieudbytte

3.749

12.836

-91

-29

Depot- og bankomkostninger
Øvrige renter

-22

0

8.228

16.607

-1.984

-486

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

5.315

5.998

3.330

5.512

6.248

4.939

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

4.935

16.608

11.183

21.547

1.917

1.680

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

Antal ansatte

13

2

1

1.919

1.681

1

1
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Noter
2014
t.kr.

2013
t.kr.

5. Administrationsomkostninger
Portefølje administration
Honorar til porteføljeforvaltning

876

Honorar til ledelsesinformation om portefølje (Hemonto)

418

284

0

1.160

418

Bestyrelse, delegeretforsamling og generalforsamling

351

272

Honorar til Nykredit Realkredit A/S

125

125

Revision, skat og anden assistance

199

163

67

31

6

1

122

122

Øvrige administrationsomkostninger

Annoncering
Kontorartikler m.v.
Kørsel, taxi & fly
Kontingenter

12

6

Repræsentation

37

43

Møder/bespisning

15

30

4

4

Forsikring
Diverse

4

16

942

815

Revision af årsregnskabet

59

59

Skat og anden assistance

129

89

11

12

Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor

Deltagelse i generalforsamling
Erklæringer

0

2

199

163

-4.275

-9.762

0

0

6. Skat
Aktuel skat
Udenlandsk udbytteskat
Regulering vedr. tidligere år

14

-1

0

-4.276

-9.762
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Noter
2014
t.kr.

7. Formålsbestemte udlodninger
Udlodning til organisationer/projekter:

Mary Fonden - "Råd til Livet" 2015 og 2016
Hjerteforeningen - "Gør noget og red liv -14/-15"
Dansk Folkehjælp - "Førstehjælp på Minuttet"
AlmenNet LAR - "Lokal afledning af regnvand"
Cyklistforbundet - "Cykelsikker i Børnehaven"
DIGNITY - støtte til traumatiserede flygtningefamilier
Videncentret Landbrug - sanering af ubenyttede landbrugsbygninger
GirlTalk.dk - Telefon- og chatrådgivning til unge piger
GirlTalk.dk - Tillægsbevilling 2014
Teach First, Danmark - "god uddannelse til børn"
Cyklistforbundet - "Cykelsikker" tillægsbevilling 14
Hjerteafdelingen, Bispebjerg - Seksuel sundhed
Dansk Folkehjælp - Julehjælp 2014
Scleroseforeningen - efterårsferie for scleroseramte børnefamilier
Børnelejren, Langeland - Køkken i hovedbygningen
Boligkontoret Danmark - "de unge beboerdemokrater"
Rigshospitalet - Forebyggelse af skader under fødslen
Clemens Gården - bosted for børn og unge
Ahl Fonden - Sommerferieophold for børn 2014
LøkkeFonden - "Drengeakademiet"
Misbrugsportalen - oprettelse af chat 7-9-13
PTU Livet efter ulykken - Indretning af handicapbil
Handicappede børns ferie - sommerlejr
Kofoeds Skole - Udviklingsprojekt for unge
Psykiatrifonden - Rekruttering af frivillige
Dansk Døve-Idrætsforbund - EM i Futsal
Kræftens Bekæmpelse - Landsindsamling
Psykiatrifonden - kampagne "Én som dig"
Oplysning om organdonation - "giv livet videre"
"Barndrømmen" - Kulturdag for 350 børn Kgl. Teater
BROEN Horsens - Udsatte børns fritidsliv
Huset Zornig - Projekt "Krænkede Børn"
Rigshospitalet - Forskningsprojekt om rehabilitering efter hjerteoperation
Teatergruppen "Hils din Mor" - forestilling på skoler om mobning
Matematikcenter - videreudvikling af aktiviteter
Gjensidige - "Snetrykskampagne"
Udviklingshæmmede - projekt "sundhedsguiderne"
Reden International - EXIT kollegiet
Dansk Schweisshundeforening - kursusseminar
FDDB Danske Døvblinde - støtte til organisationens arbejde
Rudersdal - "Tag med" livsstilsændringer for syge
KFUM Soldatermission i Danmark
SAVN - udslusningsophold med familien i centrum
Familier med kræftramte børn - rådgivning og støtte
Sjældne Diagnoser - temadage og seminarer
Danmarks Bløderforening - sommerlejr & ungearrangement
Hospice Forum DK - forarbejde vedr. børnehospice
"La Vida" - rejsehjælp til familier med alvorligt syge børn
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1.000
990
500
370
330
250
200
200
200
200
150
150
150
149
103
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
91
80
75
75
75
75
58
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
7.471

Nr.
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Noter
2014
t.kr.

7. Formålsbestemte udlodninger, fortsat
Overført

DRC - Forebyggelse af diskrimination og racisme
Forældre Fonden - støtte til organisationens arbejde
Dansk Science Factory - Naturvidenskabsfestival
Foreningen "Vi har mistet et barn" - e-bog
"Købmandsgården" - elevationsstole til hjerneskadede
Viborg Dunkers - kørestol til kørestolsbasket
Holbæk Private Realskole - Pannabane
Camilla Marie Larsen - "Skulderbesvær hos kørestolsatleter"
Dienesmindes Venner - humanitært arbejde
Børne- og ungdomspsykiatrisk center Hillerød - rejsetilskud
Skallen - Aktivitetsophold for udsatte unge
Landsforeningen Lænken - Aktiviteter for familier
Boldklubben af 1973 - Hjertestarter og førstehjælp
Idrætsforen. Frederikssund - festival for udviklingshæmmede
Bredalsparkens Fritidscenter - børnearrangement
Vanførefonden - arbejde for fysisk handicappede
Foren. "Børn i Rumænien" - transport af udstyr
Vallensbæk Kano og Kajak Club - handicapfaciliteter
Café Værestedet, Skjern - "På fode igen"
SBI, Slagelse bold og idrætforening - førstehjælpskurser
Aflastningstjenesten Esbjerg
Himmerlands Humanitære Forening - Sommerlejr for Russiske børnehjemsbørn
"De Blå Baretter" - støttekoncert for veteraner
Jubilæumsarrangement 22.5.2014
Bagsværd Roklub - 30 stk. redningsveste
Øster Hornum - Projekt "Frirummet"
Bo-tilbuddet "Skallen" - ferietilskud til udsatte
Frivilligcenter Rudersdal - it-ven
KLO specialbibliotek for blinde og svagtseende
Elleslettegaard - hest til handicapridning
Bøvling Friskole - etablering af rekreativt friluftsområde
Kontaktcenter "Klippen" - "Et bedre helbred"
Frivillig Ringkøbing-Skjern - tandbehandling til socialt udsatte
Café Exit - kirkeligt arbejde for ex-indsatte
Inge Marie Hornshøj - Østifterne-pris 2014
Balslev Forsamlingshus - Grøn varme Energianlæg
Middelfart Roklub - Udstyr
Skolecenter Jetsmark - brandsikre affaldsspande
Bøgeskovskolen - brandsikre affaldsspande
Sæbygaardskolen - brandsikre affaldsspande
Byggeforeningen af 1933 - ensomme ældre på tur
Tænketanken Adoption - konference om adoption
"Støtte før afskeden" - støtte til organisationens arbejde
Kragelunds Venner - tilskud til Norge tur
Karensmindeskolen - Brandforebyggelse
Sct. Maria Skole, Aalborg - tilskud til Oktaviastole
Scleroseforeningen - Cykelnerven
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Noter
2014
t.kr.
t.kr.

7. Formålsbestemte udlodninger, fortsat

Scleroseforeningen - Cykelnerven
Boligafdelingen Gyvelparken - opsætning af røgalarmer
Hørsholm Musikskole - tilskud til "Oktavia"-stole
Bostedet "Munkegaarden" - MTB cykler
Marian Jensen, Renell - cykeltur for Scleroseforeningen
Værestedet "Stop op" - ferietur for udsatte
SATS, Aarhus - Katastrofekursus
Stine Ilona Eilertzen - produktion af filmen "Et liv"
Lemvig Rotary Klub - tilskud til hjertestarter
Jan Houe, Hurup - belønning til redningsmand
Livline i Sorgen - støtte til organisationens arbejde
Øvrige udlodninger under kr. 10.000

8.641
15
13
13
11
10
10
10
10
10
10
10
40
8.803

Formålsbestemte udlodninger i 2013 i alt

7.351

Overført

2014

2013

t.kr.

t.kr.

8. Finansielle anlægsaktiver
Anskaffelsessum ultimo året

992.321

992.321

992.321

992.321

10.000

10.000

1.244.956
5.642

1.221.318
23.638

Reserver ultimo

1.250.598

1.244.956

Egenkapital ultimo

1.260.598

1.254.956

Egenkapitalen i Nykredit Holding A/S udgør
pr. 31. december 2014 i alt 59.527 mio. kr.
Østifternes andel heraf udgør 3,25%, svarende til 1.937 mio. kr.

9. Egenkapital
Grundkapital
Reserver primo
Årets overførte resultat
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Noter
2014
t.kr.

2013
t.kr.

10. Anden Gæld
Honorar Nykredit Realkredit A/S

63

63

Honorar porteføljestyring

250

107

A-skat, AM-bidrag og ATP

336

0

2.891

0

84

68

103

103

8

1

3.735

341

5.652

3.812

Køb af værdipapirer
Revision og anden assistance
Feriepengeforpligtelse
Øvrige skyldige omkostninger

11. Forpligtelser
Foreningen har givet tilsagn om fremtidige forpligtelser

18

