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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 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 2013 samt resultatet af fondens aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013.

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 24. april 2014
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Ledelsesberetning

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 Marthagården, Mariagården og Lou-
isegården, der alle har egne bestyrelser, og hvor der udarbejdes 
selvstændige årsrapporter. Herudover udarbejdes der selvstæn-
dige årsrapporter for Salems institutioner i Gentofte, der også har 
egen bestyrelse. Endvidere udarbejdes der en selvstændig årsrap-
port for Vedbygaard, der drives som en almennyttig erhvervsdriv-
ende fond. Diakonissestiftelsens bestyrelse er også bestyrelse for 
Vedbygaard.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
I 2013 blev Diakonissestiftelsen for alvor positioneret økonomisk 
og fagligt til fremtiden. Ikke bare i forhold til udviklingsplanen 
UP2020, som nu begynder at tage form, men også i kraft af et 
skarpt fokus på innovation i forhold til sund aldring, uddannelsen 
af fremtidens sundheds- og plejepersonale samt udvikling af 
velfærdsteknologi og sammenhængende løsninger for kronisk 
syge borgere. 

Derudover blev 2013 i kraft af Diakonissestiftelsens 150 års ju-
bilæum et ganske særligt år med en lang række faglige og festlige 
begivenheder. Jubilæet var en oplagt mulighed for at markedsføre 
Diakonissestiftelsen som en markant leverandør på sundheds-, so-
cial- og uddannelsesområdet. Det kom blandt andet til udtryk ved 
en stor udendørs fotoudstilling om Diakonissestiftelsens stærke 
faglighed og mangfoldighed, skildret af fotograf Helga C. Theil-
gaard, ved udgivelsen af bogen ’Køn, kald & kompetencer’ om dia-
konissernes historie skrevet af forskningsleder Susanne Malchau 
Dietz samt to store succesfulde konferencer om velfærdsteknologi i 
forhold til social recovery og fremtidens seniorboliger.   

Over tre dage fra den 24.-26. maj 2013 foregik selve den store 
jubilæumsfejring, hvor blandt andet Frederiksberg Rådhus var 
ramme for en reception for tidligere og nuværende samarbejds-
partnere og forretningsforbindelser. Kronen på værket var fest-
gudstjenesten i Emmauskirken søndag den 26. maj med deltagelse 
af HM Dronning Margrethe, biskoppen, provster og præster fra 
sognet samt en række samarbejdspartnere, herunder 3 ministre, 
borgmester og politikere fra Frederiksberg Kommune. Gudstjenest-
ens blev fulgt af en reception for HM Dronningen i det lokale, som 
fra Diakonissestiftelsens start har fungeret som besøgsrum for 
HM Dronning Louise. Jubilæumsdagen blev afsluttet med en fest-
middag for særligt inviterede i Søsterhjemmets stuer. I november 
blev jubilæet fejret ved en fest for alle medarbejdere og frivillige, 
hvor bestyrelsen var vært.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for de gaver og 

mange positive tilkendegivelser om Diakonissestiftelsens betyd-
ning, som vi modtog i løbet af jubilæumsåret.

Ledelsen har i 2013 arbejdet videre med udvikling af sine aktiv-
iteter med fokus på konsolidering af kerneforretningen og renove-
ring/nybyggeri, som beskrevet i Diakonissestiftelsens helhed-
splan/Udviklingsplan - UP2020. 

Helhedsplanen blev i januar 2013 fremsendt til Frederiksberg 
kommune. Helhedsplanen blev den 18. februar  godkendt af By- og 
Miljøudvalget og efterfølgende den 18. marts 2013 godkendt af 
kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune som grundlag for 
en lokalplan for området mellem Peter Bangs Vej, Søndre Fasanvej 
og Dronningensvej.

To markante byggeprojekter ud mod Peter Bangs Vej – Søster 
Sophies Minde og et nyt sundhedshus – ønskede kommunen mere 
konkret belyst. Diakonissestiftelsen udskrev derfor to arkitekt-
konkurrencer med repræsentanter for Frederiksberg Kommune i 
dommerkomiteerne.

Begge konkurrencer blev udskrevet 6. juni. I december blev 
Arkitema udpeget som vinder af konkurrencen om Søster Sophies 
Minde og i marts 2014 blev Aart Architects udpeget som vinder
af Sundhedshus projektet.

Lokalplanen blev udarbejdet i efteråret 2013 i et tæt samarbejde 
med Frederiksberg Kommune. I januar 2014 blev lokalplanforsla-
get godkendt i Kommunalbestyrelsen og efterfølgende  sendt i 
offentlig høring 11. marts til 6. maj 2014. Lokalplanen forventes 
endeligt vedtaget i juni 2014. Sideløbende med arbejdet med 
helhedsplan og lokalplan arbejdes med tre strategier for den videre 
udvikling af Diakonissestiftelsen.

Den faglige strategi sætter fokus på kerneforretningen og her 
særligt ydelser vedrørende det moderne seniorliv, sund aldring, 
livsmestring, integrerede tilbud på sundheds- og socialområdet 
samt uddannelse og læring. Målet er at udvide forretningen på 
områder, hvor der er en positiv business case samt systematisk 
at arbejde med at kapitalisere de synergier, der ligger i at kunne 
kombinere fagligheder på tværs af de fem fagcentre.

Som en ny aktivitet har Diakonissestiftelsen i 2013 indgået part-
nerskab med Cura Gruppen A/S om dannelse af  selskabet DiaCura, 
som har til formål at byde på udbud på ældre- og sundhedsområdet i 
Gribskov Kommune. DiaCura prækvalificerede sig i september måned 
til 7 delaftaler. Efterfølgende valgte ledelsen at indsende tilbud på 
tre delaftaler: Delaftale 4: drift af Plejecenter Helsingegården samt 
Plejecenter Trongården. Delaftale 5: Drift af center for midlertidigt 
ophold, Toftebo samt Delaftale 6: Hjemme- og sygepleje. 

I marts måned 2014 blev det afgjort at Diacura blev nr. 2 på to af 
de tre delaftaler. Da det var Gribskov kommunens egen leverandør 

4



som vandt de to udbud betyder det, at såfremt kommunen i løbet 
af 2014 beslutter ikke at gøre brug af egen leverandør, så overgår 
opgaven til DiaCura.

Herudover er der også indgået aftale med Frederiksberg Kom-
mune om etableringen af omsorgspladser til i alt 10 borgere, der er 
godkendt til, men som venter på en ledig plejebolig.

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

Den diakonale strategi sætter fokus på at synliggøre og udvikle 
den diakonale forståelse og praksis i organisationen. Som del heraf 
præsenterede det nye Center for kirke og kultur i juni sin strategi 
for bestyrelsen.

Den økonomiske strategi omfatter dels en finansieringsstrategi og 
dels en forretningsstrategi. 

Ledelsen har i 2013 forhandlet med forskellige finansielle virksom-
heder med henblik på at indgå aftale omkring en finansierings-
ramme til brug for den løbende drift samt planlagte renoverings-
arbejder. En aftale, som sikrer Diakonissestiftelsen tilstrækkelig 
likviditet i en årrække frem, blev indgået i december 2013.

Herudover er der i 2013 arbejdet intenst med en ”Turn around” 
plan, som skal tilsikre, at Diakonissestiftelsen, efter en lang år-
række med underskud på den ordinære drift, allerede fra 2014 
forventes at lave et positivt driftsresultat før afskrivninger.

Dette har betydet nedlukning af aktiviteter som har været un-
derskudsgivende. Herudover er der sket en generel tilpasning af 
organisationen. Antallet af medarbejdere er i 2013 reduceret med 
11 %. 

Den handlingsplan, som blev iværksat i UC Diakonissestiftelsen 
sidst i 2012, har haft en markant positiv effekt på resultatet for 
2013. UC Diakonissestiftelsens ordinære resultat for 2013 er dog 
stadig negativt med 5.245 t.kr.

Hertil kommer en regulering vedrørende fejlagtigt udbetalt 
taxametertilskud, som Undervisningsministeriet har krævet 
tilbagebetalt på 8.200 t.kr. Reguleringen indgår i UC Diakonisses-
tiftelsens resultat for 2013, men vedrører perioden 2010 og 2011. 
UC Diakonissestiftelsens samlede negative resultat for 2013 er på 
-13.445 t.kr. 

Der er i 2013 gennemført forbedrings- og renoveringsarbejder for 
21.256 t.kr. Afskrivninger heraf udgør tilsammen med afskriv-
ninger på eksisterende bygninger 7.241 t.kr. og indgår i årets resul-
tat. Afskrivningerne er ekstraordinært høje med 4.883 t.kr. Dette 
skyldes, at der er planlagt nedrivning af fire bygninger i 2014 som 
følge af forestående opførelse af nyt Hospice og seniorboliger.  

Årets resultat er således negativt påvirket af ekstraordinære 
omkostninger til afskrivninger samt tilbagebetalingskrav fra 
Undervisningsministeriet vedrørende 2010 og 2011. 

Årets resultat udviser et underskud på -21.169 t.kr. Korrigeret for 
UC Diakonissestiftelsens underskud på -13.445 t.kr., giver det et 
resultat på -7.724 t.kr. 

Diakonissestiftelsen fungerer som administrator for en række 
fonde med en samlet kapital på 71.391 t.kr. (2012: 66.630 t.kr.). 
Fondene, der bl.a. foretager uddelinger til Diakonissestiftelsens
aktiviteter, har i 2013 foretaget samlede uddelinger på 1.303 t.kr. 
(2012: 2.643 t.kr.).

Egenkapitalen andrager 324.025 t.kr. pr. 31. december 2013 (2012: 
344.896 t.kr.), heraf udgør grundkapitalen 343.173 t.kr. (2012: 
343.173 t.kr.). Den frie egenkapital består pr. 31. december 2013 af 
henlæggelser, der disponeres af ledelsen til konkrete formål i ove-
rensstemmelse med bestemmelserne for den enkelte henlæggelse 
på -21.219 t.kr. (2012: -8.203 t.kr.), arvebeløb på 3.709 t.kr. (2012: 
3.870 t.kr.) og frie reserver på -1.638 t.kr. (2012: 6.056 t.kr.). 

Fald i den frie egenkapital udgør 20.871 t.kr. og skyldes primært 
årets negative resultat.

Der pågår dialog med Civilstyrelsen med henblik på at overføre 
midler fra grundkapitalen til den frie egenkapital.  

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtruffet forhold, der 
forrykker vurderingen af årsrapporten.

resultatdisponering
Årets underskud dækkes ved overførsel fra henlæggelser og frie 
reserver med henholdsvis 13.445 t.kr. og 7.724 t.kr., 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 gennem-
førelse af udviklingsplaner, herunder ekstraordinære afskriv-
ninger 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 
UP2020, forventes der i de kommende år dels en række låne-
optagelser, dels en væsentlig ændring af Diakonissestiftelsens 
risikoprofil i retning af mere markedsdomineret økonomi for at 
sikre en bedre indtjening. 

Med henblik på at sikre en positiv driftsindtjening og fortsatte ud-
delinger, vil bestyrelse og direktion arbejde videre med forretning-
sudvikling og en fokuseret økonomistyring.
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Den uafhængige revisors erklæringer

til bestyrelsen for Den danske Diakonissestiftelse

påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Den danske Diakonissestiftelse 
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013, der omfatter 
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 
Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven tilpasset fond-
ens særlige forhold.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, 
der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregn-
skabsloven tilpasset fondens særlige forhold. Ledelsen har endvi-
dere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nød-
vendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
 
Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der vedrører 
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 årsregnskabet på 
grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstem-
melse med internationale standarder om revision, yderligere krav 
ifølge dansk revisorlovgivning samt “Bekendtgørelse om regnskab 
og revision af regnskaberne for modtagere af tilskud fra Socialmin-
isteriets 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 revisionshandlinger, 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 etableret 
forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de 
dispositioner, der vedrører modtagne tips- og lottomidler, er i ove-
rensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter 
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstræk-
keligt 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 
2013 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregn-
skabsloven tilpasset fondens særlige forhold.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forret-
ningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de disposi-
tioner, der vedrører modtagne tips- og lottomidler, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter 
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberet-
ningen. 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 24. april 2014

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

         Mogens Henriksen,
        statsautoriseret revisor

John Ladekarl,
statsautoriseret revisor
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anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslo-
vens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de tilpasnin-
ger, 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) Diakonis-
sestiftelsen har driftsansvar for, dvs. de egenfinansierede områder 
og de institutioner, som bestyrelsen i Diakonissestiftelsen funge-
rer som bestyrelse for.

tilskud til drift af institutioner
Tilskuddene omfatter driftstilskud til drift af institutioner i hen-
hold til aftale med Frederiksberg Kommune og taxametertilskud 
til drift af Diakonissestiftelsens Uddannelsescenter, UC Diakonis-
sestiftelsen.

Driftstilskud og taxametertilskud til drift af UC Diakonissestiftel-
sen periodiseres.

resultat af indtægtsskabende virksomhed, indsamlede 
midler og afkast af fondens aktiver
Diakonissestiftelsens virksomhed omfatter administration af in-
stitutioner, drift af hjemmepleje, udlejning af ejendomme 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 værdipapirer og 
indestående i bank. Renteudgifter vedrører lån og prioritetsgæld. 
Renteindtægter og renteudgifter indregnes i resultatopgørelsen 
med de beløb, der er afregnet i regnskabsperioden. 

Modtagne offentlige tilskud omfatter tilskud fra tips- og lottopul-
jen til de ordinære aktiviteter samt offentlige midler til konkrete 
projekter og til opfyldelse af driftsoverenskomstaftaler. 

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 Diakonissestiftelsens 
ordinære aktiviteter, og som er af en særlig karakter, vises separat 
under særlige poster i resultatopgørelsen.

Balancen
Ejendomme
Eksisterende ejendomme er indregnet til offentlig ejendomsvur-
dering 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, forbedrings- og renoveringsarbejder måles til 
kostpris med fradrag for afskrivninger. Der afskrives lineært over 
20 – 75 år.

Fortjeneste eller tab på afhændelse af ejendomme indtægtsføres i 
resultatopgørelsen.

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

obligationer under finansielle anlægsaktiver
Obligationer omfatter børsnoterede obligationer, der måles til no-
minel værdi. Dagsværdien på balancedagen (børskurs) er anført i 
noterne. Beholdningen vedrører den bundne kapital (grundkapita-
len). Kursavance og –tab ved køb og salg føres i resultatopgørelsen.

tilgodehavende
Tilgodehavende måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis 
svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imøde-
gåelse af forventet tab.

obligationer, aktier og pantebreve under omsætningsaktiver
Obligationer, aktier og pantebreve indregnes under omsætnings-
aktiver og omfatter børsnoterede obligationer og aktier samt 
pantebreve, der måles til nominel værdi. Dagsværdien på balan-
cedagen (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 fri 
egenkapital. Den frie kapital er opdelt i henlæggelser, der dispo-
neres af ledelsen til konkrete formål i overensstemmelse med 
bestyrelsens bestemmelser for den enkelte henlæggelse, arvebe-
løb og frie reserver.
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Resultat på drift af UC Diakonissestiftelsen henlægges via resul-
tatdisponeringen til reserveret til konkrete formål.

Hensatte forpligtelser
Hensættelse til pensionsforpligtelse er indregnet på baggrund af 
en aktuarberegning.

anden gæld
Skyldige poster vedrørende løn, feriepenge, feriepengeforpligtel-
se, mellemregninger samt øvrige skyldige beløb indregnes under 
anden gæld. Feriepengeforpligtelse indregnes for de områder, 
hvor Diakonissestiftelsen har forpligtelsen. Dvs. at feriepengefor-
pligtelsen 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 driftsoverenskomst indregnes således ikke.

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

Afdrag på prioritetsgæld, der vedrører overenskomstområdet 
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 sikker-
hed 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 årsregnska-
bets note om eventualforpligtelser.
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resultatopgørelse for 2013

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

Resultatopgørelsen fortsættes på næste side

2012 t.kr.

44.311
-44.311

0

52.160
-69.515
-17.355

26.384
29.559

404
2.240
2.389

661
1.501

63.138

-33.711
-10.674

-4.180
-406

-8.388
-57.360

5.778

-11.577

-10.228

-21.805

-6.569

-28.374

412

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
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resultat før særlige aktiviteter

særlige aktiviteter
Afvikling Diakonissens køkken
Afvikling Døgnenheden
Jubilæumsprojekt
Projektstyring m.v. jubilæumsprojekt
Udviklings Plan 2020, organisering m.v.
Skitseforslag Marthagården

Årets resultat 

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

2012 t.kr.

-27.962

7
439

0
-619

-1.793
-1.608
-3.575

-31.538

-17.355
-14.183

-31.538

Note

13, 15

13
15

2013 t.kr.

-19.254

0
0

-1.121
-868
-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
Finansielle anlægsaktiver

anlægsaktiver i alt

tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter

Pantebreve og aktier
Obligationer
Værdipapirer

Likvide beholdninger

omsætningsaktiver i alt

aktiver i alt

2012 t.kr.

392.891
141

10.428
11.284

414.744

12.440
12.440

427.184

37.109

12
14.232

14.244

2.704

54.057

481.241

Note

8
8
8
8

9

10
11

2013 t.kr.

405.235
294

8.796
22.489

436.814

8.310
8.310

445.124

24.554

12
8

20

528

25.102

470.226

Balance pr. 31. december 2013
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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

2012 t.kr.

343.173

-8.203
3.870
6.056

344.896

3.582
3.582

78.736
546

79.282

199
25.774

9.243
65

18.200
53.481

132.763

481.241

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
Afskrivning på låneomkostninger
Udgiftsførte afdrag på bundne aktiver
Afvikling Døgnenheden
Ændring i tilgodehavender og gæld
Likviditet fra driften

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

Årets til- og afgange, anlægsaktiver
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

2012 t.kr.

-31.538
10.228

686
8.022

29
13

-439
-6.739

-19.738

-10.228
-341

30
-10.539

-28.568
55.152

-244
26.340

3.911
301

4.212

30.552

275

2.429

2.704

2013 t.kr.

-21.169
7.328

-369
9.227

41
0
0

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 2013
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Indtægter fra drift af institutioner
Psykriatiske Bofællesskaber
Søster Sophies Minde - Plejeafdelingen
Diakonissestiftelsens Hospice inkl. Udgående Team
I alt

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

Indtægter fra drift af Uddannelsescenter
Diakonissestiftelsens Social- og Sundhedsuddannelse
Diakonissestiftelsens Sygeplejerskeuddannelse
3K-uddannelse
Kursusafdeling
I alt

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

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

       

2012 t.kr.

4.680
18.365
21.265

44.311

-4.680
-18.365
-21.265

-44.311

27.587
22.166

2.304
103

52.160

-38.622
-23.527

-5.129
-2.237

-69.515

498
58
53

825
500

1
501
267

10
979
253

3.945

2013 t.kr.

4.757
18.415
22.169

45.341

-4.757
-18.415
-22.169

-45.341

24.047
20.188

3.582
0

47.817

-32.912
-20.974

-7.376
0

-61.262

0
259

37
748

0
9

632
252

14
1.233

309
3.493

Noter

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 - Huset
Forstanderinden
Søsterhjemmet
Café Kram inkl. frivillighedskoordinator, Loppeshoppen og Alterbrød
Frivillighedskoordinator
Kvindenødherberget
Diakoniår
Emmauskirken
Elim
Præster
Børneinstitutioner
I alt

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

samlede uddelinger i alt

Finansielle poster
Renteindtægter og kursgevinster:Obligationer
Lån
I alt

Renteudgifter og kurstab:
Bank
Prioritetsgæld
Lån
I alt

Finansielle poster i alt
    

2012 t.kr.

-282
1.426
2.208

566
316
200
536
535
172
403
202

6.283

10.228

1.325
1.066
2.391

-218
-1.662

-99
-1.979

412

2013 t.kr.

-30
835

1.084
327

0
200
-34
397

43
1.013

0
3.835

7.328

1.267
1.661

2.928

-827
-1.719

-99
-2.645

283

Noter

6

7
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anlægsaktiver

Samlet anskaffelsessum  pr. 1. januar 2013
Tilgang i året
Afgang i året
samlet anskaffelsessum pr. 31. december 2013

Samlede af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2013
Årets af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver
samlede af- og nedskrivninger pr. 31. december 2013

Bogført værdi pr. 31. december 2013

Ejendommenes samlede værdi udgør 376.800 t.kr. iflg. den seneste offentlige ejendomsvurdering, vurderingsår 2012.

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.

11.284
11.205

0
22.489

0
0
0
0

22.489

Beholdning
ultimo 2013
Kursværdi

t.kr.

41
7.047

14
8

63
1.451

41
8.665

andre anlæg, 
driftsmateriel

og inventar

t.kr.

26.343
266

0
26.609

15.915
1.898

0
17.813

8.796

Beholdning
ultimo 2013

Nominel

t.kr.

39
6.763

12
7

57
1.392

40
8.310

produktions-
anlæg og 
maskiner

t.kr.

2.237
198

0
2.435

2.096
45

0
2.141

294

salg/
udtræk/
køb 2013
Nominel

t.kr.

-20
-3.350

-7
-7

-46
-682

-18
-4.130

Grunde og 
bygninger

t.kr.

403.967
19.628

0
423.595

11.076
7.284

0
18.360

405.235

Beholdning
primo 2013

Nominel

t.kr.

59
10.113

19
14

103
2.074

58
12.440

Noter

8

9

Årets afskrivninger er indregnet i resultatopgørelsen under:

Overenskomstområdet
Taxameterområdet
Uddelingsområdet
Øvrige områder

Årets afskrivninger

 2012 t.kr.

35
1.143

275
6.569

8.022

 2013 t.kr.

35
1.244

102
7.846

9.227

16



pantebreve og aktier

Beholdning af pantebreve og aktier

Beholdningen af pantebreve og aktier er optaget til nominel værdi.

obligationer

obligationsbeholdnling

Obligationsbeholdningen er optaget til nominel værdi
.

Grundkapital

Saldo pr. 1. januar 2013   
Afdrag på prioritetsgæld   
Kursregulering ved låneoptagelse  
saldo pr. 31. december 2013   
   
Grundkapitalen udgøres af følgende nettoaktiver:   
Ejendomme   
Finansielle anlægsaktiver i form af beholdning af obligationer   
Andel af likvide beholdninger   
Prioritetsgæld   
Tilgodehavende hos Den danske Diakonissestiftelse (mellemregning med disponible midler) 
  

.

Beholdning
ultimo 2012

Nominel

t.kr.

12

Beholdning
ultimo 2013 
Kursværdi

t.kr.

8

 2012 t.kr.

343.138
13
22

343.173

375.541
12.440

56
-75.214
30.350

343.173

Beholdning
ultimo 2013

Nominel

t.kr.

12

Beholdning
ultimo 2013

Nominel

t.kr.

8

 2013 t.kr.

343.173
0
0

343.173

387.962
8.310

76
-75.255
22.080

343.173

10

11

12

Noter
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reserveret til konkrete formål
Saldo pr. 1. januar 2013
Tilskud til forskellige aktiviter/uddelinger
Årets resultat, jf. resultatdisponering
saldo pr. 31. december 2013

Henlæggelserne specificeres således:
Afsat beløb til:
Søstrenes uddannelse
Diakonissestiftelsen
Nødherberg - Valdemarsgade
Hospice
Rådighedsbeløb forstanderinden
Rådighedsbeløb gæstfrihed
Rådighedsbeløb Emmauskirken
Søster Sophies Minde
Uddannelsescentret
saldo pr. 31. december 2013.

arvebeløb
Saldo pr. 1. januar 2013
Tilgået arv
Tilskrevne renter
Anvendt arv
saldo pr. 31. december 2013

 2012 t.kr.

9.137
15

-17.355
-8.203

3
45
86
95

385
44
52

500
-9.413

-8.203

 2012 t.kr.

3.732
851
128

-841
3.870

 2013 t.kr.

-8.203
429

-13.445
-21.219

3
45
86
95

344
44
52

970
-22.858
-21.219

 2013 t.kr.

3.870
1.181

52
-1.394
3.709

13

14

Noter

arvebeløb specificeres således:

Saldo pr. 1. januar 2013
Tilgået arv
Tilskrevne renter
Anvendt arv
saldo pr. 31. december 2013

søster 
sophies 

Minde

t.kr.

37
0
1
0

38

Kirken

t.kr.

1.287
0

17
0

1.304

Hospice

t.kr.

1.124
1.181

15
-1.106
1.214

Diakonisse-
stiftelsen

t.kr.

1.422
0

19
-288

1.153
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Frie reserver
Saldo pr. 1. januar 2013
Reguleringer vedr. Valdemarsgade 87 - 89
Årets resultat, jf. resultatdisponering
saldo pr. 31. december 2013

Eventualforpligtelser
Selvskyldnerkaution overfor Børnehusenes kassekreditter med samlet maksimum på 900 t.kr. pr. 31. december 2013 samlet 
indestående på 3.407 t.kr.

Betalingsgaranti med en samlet forpligtelse pr. 31. december 2013 på 285 t.kr. 

Forskel i markedsværdi på renteswap med samlet forpligtelse pr. 31. december 2013 på 1.976 t.kr.

prioritetsgæld
Peter Bangs Vej 1  Diakonissestiftelsen m.v.
Søndre Fasanvej 2A Søster Sophies Minde - Huset
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 1.241 t.kr. er modregnet i prioritetsgælden og indregnes over lånets samlede 
løbetid på 30 år.

Prioritetsgælden er sikret ved pant i ejendommen.

 2012 t.kr.

20.210
29

-14.183
6.056

 2012 t.kr.

69.574
5.640
3.721

78.935

199
78.736

78.935

77.867

 2013 t.kr.

6.056
30

-7.724
-1.638

 2013 t.kr.

69.603
5.652
3.475

78.730

 206
78.524

78.730

77.619

15

17

16

Noter
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Peter Bangs Vej 1, indgang 5
2000 Frederiksberg
www.diakonissestiftelsen.dk


