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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 for Diakonissestif-
telsen.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabs-
loven tilpasset til Diakonissestiftelsens særlige forhold.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende 
billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 
31. december 2014 samt resultatet af fondens aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en ret-
visende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Diakonissestiftelsen har etableret retningslinjer og procedurer, 
der sikrer, at de dispositioner, der vedrører modtagne tips- og 
lottomidler, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, 
love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvan-
lig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og proce-
durer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen af de modtagne tips- og lottomidler.

Frederiksberg, den 29. april 2015
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Ledelsesberetning
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Diakonissestiftelsen er en almennyttig ikke erhvervsdrivende 
fond. Som en følge af planen om at udvide de erhvervsmæssige 
aktiviteter er det forventeligt, at Diakonissestiftelsen overgår til at 
være en almennyttig erhvervsdrivende fond i løbet af de næste år. 
Dialog med Civilstyrelsen er indledt herom.

Årsrapporten omfatter alene aktiviteterne på Frederiksberg med 
undtagelse af børnehusene Louisegården og Marthagården, der 
begge har egne bestyrelser, og hvor der udarbejdes selvstændige 
årsrapporter. Herudover udarbejdes der selvstændige årsrap-
porter for Salems institutioner i Gentofte, der også har egen 
bestyrelse. Endvidere udarbejdes der en selvstændig årsrapport 
for Vedbygaard, der drives som en almennyttig erhvervsdrivende 
fond. Diakonissestiftelsens bestyrelse er også bestyrelse for 
Vedbygaard.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Ledelsen har i 2014 arbejdet videre med udvikling af aktiviteter 
med fokus på konsolidering af kerneforretningen og renovering/
nybyggeri, som beskrevet i Diakonissestiftelsens Helhedsplan/
Udviklings Plan 2020. 

I februar måned rundede Diakonissestiftelsen et vigtigt hjørne, 
da Frederiksberg Kommunalbestyrelse godkendte lokalplanen 
for Diakonissestiftelsens Udviklings Plan 2020, og vi kan dermed 
påbegynde det konkrete byggeri. I planen indgår det nye hospice, 
det nye sundhedshus, og de mere end 100 seniorboliger. Byggeriet 
forventes realiseret over en årrække og det første, der skal bygges, 
er det nye, større hospice, som forventes at stå færdigt i begyn-
delsen af 2016. 

I 2013 kunne vi berette om to arkitektkonkurrencer, der blev 
gennemført om det nye sundhedshus og atriumgård samt en til-
bygning og renovering af vort plejehjem Søster Sophies Minde ved 
Søndre Fasanvej. Udseendet for både sundhedshus og atriumgård 
samt renoveringen af Søster Sophies Minde er nu på plads. Det 
var den skandinaviske arkitektvirksomhed AART Architects, der 
løb med sejren om sundhedshuset. Sundhedshuset, der bliver 
Diakonissestiftelsens nye indgang, skal indrettes både i den nye 
bygning og i en af matriklens eksisterende bygninger. Arkitekt-
virksomheden Architema vandt konkurrenceprojektet om Søster 
Sophies Minde og har nu påbegyndt arbejdet med de tekniske 
detaljer for renoveringen. 

Sideløbende med arbejdet med helhedsplan og lokalplan arbejdes 
med  strategien for den videre udvikling af Diakonissestiftelsen. 

Strategien, der skal føre Diakonissestiftelsen ind i fremtiden, 
manifesterer sig i tre konkrete spor, som danner den vej, vi skal 
følge i det daglige arbejde fremover. Målet for de følgende år er, at 

Diakonissestiftelsen bliver den mest attraktive samarbejdspartner 
i udvikling og udførelse af fremtidssikrede ydelser og løsninger til 
ældre, kronisk syge eller mennesker i alle aldre, der har brug for 
støtte til at mestre livet. 

De tre spor omfatter, som det første, sund aldring, livskvalitet 
og tryghed i form af integrerede velfærdsydelser og tilbud til 
ældre. Det andet spor handler om livsmestring gennem palliation, 
rehabilitering, recovery, frivillighed og sociale netværk og dermed 
velfærdsydelser og tilbud til udsatte og sårbare mennesker i alle 
aldre samt mennesker med kronisk sygdom. I det sidste strategiske 
spor er fremtidens sundhedsuddannelser i centrum, hvor Dia-
konissestiftelsen er et Videncenter og leverandør af fremtidens 
sundhedsuddannelser, der understøtter praksisnær innovation og 
forløb med patienterne i centrum for egen behandling. En vigtig 
del af de strategiske spor er det velfærdsteknologiske living lab 
kaldet DiaLab, hvor private og offentlige virksomheder med behov 
for praksisnær afprøvning kan få adgang til vore mange enheder, 
medarbejdere og brugere, som samtidig er til gavn for disse inden 
for rehabilitering, uddannelse og livsmestring. Alt dette skal foregå 
med afsæt i vort diakonale menneskesyn i et bynært og sund-
hedsfremmende levemiljø, som består af de karakteristiske gamle 
røde bygninger på matriklen side om side med de nye, der opføres 
i løbet af de kommende år. Herudover er der i 2014 påbegyndt to 
tværgående organisationsudviklingsprojekter i form af ét kom-
munikationsprojekt og ét Værdiprojekt.

Værdiprojektet har til formål at give en nutidig fortolkning af 
Diakonissestiftelsens diakonale værdisæt med udgangspunkt 
i vedtægt, det levede liv på Diakonissestiftelsen og det kristne 
værdigrundlag. Projektet skal supplere og understøtte strategiud-
vikling og især den fremadrettede interne og eksterne kommuni-
kation.

I kommunikationsprojektet arbejdes med stakeholder analyse, 
stakeholder mapping, kernefortælling, brandarkitektur som forar-
bejde til etablering af ny hjemmeside.

Herudover har Diakonissestiftelsen modtaget kr. 2,7 mio. fra 
Trygfonden til et nationalt projekt vedr. udvikling af frivillighed. 
Projektet gennemføres i samarbejde med Kirkens Korshær Århus.

I 2013 indgik Diakonissestiftelsen aftale med Cura Gruppen A/S om 
dannelse af selskabet DiaCura, med det formål at byde på udbud på 
ældre- og sundhedsområdet i Gribskov Kommune. I marts måned 
2014 blev det afgjort at DiaCura blev nr. 2 på 2 af 3 delaftaler. Da 
det var kommunens egen leverandør, som vandt de to udbud betød 
det, at såfremt kommunen i løbet af 2014 besluttede ikke at gøre 
brug af egen leverandør, så overgik opgaven til DiaCura. I februar 
måned 2015 meddelte Gribskov kommune, at man fortsætter med 
sin egen kommunale leverandør, hvorfor indgået vedståelsesaftale 
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med DiaCura ikke bringes til anvendelse. Som en logisk følge 
heraf blev det besluttet at opløse partnerskabet med Cura 
Gruppen A/S.

Den i 2013 indgåede aftale med Frederiksberg Kommune om 
drift af 10 omsorgspladser blev i 2014 udvidet til 13 pladser. 
Omsorgs-pladserne er forbeholdt borgere, der er godkendt til, 
men som venter på en ledig plejebolig.

I løbet af 2014 besluttede Frederiksberg Kommune at gå i udbud 
på drift af to plejecentre og hjemmeplejen. Diakonissestiftelsen 
blev i december måned 2014 prækvalificeret til alle 3 delaftaler: 
Delaftale 1, Drift af Dr. Anne-Marie Centret, Delaftale 2, Drift 
af Kong Frederik IXs Hjem og Delaftale 3, Hjemmeplejen. Der er 
tilbudsfrist i april måned 2015, og såfremt Diakonissestiftelsen 
vinder ét eller flere udbud starter leverancen op ultimo 2015.

Der er endvidere indgået rammeaftale med Frederiksberg Kom-
mune om samarbejde om innovation og udvikling af løsninger 
på ældreområdet.

Den ”Turn around” plan, som blev iværksat i 2013, og som er 
fortsat i 2014, har betydet at Diakonissestiftelsen, efter en 
lang årrække med underskud på den ordinære drift, laver et 
positivt driftsresultat i 2014. Resultat før afskrivninger og 
særlige aktivi-teter for 2014 er på t.kr. 2.009.

Der er sideløbende med de store besparelser gennemført trivs-
els-undersøgelse hos medarbejderne. Denne gennemføres nor-
malt hvert andet år. I 2014 svarer 94 %, at de er meget tilfredse 
eller tilfredse med deres job som helhed, alt taget i betragtning. 
Trivslen er således bevaret på samme niveau som året før.

Den handlingsplan som blev iværksat i UC Diakonissestiftelsen 
sidst i 2012 og som havde delvis effekt i 2013, har haft fuld 
effekt i 2014, hvilket har betydet en markant forbedring af 
resultatet.
UC Diakonissestiftelsen ordinære resultat for 2014 er for første 
gang i en årrække positivt med  t.kr. 3.220.

Hertil kommer regulering vedrørende fejlagtigt udbetalt 
taxa-metertilskud vedrørende perioden 2010 og 2011, som 
Undervis-ningsministeriet har krævet tilbagebetalt. I 2013 blev 
der hensat
t.kr. 8.200 med en forventning om, at det var det korrekte beløb. 
I 2014 har det været nødvendigt at hensætte yderligere t.kr. 
4.400. Dette betragtes som det maksimale beløb, og der er ingen 
forventning om yderligere regulering i 2015. Reguleringen på 
t.kr. 4.400 indgår i UC Diakonissestiftelsens resultat for 2014, 
men vedrører perioden 2010 og 2011. UC Diakonissestiftelsens 
samlede negative resultat for 2014 er på t.kr. -1.180. 

Der er i 2014 gennemført forbedrings- og renoveringsarbejder 
for t.kr. 9.970. Som en konsekvens af opførelsen af nyt hos-
pice samt planlagt opførelse af seniorboliger, er gennemført 
nedrivning af fire bygninger i 2014, samt planlagt yderligere 
nedrivning af én bygning i 2015.  

Årets afskrivninger indeholder regulering vedr. tidligere år 
med t.kr. 4.747 som følge af revurdering af grundværdien på de i 
2014 nedrevne bygninger. 

Afskrivninger på bygningsforbedringer udgør tilsammen med 
afskrivninger på eksisterende bygninger t.kr. 3.349, og indgår i 
årets resultat. 

Der er i 2014 foretaget en revurdering af udviklingsprojektet 
Udviklings Plan 2020, og indledende projektomkostninger fra 
2010 og 2011 er nedskrevet med t.kr. 5.073. Herudover er ned-
skrevet t.kr. 568 på ikke gennemført projekt.

Årets resultat er således negativt påvirket af ekstraordinære 
omkostninger til  nedskrivninger på Udviklings Plan 2020 ind-
ledende omkostninger, samt tilbagebetalingskrav fra Under-
vis-ningsministeriet vedrørende 2010 og 2011, svarende til t.kr. 
10.041. Årets resultat udviser et underskud på t.kr. -7.607.

Der pågår løbende en generel tilpasning af organisationen. 
Antallet af medarbejdere er i 2014 reduceret med 2 %.

Diakonissestiftelsen fungerer som administrator for en række 
fonde med en samlet kapital på t.kr. 67.118 (2013: t.kr. 66.495). 
Fondene, der bl.a. foretager uddelinger til Diakonissestiftels-
ens aktiviteter, har i 2014 foretaget samlede uddelinger på t.kr. 
2.252 (2013: t.kr. 1.128).

Egenkapitalen andrager t.kr. 316.589 pr. 31. december 2014 
(2013: t.kr. 324.025), heraf udgør grundkapitalen t.kr. 343.173 
(2013: t.kr. 343.173). Den frie egenkapital består pr. 31. de-
cember 2014 af henlæggelser, der disponeres af ledelsen til 
konkrete formål i overensstemmelse med bestemmelserne for 
den enkelte henlæggelse, på t.kr.  -21.883 (2013: t.kr. -21.219), 
arvebeløb på t.kr. 3.335 (2013: t.kr. 3.709) og frie reserver på t.kr. 
-8.036  (2013: t.kr. -1.638). 

Fald i den frie egenkapital udgør t.kr. 7.436 og skyldes primært 
årets negative resultat. 

Civilstyrelsen holdes løbende orienteret om den betydning 
finansieringen af Udviklings Plan 2020 har på udviklingen i 
grundkapital og frie reserver, idet gennemførelse og finan-
siering af Udviklings Plan 2020 er tilladt af Civilstyrelsen på 
nærmere fastsatte vilkår.



Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Ejendommen Valdemarsgade er solgt til overtagelse 3. marts 
2015. 

Herudover er der fra balancedagen og frem til i dag ikke indtruf-
fet forhold, der forrykker vurderingen af årsrapporten. 

Resultatdisponering
Årets underskud dækkes ved overførsel til henlæggelser og frie 
reserver med henholdsvis t.kr. -1.180  og t.kr. -6.427, jf. resultat-
opgørelsen.

Den forventede udvikling
Det forventes, at resultat før afskrivninger i det kommende år 
vil være positivt. Som følge af afholdelse af omkostninger til 
gennemførelse af udviklingsplaner, herunder ekstraordinære 
afskrivninger på ejendomme, som skal nedrives, forventes det 
samlede resultat efter afskrivninger at blive negativt. 

Med de store investeringer, der er planlagt som en konsekvens 
af Udviklings Plan 2020, forventes der i de kommende år dels en 
række låneoptagelser, dels en væsentlig ændring af Diako-
nisse-stiftelsens risikoprofil i retning af mere markedsdomi-
neret økonomi for at sikre en bedre indtjening. 

Med henblik på at sikre en positiv driftsindtjening og fortsatte 
uddelinger, vil bestyrelse og direktion arbejde videre med 
forretnings-udvikling og en fokuseret økonomistyring.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen for Diakonissestiftelsen

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Diakonissestiftelsen for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2014, der omfatter anvendt 
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregn-
skabet aflægges efter årsregnskabsloven tilpasset fondens 
særlige forhold.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregn-
skab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven tilpasset fondens særlige forhold. 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.
 
Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der ved-
rører de modtagne tips- og lottomidler, er i overensstemmelse 
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med 
indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnska-
bet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i 
overensstemmelse med internationale standarder om revision, 
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt “Bekendt-
gørelse om regnskab og revision af regnskaberne for modtagere 
af tilskud fra Socialministeriets puljer efter lov om visse spil, 
lotteri og væddemål”. Dette kræver, at vi overholder etiske krav, 
samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå 
høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig 
fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at 
opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. 
De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, 
herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i 
årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som er 
relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver 
et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omstændighederne, men 
ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens 
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om 
ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens 
regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den 
samlede præsentation af årsregnskabet. 

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er eta-
bleret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, 
at de dispositioner, der vedrører modtagne tips- og lottomidler, 
er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre 
forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

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 fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 
31. december 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i overensstem-
melse med årsregnskabsloven tilpasset fondens særlige forhold.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret for-
retningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de 
dispositioner, der vedrører modtagne tips- og lottomidler, er 
i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre 
forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelses-
beretningen. 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 29. april 2015

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

7



Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregn-
skabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med 
de tilpasninger, der følger af fondens særlige forhold, som 
almenvelgørende fond.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til 
sidste år.

Resultatopgørelsen
Resultatopgørelsen omfatter de aktiviteter (uddelinger) 
Diakonissestiftelsen har driftsansvar for, dvs. de egen-
finansierede områder og de institutioner, som bestyrelsen i 
Diakonissestiftelsen fungerer som bestyrelse for.

Tilskud til drift af institutioner
Tilskuddene omfatter driftstilskud til drift af institutioner i 
henhold til aftale med Frederiksberg Kommune og taxameter-
tilskud til drift af Diakonissestiftelsens Uddannelsescenter, 
UC Diakonissestiftelsen.

Driftstilskud og taxametertilskud til drift af UC Diakonisse-
stiftelsen periodiseres.

Resultat af indtægtsskabende virksomhed, indsam-
lede midler og afkast af fondens aktiver
Diakonissestiftelsens virksomhed omfatter administration 
af institutioner, drift af hjemmepleje, udlejning af ejen-
domme til egne institutioner og eksterne lejere.

Indtægter fra indtægtsskabende virksomhed i form af 
indtægter fra salg af administrative ydelser og produkter 
indregnes eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse 
med salget, når levering og risikoovergang til køber har 
fundet sted.

Lejeindtægter fra udlejning af ejendomme periodiseres.

Finansielle poster omfatter renteindtægter af værdipa-
pirer og indestående i bank. Renteudgifter vedrører lån og 
prioritetsgæld. Renteindtægter og renteudgifter indregnes i 
resultatopgørelsen med de beløb, der er afregnet i regnskab-
sperioden. 

Modtagne offentlige tilskud omfatter tilskud fra tips- og 
lottopuljen til de ordinære aktiviteter samt offentlige midler 
til konkrete projekter og til opfyldelse af driftsoverens-
komstaftaler. 

Tipstilskud til driften indregnes i resultatopgørelsen med det 
beløb, der vedrører regnskabsåret.

Offentlige midler til konkrete projekter og til opfyldelse 
af driftsoverenskomstsaftaler indregnes i takt med, at de 
anvendes. 

Særlige poster
Indtægter og udgifter, som ikke er en del af Diakonissestif-
telsens ordinære aktiviteter, og som er af en særlig karakter, 
vises separat under særlige poster i resultatopgørelsen.

Balancen:
Ejendomme
Eksisterende ejendomme er indregnet til offentlig ejen-
domsvurdering primo 2012 med en scrapværdi på 80% 
og med fradrag for afskrivninger fra og med år 2011. Der 
afskrives lineært over 20 – 50 år.

Nybygninger og forbedrings- og renoveringsarbejder måles 
til kostpris med fradrag for afskrivninger. Der afskrives 
lineært over 10 – 75 år.

Fortjeneste eller tab på afhændelse af ejendomme indtægts-
føres i resultatopgørelsen.

Andre anlæg, driftsmidler og inventar
Andre anlæg, driftsmidler og inventar måles til kostpris med 
fradrag af afskrivninger. Der afskrives lineært over 1 – 10 år.

Obligationer under finansielle anlægsaktiver
Obligationer omfatter børsnoterede obligationer, der måles 
til nominel værdi. Dagsværdien på balancedagen (børskurs) 
er anført i noterne. Beholdningen vedrører den bundne 
kapital (grundkapitalen). Kursavance og –tab ved køb og salg 
føres i resultatopgørelsen.

Tilgodehavende
Tilgodehavende måles til amortiseret kostpris, der sæd-
vanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskriv-
ninger til imødegåelse af forventet tab.

Obligationer, aktier og pantebreve under omsætnings-
aktiver
Obligationer, aktier og pantebreve indregnes under omsæt-
ningsaktiver og omfatter børsnoterede obligationer og aktier 
samt pantebreve, der måles til nominel værdi. Dagsværdien 
på balancedagen (børskurs) er anført i noterne. Beholdningen 
vedrører fondens frie likviditet. Kursavance og -tab ved køb og 
salg føres i resultatopgørelsen.

Egenkapital
Egenkapitalen er opdelt i bunden kapital (grundkapital) og 
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fri egenkapital. Den frie kapital er opdelt i henlæggelser, 
der disponeres af ledelsen til konkrete formål i overens-
stemmelse med bestyrelsens bestemmelser for den enkelte 
henlæggelse, arvebeløb og frie reserver. 

Resultat på drift af UC Diakonissestiftelsen henlægges via 
resultatdisponeringen til reserveret til konkrete formål.

Hensatte forpligtelser
Hensættelse til pensionsforpligtelse er indregnet på bag-
grund af en aktuarberegning.

Anden gæld
Skyldige poster vedrørende løn, feriepenge, feriepenge-
forpligtelse, mellemregninger samt øvrige skyldige beløb ind-
regnes under anden gæld. Feriepengeforpligtelse indregnes 
for de områder, hvor Diakonissestiftelsen har forpligtelsen. 
Dvs. at feriepengeforpligtelsen indregnes i resultatopgørelsen 
for taxameterområdet, det egenfinansierede område og 
forholdsmæssigt i forhold til den del, der ikke er dækket af 
overenskomst med rammebevilling. Feriepengeforpligtelse for 
medarbejdere ansat på institutioner finansieret med drifts-
overenskomst indregnes således ikke.

Prioritetsgæld
Prioritetsgæld måles til kostpris på tidspunktet for låne-
optagelsen, svarende til det modtagne provenu efter fradrag 
af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles 
prioritetsgæld til amortiseret kostpris. 

Afdrag på prioritetsgæld, der vedrører overenskomstområ-
det udgiftsføres i resultatopgørelsen, og et tilsvarende beløb 
tilgår egenkapitalen, mens afdrag på det egenfinansierede 
område føres direkte under prioritetsgælden.

Låneomkostninger i forbindelse med optagelse af lån med 
sikkerhed i ejendommene indregnes i gælden og indregnes 
lineært over lånets løbetid.

Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter indregnes ikke i årsregnskabets 
balance. Dagsværdien på balancetidspunktet oplyses i årsregn-
skabets note om eventualforpligtelser.
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Resultatopgørelse for 2014

Overenskomstområdet
Indtægter fra drift af institutioner
Udgifter til drift af institutioner inkl. personaleudgifter
Resultat af drift af overenskomstområdet

Egenfinansierede områder 
Taxameterområdet
Indtægter fra drift af skoler
Udgifter til drift af skoler inkl. personaleudgifter
Resultat af drift af taxameterområdet

Indtægtsskabende virksomhed og indsamlede midler
Salg af administrative ydelser og varer
Huslejeindtægter
Øvrige indtægter
Arv og gaver
Fondsindtægter m.v.
Tips- og lottomidler
Momskompensation

Udgifter
Personaleomkostninger
Ejendomsomkostninger
Administrationsomkostninger
Udviklingsomkostninger
Øvrige omkostinger

Resultat af indtægtsskabende virksomhed og indsamlede midler

Resultat før uddelinger

Uddelinger

Resultat før afskrivninger

Afskrivninger 

Resultat før finansielle poster 

Finansielle poster

2014 t.kr.

52.669
-52.669

0

54.168
-55.349
-1.180

26.724
29.782

467
1.695
2.785

489
1.574

63.516

-32.619
-9.406
-4.163

-58
-8.006

-54.252

9.246

8.084

-4.350

3.734

-3.916

-182

-1.725

Note

1
2

3
4

5 , 6

8

7

2013 t.kr.

45.341
-45.341

0

47.817
-61.262

-13.445

24.790
28.189

483
2.678
1.438

493
1.171

59.241

-29.928
-9.675
-4.239

-284
-6.034

-50.160

9.082

-4.363

-7.328

-11.691

-7.846

-19.537

283

10



Resultat før særlige aktiviteter

Særlige aktiviteter
Jubilæumsprojekt
Projektstyring m.v. jubilæumsprojekt
Nedskrivning Udviklings Plan 2020 og bygningsrenovering
Omkostninger til Udviklings Plan 2020, organisering m.v.
Omkostninger til renovering af Marthagården

Årets resultat 

Resultatdisponering
Henlagt til Uddannelsescentret (reserveret til konkrete formål)
Overført fra henlæggelser (frie reserver)

2014 t.kr.

-1.907

0
0

-5.642
-58

0
-5.700

-7.607

-1.180
-6.427
-7.607

Note

13, 15

13
15

2013 t.kr.

-19.254

-1.121
-868

0
-184

258
-1.915

-21.169

-13.445
-7.724

-21.169
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Aktiver

Grunde og bygninger 
Produktionsanlæg og maskiner 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 
Anlæg under udførelse
Materielle anlægsaktiver

Værdipapirer
Andre tilgodehavender
Finansielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver

Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter

Pantebreve og aktier
Obligationer
Værdipapirer

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver

Aktiver i alt

2014 t.kr.

409.854
437

7.273
37.615

455.179

5.842
375

6.217

461.396

27.258

12
6

18

599

27.875

489.271

Note

8
8
8
8

9

10
11

2013 t.kr.

405.235
294

8.796
22.489

436.814

8.310
0

8.310

445.124

24.554

12
8

20

528

25.102

470.226

Balance pr. 31. december 2014
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Passiver

Grundkapital

Fri egenkapital:
Reserveret til konkrete formål
Arvebeløb
Frie reserver
Egenkapital

Pensionsforpligtelse
Hensatte forpligtelser

Prioritetsgæld
Anden gæld
Langfristede gældsforpligtelser

Prioritetsgæld
Bankgæld
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Forudbetalinger
Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser i alt

Passiver i alt

Eventualforpligtelser

2014 t.kr.

343.173

-21.883
3.335

-8.036
316.589

3.666
3.666

127.383
1.432

128.815

346
9.888
7.300
3.351

19.316
40.201

169.016

489.271

Note

12

13
14
15

16

16

17

2013 t.kr.

343.173

-21.219
3.709

-1.638
324.025

3.213
3.213

78.524
902

79.426

206
24.093

9.455
1.016

28.792
63.562

142.988

470.226
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Årets resultat
Uddelinger
Udbetaling af pensioner og regulering af forpligtelser
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver
Nedskrivning Udviklings Plan 2020 og bygningsrenovering
Afskrivning på låneomkostninger
Ændring i tilgodehavender og gæld
Likviditet fra driften

Årets uddelinger
Tilskud til aktiviteter
Øvrige reguleringer vedrørende Valdemarsgade
Likviditet vedrørende uddelinger

Årets til- og afgange
Låneoptagelse
Afdrag på prioritetsgæld
Likviditet vedrørende materielle anlægsaktiver og finansiering

Til- og afgang af værdipapirer
Forøgelse langfristet anden gæld
Likviditet vedrørende finansielle anlægsaktiver og anden finansiering

Likviditet vedrørende anlægsaktiver og anden finansiering i alt

Samlet ændring af likviditeten

Likvide beholdninger primo

Likvide beholdninger ultimo

2014 t.kr.

-7.607
4.350

453
5.312
5.642

48
-26.090
-17.892

-4.350
28
29

-4.293

-29.317
49.253

-303
19.633

2.093
530

2.623

22.256

71

528

599

2013 t.kr.

-21.169
7.328

-369
9.227

0
41

36.939
31.997

-7.328
182

30
-7.116

-31.297
0

-246
-31.543

4.130
356

4.486

-27.057

-2.176

2.704

528

Pengestrømsopgørelse for 2014
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Indtægter fra drift af institutioner
Psykriatiske Bofællesskaber
Søster Sophies Minde - Plejehjem
Diakonissestiftelsens Omsorgspladser
Diakonissestiftelsens Hospice inkl. Udgående Team
I alt

Udgifter til drift af institutioner inkl. personaleudgifter
Psykriatiske Bofællesskaber
Søster Sophies Minde - Plejeafdelingen
Diakonissestiftelsens Omsorgspladser
Diakonissestiftelsens Hospice inkl. Udgående Team
I alt

Indtægter fra drift af Diakonissestiftelsens Uddannelsescenter
Social- og Sundhedsuddannelsen
Sygeplejerskeuddannelsen
3K-uddannelsen
I alt

Udgifter til drift af Uddannelsescenter inkl. personaleudgifter
Diakonissestiftelsens Social- og Sundhedsuddannelse
Diakonissestiftelsens Sygeplejerskeuddannelse
Diakonissestiftelsens 3K-uddannelse
I alt

Uddelinger til bestemte formål
Diakonissestiftelsens Hospice (eksterne tilskud)
Diakonissestiftelsens Omsorgspladser
UC Diskonissestiftelsen
Diakonissestiftelsens 3K-uddannelse
Søster Sophies Minde - fond og bolig
Forstanderinden
Café Kram
Emmauskirken
Gaver til diakonalt arbejde
Kollekt til eksterne formål
Arvebeløb
Projekter
I alt

       

2014 t.kr.

4.954
18.840

6.711
22.164

52.669

-4.954
-18.840

-6.711
-22.164

-52.669

29.039
20.639

4.490
54.168

-31.554
-17.113
-6.681

-55.349

553
196
185

27
396
132

0
600
247

14
115

1.564
4.028

2013 t.kr.

4.757
18.415

0
22.169

45.341

-4.757
-18.415

0
-22.169

-45.341

24.047
20.188

3.582
47.817

-32.912
-20.974

-7.376
-61.262

259
0
0

37
748

0
9

632
252

14
1.233

309
3.493

Note 1 - 5

1

2

3

4

5

Uddelingerne er i overensstemmelse med de legatindtægter og gaver, som Diakonissestiftelsen har modtaget til specifikke formål.
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Uddelinger (øvrige)
Søster Sophies Minde - fond og bolig
Forstanderinden
Søsterhjemmet
Café Kram inkl. Loppeshoppen og Alterbrød
Kvindenødherberget
Diakoniår
Center for kirke og kultur
Elim
I alt

Uddelingerne er foretaget i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning om  anvendelse til Diakonissestiftelsens formål.

Samlede uddelinger i alt

Finansielle poster
Renteindtægter:
Obligationer
Lån
I alt

Renteudgifter:
Bank
Prioritetsgæld
Lån
I alt

Finansielle poster i alt
    

2014 t.kr.

-1.221
677

1.034
-1.300

200
0

935
-3

322

4.350

299
878

1.177

-883
-1.888

-132
-2.903

-1.725

2013 t.kr.

-30
835

1.084
327
200
-34

1.410
43

3.835

7.328

1.267
1.661

2.928

-827
-1.719

-99
-2.645

283

Note 6 - 7

6

7
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Anlægsaktiver

Samlet anskaffelsessum  pr. 1. januar 2014
Korrektion til tidligere års tilgang
Tilgang i året
Afgang i året
Samlet anskaffelsessum pr. 31. december 2014

Samlede af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2014
Korrektion til tidligere års afskrivninger
Årets af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver
Samlede af- og nedskrivninger pr. 31. december 2014

Bogført værdi pr. 31. december 2014

Ejendommenes samlede værdi udgør 378.605 t.kr. iflg. den seneste offentlige ejendomsvurdering, vurderingsår 2014.
I den offentlige ejendomsvurdering indgår 2 bygninger, nedrevet i 2014, med 11.350 t.kr., heraf grundværdi 6.654 t.kr.

Obligationer

4% Nykredit 03 D 2035
4% Nykredit 03 D 2035
6% Realkredit Danmark 23 D S 2038
6% Realkredit Danmark 27S.S.OA 2041
5% Realkredit Danmark 23 D S 2038
4% Realkredit Danmark 23 D S 2035
4% Realkredit Danmark 23 D S 2038
I alt

Grundkapitalens samlede obligationsbeholdning er optaget til nominel værdi.

Anlæg under
udførelse

t.kr.

22.489
0

20.845
-77

43.257

0
0

5.642
0

5.642

37.615

Beholdning
ultimo 2014

Kursværdi

t.kr.

29
4.946

10
6

41
1.113

33
6.178

Andre anlæg, 
driftsmateriel

og inventar

t.kr.

26.610
0

388
0

26.998

17.813
0

1.912
0

19.725

7.273

Beholdning
ultimo 2014

Nominel

t.kr.

27
4.688

8
5

38
1.045

31
5.842

Produktions-
anlæg og 
maskiner

t.kr.

2.435
0

194
0

2.629

2.141
0

51
0

2.192

437

Salg/
udtræk/

køb 2014
Nominel

t.kr.

-12
-2.075

-4
-2

-19
-347

-9
-2.468

Grunde og 
bygninger

t.kr.

423.596
0

7.967
0

431.563

18.360
-4.747
8.096

0
21.709

409.854

Beholdning
primo 2014

Nominel

t.kr.

39
6.763

12
7

57
1.392

40
8.310

Note 8 - 9

8

9

Årets afskrivninger er indregnet i resultatopgørelsen under:

Overenskomstområdet
Taxameterområdet
Uddelingsområdet
Afskrivninger
Særlige aktiviteter, nedskrivning Udviklings Plan 2020 og bygningsrenovering

Årets afskrivninger

2014 t.kr.

35
1.253

108
3.916
5.642

10.954

 2013 t.kr.

35
1.244

102
7.846

0

9.227
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Pantebreve og aktier

Aktiebeholdning

Beholdningen af pantebreve og aktier er optaget til nominel værdi.

Obligationer

Obligationsbeholdnling

Obligationsbeholdningen er optaget til nominel værdi.

Grundkapital

Saldo pr. 1. januar 2014   
Afdrag på prioritetsgæld   
Kursregulering ved låneoptagelse  
Saldo pr. 31. december 2014   
   
Grundkapitalen udgøres af følgende nettoaktiver:   
Ejendomme   
Finansielle anlægsaktiver, obligationsbeholdning   
Andel af likvide beholdninger   
Prioritetsgæld   
Tilgodehavende hos Diakonissestiftelsen (mellemregning med disponible midler)  
 

.

Beholdning
ultimo 2013

Nominel

t.kr.

12

Beholdning
ultimo 2014 

Kursværdi

t.kr.

6

 2013 t.kr.

343.173
0
0

343.173

387.962
8.310

76
-75.255
22.080

343.173

Beholdning
ultimo 2014

Nominel

t.kr.

12

Beholdning
ultimo 2014

Nominel

t.kr.

6

 2014 t.kr.

343.173
0
0

343.173

392.655
5.842

88
-124.508

69.096
343.173

10

11

12

Note 10 - 12
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Reserveret til konkrete formål
Saldo pr. 1. januar 2014
Tilskud til forskellige aktiviter/uddelinger
Årets resultat, jf. resultatdisponering
Saldo pr. 31. december 2014

Henlæggelserne specificeres således:
Afsat beløb til:
Søstrenes uddannelse
Diakonissestiftelsen
Nødherberg - Valdemarsgade
Hospice
Rådighedsbeløb forstanderinden
Rådighedsbeløb gæstfrihed
Rådighedsbeløb Emmauskirken
Søster Sophies Minde - Plejehjem
UC Diakonissestiftelsen
Saldo pr. 31. december 2014

Arvebeløb
Saldo pr. 1. januar 2014
Tilgået arv
Tilskrevne renter
Anvendt arv
Saldo pr. 31. december 2014

 2013 t.kr.

-8.203
429

-13.445
-21.219

3
45
86
95

344
44
52

970
-22.858
-21.219

 2014 t.kr.

3.709
115

0
-489

3.335

 2014 t.kr.

-21.219
516

-1.180
-21.883

3
45
86
95

344
44
52

1.487
-24.039

-21.883

 2013 t.kr.

3.870
1.181

52
-1.394
3.709

13

14

Note 13 - 14

Arvebeløb specificeres således:

Saldo pr. 1. januar 2014
Tilgået arv
Tilskrevne renter
Anvendt arv
Saldo pr. 31. december 2014

Søster 
Sophies 

Minde

t.kr.

38
0
0
0

38

Omsorgs-
pladserne

t.kr.

0
100

0
0

100

Kirken

t.kr.

1.304
0
0
0

1.304

Hospice

t.kr.

1.214
0
0

-255
959

Diakonisse-
stiftelsen

t.kr.

1.153
15

0
-234
934
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Frie reserver
Saldo pr. 1. januar 2014
Reguleringer vedr. Valdemarsgade 87 - 89
Årets resultat, jf. resultatdisponering
Saldo pr. 31. december 2014

Eventualforpligtelser
• Ulimiteret selvskyldnerkaution vedr. Børnehusenes engagement med Danske Bank. Samlet bankindestående i Børnehusene 

pr. 31. december 2014 på 3.796 t.kr.
• Betalingsgaranti med en samlet forpligtelse pr. 31. december 2014 på 285 t.kr.
• Forskel i markedsværdi på renteswap med samlet forpligtelse pr. 31. december 2014 på 14.154 t.kr.

Prioritetsgæld
Peter Bangs Vej 1  Diakonissestiftelsen m.v.
Søndre Fasanvej 2A Søster Sophies Minde 
Valdemarsgade 87 - 89 Valdemarsgade
I alt

Prioritetsgælden specificeres således:
Forfald indenfor det første år
Forfald efter 1 år
Ialt

Forfald efter 5 år

Omkostninger i forbindelse med låneoptagelse på 1.959 t.kr. er modregnet i prioritetsgælden og indregnes over lånenes samlede 
løbetid på 30 år.

Prioritetsgælden er sikret ved pant i ejendommen med en bogført værdi på 348.879 t.kr.

 2013 t.kr.

6.056
30

-7.724
-1.638

 2013 t.kr.

69.603
5.652
3.475

78.730

346
127.383

127.729

125.905

 2014 t.kr.

-1.638
29

-6.427
-8.036

 2014 t.kr.

118.844
5.664
3.221

127.729

 206
78.524

78.730

77.619

15

17

16

Note 15 - 17
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Forside: 3K-studerende på plænen ved hovedindgangen og Emmauskirken.  Foto: Søren Svendsen


