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Ledelsespåtegning

Forside foto: Helga C. Theilgaard
Louisegården på besøg i Søster Sophies Minde

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 for Diakonisse-
stiftelsen.

Årsrapporten er aflagt i overensstem melse 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 2012 samt resultatet af fondens aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en 
retvisende 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 bevillin-
ger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og 
procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn 
ved forvaltningen af de modtagne tips- og lottomidler.

Frederiksberg, den 24. april 2013
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Ledelsesberetning

Diakonissestiftelsen er en almennyttig ikke erhvervsdrivende 
fond. I 2012 er gennemført den næste etape af den organisato-
riske udvikling af Diakonissestiftelsen, hvor alle aktiviteter og 
ydelser nu er forankret i fem fagcentre, med hver sin fagchef. 
Der er etableret en direktion med ansættelse af en administre-
rende direktør og en finansdirektør.

Arbejdet med at forberede fonden til overgang til en almen-
nyttig erhvervsdrivende fond er fortsat med udarbejdelse af 
forslag til vedtægtsændringer, som er godkendt af Civilstyrelsen 
i august 2012. 

Der er i 2012 pågået planlægning af Diakonissestiftelsens 150 
års jubilæum, som finder sted i maj 2013. Jubilæet vil blive 
anvendt til at markedsføre Diakonissestiftelsen som en markant 
leverandør på sundheds-, social- og uddannelsesområdet.

Årsrapporten omfatter alene aktiviteterne på Frederiksberg 
med undtagelse af børnehusene Marthagården, Mariagården 
og Louisegården, der alle har egne bestyrelser, og hvor der 
udarbejdes selvstændige årsrapporter. Herudover udarbejdes der 
selvstændige årsrapporter 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
Diakonissestiftelsen har i 2012 arbejdet videre med den ved-
tagne konsolidering og udvikling af sine aktiviteter, konkreti-
seret gennem UdviklingsPlan 2020 (UP2020). I foråret 2012 
er gennemført en arkitektkonkurrence, hvor fire tværfaglige 
teams kom med fire forskellige bud på en fysisk plan for de visioner, 
der er beskrevet i UP2020. Hen over sommer og efterår er der 
arbejdet med at kombinere anbefalinger fra dommerkomiteen 
med de bedste ideer fra de fire forslag til én helhedsplan. 
Helhedsplanen blev i januar 2013 fremsendt til Frederiksberg 
kommune. Den 18. februar 2013 godkendte By- og Miljøud-
valget og d. 18. marts 2013 godkendte kommunalbestyrelsen i 
Frederiksberg Kommune, at helhedsplanen kan danne grundlag 
for en lokalplan for området mellem Peter Bangs Vej, Søndre 
Fasanvej og Dronningensvej. 

Sideløbende med arbejdet med helhedsplan arbejdes med tre 
strategier for den videre udvikling af Diakonissestiftelsen. 

Den faglige strategi sætter fokus på 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. 

Den diakonale strategi omfatter udvikling af diakonien som 
værdigrundlag og er udmøntet blandt andet i etableringen af et 
femte fagcenter for Kirke og Kultur. 

Den økonomiske strategi omfatter dels forretningsstrategi, 
dels finansieringsstrategi for det planlagte renoveringsarbejde 
og nybyggeri i forbindelse med UP2020. Diakonissestiftelsens 
aktiviteter finansieres ved midler fra driftsoverenskomster, 
taxametertilskud, offentlige tilskud, arv og gavebeløb, udlejning, 
salg af varer og tjenesteydelser samt afkast af de aktiver, som 
grundkapitalen er anbragt i.

I 2012 skete der på landsplan en dramatisk stigning i frafaldet 
blandt sosu elever under uddannelse – særligt på hjælperud-
dannelsen. Baggrunden herfor er, at mange elever allerede ved 
studiestart har vanskeligt ved at få struktur i deres hverdag og 
har sproglige eller sociale udfordringer, som vanskeliggør såvel 
gennemførelse af den teoretiske del som selve praktikopholdet. 
Således oplevede UC Diakonissestiftelsen i 2012 et frafald på 
ca. 45% mod tidligere 14% i 2011. På landsplan lå frafaldet på 
ca. 50%.

Udover en tilpasning af organisationen, blev der iværksat en 
række tiltag med systematiske mentorordninger og andre støt-
tende funktioner for at sikre fastholdelse af eleverne. Dette 
betød, at man sidst på året kunne måle en stabiliseret frafalds-
procent på niveau med 2011.

Den resultatmæssige effekt af de gennemførte tiltag i UC 
Diakonissestiftelsen får for alvor først effekt i 2013, og det 
betyder at UC Diakonissestiftelsen kommer ud med et under-
skud i 2012 på 17.355 t.kr.

Det har i 2012 være nødvendigt at tilpasse organisationen, 
hvilket har medført en reduktion af antallet af medarbejdere 
med ca. 8 %.

Årets resultat har således været påvirket negativt af omkost-
ninger til organisationsændringer, tilpasning til Årsregnskabs-
loven med indarbejdelse af afskrivninger på bygninger samt  
omkostninger til særlige aktiviteter.
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Den ordinære drift (resultat før særlige aktiviteter) udviser et 
resultat på -27.962 t.kr. Korrigeret for UC Diakonissestiftelsens 
underskud på 17.355 t.kr., giver det et resultat på -10.607 t.kr. 

Som anført under ”Anvendt regnskabspraksis” er der i 2012 
sket en tilpasning til Årsregnskabsloven, hvor eksisterende 
grunde og bygninger afskrives over årets resultat i takt med 
den forventede værdiforringelse, og hvor forbedrings- og reno-
veringsarbejder indregnes under anlægsaktiver og afskrives 
over årets resultat svarende til forventet  levetid. Der er i 2012 
gennemført forbedrings- og renoveringsarbejder for 22.700 
t.kr. Afskrivninger heraf udgør tilsammen med afskrivninger 
på eksisterende bygninger -5.583 t.kr. og indgår i årets resultat.

Der er i 2012 optaget langfristet lån til indfrielse af bankgæld 
og til gennemførelse af igangværende forbedringsarbejder på 
ejendommene. Der pågår forhandlinger om yderligere låneop-
tagelse med henblik på finansiering af kommende års forbed-
rings- og udbygningsplaner.

Diakonissestiftelsen fungerer som administrator for en række 
legater med en samlet kapital på 66.630 t.kr. (2011:  65.291 
t.kr.). Legaterne, der bl.a. foretager uddelinger til Diakonisse-
stiftelsens aktiviteter, har i 2012 foretaget samlede uddelinger 
på 2.643 t.kr. (2011: 2.349 t.kr.).

Egenkapitalen andrager 344.896 t.kr. pr. 31. december 2012 
(2011: 376.217 t.kr.), heraf udgør grundkapitalen 343.173 
t.kr. (2011: 343.138 t.kr.). Den frie egenkapital består pr. 31. 
december 2012 af henlæggelser, der disponeres af ledelsen 
til konkrete formål i overensstemmelse med bestemmelserne 
for den enkelte henlæggelse, på -8.203 t.kr. (2011: 9.137 t.kr.), 
arvebeløb på 3.870 t.kr. (2011: 3.732 t.kr.) og frie reserver på  
6.056 t.kr. (2011: 20.210 t.kr.).

Fald i de frie reserver udgør 14.154 t.kr. og skyldes primært 
årets negative resultat.

Grundkapitalen er opskrevet med 35 t.kr, svarende til kurs-
regulering ved indfrielse af gamle lån og afdrag på prioritets-
gæld.

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 17.355 t.kr. og 14.183 t.kr., jf. 
resultatopgørelsen.

Den forventede udvikling
Det forventes, at resultatet i de kommende år vil være negativt 
som følge af afholdelse af omkostninger til gennemførelse af 
udviklingsplaner og igangsætning af nye aktiviteter.

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. Udviklings- og investeringsplanen 
indebærer planlagte driftsunderskud i årerne 2013 - 2016. 

Med henblik på at sikre en positiv driftsindtjening og fortsatte 
uddelinger, vil bestyrelse og direktion arbejde videre med 
forretningsudvikling 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 2012, der omfat-
ter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 
og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven 
tilpasset fondens særlige forhold.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et års-
regnskab, 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 
vedrører de modtagne tips- og lottomidler, er i overensstem-
melse 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 overensstemmelse med internationale standarder om 
revision, yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt 
”Bekendtgørelse 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 revisio-
nen 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 årsregn-
skabet. 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 under-
støtter, at de dispositioner, der vedrører modtagne tips- og 
lottomidler, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, 
love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sæd-
vanlig 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 2012 samt af resultatet af fondens aktiviteter 
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overens-
stemmelse 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 ledelsesbe-
retningen. 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 2013

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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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 bortset fra, at der foretages afskrivninger på ejendomme, 
hvor ejendomme tidligere blev indregnet til seneste offentlige 
ejendomsvurdering og reguleringer heraf blev foretaget over 
egenkapitalen. Dette for at opnå en tilpasning til årsregn-
skabsloven, og der er samtidig skabt en bedre sammenhæng 
imellem udgifterne i de enkelte regnskabsår.

Sammenligningstallene er tilpasset den nye regnskabspraksis, 
og resultatet for 2012 er forbedret med 10.873 t.kr. (sidste år 
-3.902 t.kr.), og aktiver og egenkapital med 10.873 t.kr. (sidste år
-3.902 t.kr.) 

Endvidere indregnes kursavancer og –tab ved køb og salg 
af obligationer direkte i resultatopgørelsen. Herudover er 
pantebreve (tilgodehavender) udlignet, idet der har været tale 
om et internt mellemværende. Endelig er tilgodehavende 
vedr. Valdemarsgade reguleret i henhold til særskilt regnskab. 
Ændringerne har ingen effekt på årets resultat, men alene 
reduceret aktiverne og egenkapitalen med 109 t.kr.

Resultatopgørelsen
Resultatopgørelsen omfatter de aktiviteter (uddelinger) Diako-
nissestiftelsen har driftsansvar for, dvs. de egenfinansierede 
områder og de institutioner, som bestyrelsen i Diakonissestif-
telsen 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 Diakonissestif-
telsen periodiseres.

Resultat af indtægtsskabende virksomhed, indsamlede 
midler og afkast af fondens aktiver.
Diakonissestiftelsens virksomhed omfatter administration af 
institutioner, 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 eks-
klusiv 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 prioritets-
gæld. Renteindtægter og renteudgifter indregnes i resultatop-
gørelsen med de beløb, der er afregnet i regnskabsperioden. 

Modtagne offentlige tilskud omfatter tilskud fra tips- og lotto-
puljen til de ordinære aktiviteter samt offentlige midler til kon-
krete 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. 

Momskompensation indregnes med det beløb, der vedrører 
regnskabsåret.

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 ejendoms-
vurdering primo 2012 med en scrapværdi på 80% og med 
fradrag for afskrivninger fra og med år 2011. Der afskrives 
lineært over 20 – 50 år.

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 
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.
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Tilgodehavende
Tilgodehavende måles til amortiseret kostpris, der sædvanlig-
vis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til 
imødegåelse af forventet tab.

Obligationer, aktier og pantebreve under omsætningsaktiver
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 
fri egenkapital. Den frie kapital er opdelt i henlæggelser, der 
disponeres af ledelsen til konkrete formål i overensstemmelse 
med bestyrelsens bestemmelser for den enkelte henlæggelse, 
arvebeløb og frie reserver.

Resultat på drift af UC Diakonissestiftelsen henlægges via 
resultatdisponeringen.

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

Anden gæld
Skyldige poster vedrørende løn, feriepenge, feriepengeforplig-
telse, mellemregninger samt øvrige skyldige beløb indregnes 
under anden gæld. Feriepengeforpligtelse indregnes for de 
områder, hvor Diakonissestiftelsen har forpligtelsen. Dvs. at 
feriepengeforpligtelsen indregnes i resultatopgørelsen for taxa-
meterområdet, det egenfinansierede område og forholdsmæs-
sigt 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 låneop-
tagelsen, 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 
sikkerhed i ejendommene måles til kostpris med fradrag for 
afskrivninger. Der afskrives lineært over lånets løbetid.

Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter indregnes ikke i årsregnska-
bets balance. Dagsværdien på balancetidspunktet oplyses i 
årsregnskabets note 17.
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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 omkostninger

Resultat af indtægtsskabende virksomhed og indsamlede midler
Resultat før uddelinger

Uddelinger
Resultat før afskrivninger

Afskrivninger
Resultat før finansielle poster

Finansielle poster
Resultat før særlige aktiviteter

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

Årets resultat 

Resultatdisponering
Henlagt til Uddannelsescentret
Overført til frie reserver

resultatopgørelse
for 2012

2011 t.kr.

45.978
-45.978

0

55.827
-58.418

-2.591

29.138
28.776

341
4.918
2.861

436
1.463

67.933

-31.366
-10.766

-4.246
-823

-8.762
-55.964

11.969
9.378

-12.835
-3.457
-6.353
-9.810

794
-9.016

-4.444
-125

0
-1.587

0
-6.155

-15.171

-2.591
-12.581
-15.171

Note

1
2

3
4

5 + 6

8

7

13 + 15

13
15

2012 t.kr.

44.311
-44.311

0

52.160
-69.515
-17.355

26.384
29.559

404
2.240
1.595

661
1.501

62.344

-32.917
-10.674

-4.180
-406

-8.388
-56.566

5.778
-11.577
-10.228
-21.805

-6.569
-28.374

412
-27.962

7
439

-619
-1.793
-1.608
-3.575

-31.538

-17.355
-14.183

-31.538
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Balance 
pr. 31. december 2012

2011 t.kr.

371.048
370

10.253
12.489

394.160

16.351
16.351

410.511

27.940

12
18.509
18.521

2.429

48.890

459.401

Note

8
8
8
8

9

10
11

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

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
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Balance 
pr. 31. december 2012

2011 t.kr.

343.138

9.137
3.732

20.210
376.217

2.896
2.896

23.715
245

23.960

1.159
29.057

6.929
5.170

14.013
56.328

80.288

459.401

Note

12

13
14
15

16

16

17

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

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
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pengestrømsopgørelse 
for 2012

2011 t.kr.

-15.171
12.835

-164
7.593

0
422

2.461
0

19.203
27.179

-12.835
704

30
-12.101

-16.917
0

-1.411
-18.328

706
0

706

-17.622

-2.544

4.973

2.429

2012 t.kr.

-31.538
10.228

686
8.022

29
13

0
-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

Årets resultat
Uddelinger
Udbetaling af pensioner og regulering af forpligtelser
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver
Afskrivning på låneomkostninger
Udgiftsførte afdrag på bundne aktiver
Afvikling Diakonissens Køkken
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
Låneoptagelse
Afdrag på prioritetsgæld
Likviditet vedrørende materielle anlægsaktiver

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

Likviditet vedrørende anlægsaktiver i alt

Samlet ændring af likviditeten

Likvide beholdninger primo

Likvide beholdninger ultimo
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Noter 

2011 t.kr.

4.597
3.003

16.633
21.744

45.978

-4.597
-3.003

-16.633
-21.744

-45.978

30.774
22.684

2.305
64

55.827

-32.998
-21.555

-3.187
-677

-58.418

2012 t.kr.

4.680
0

18.365
21.265

44.311

-4.680
0

-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

1 Indtægter fra drift af institutioner

 Psykiatriske Bofællesskaber
 Døgnenheden
 Søster Sophies Minde, pleje
 Diakonissestiftelsens Hospice inkl. Udgående Team
 I alt

2 Udgifter til drift af institutioner inkl. personaleudgifter

 Psykiatriske Bofællesskaber
 Døgnenheden 
 Søster Sophies Minde, pleje
 Diakonissestiftelsens Hospice inkl. Udgående Team
 I alt

3 Indtægter fra drift af Uddannelsescenter

 Diakonissestiftelsens Social- og Sundhedsuddannelser

 Diakonissestiftelsens Sygeplejerskeuddannelse
 3K uddannelse
 Kursusafdeling
 I alt

4 Udgifter til drift af Uddannelsescenter inkl. personaleudgifter

 Diakonissestiftelsens Social-og Sundhedsuddannelser
 Diakonissestiftelsens Sygeplejerskeuddannelse
 3K uddannelse
 Kursusafdeling
 I alt
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Noter 

2011 t.kr.

456
1.155

57
767

0
100
100
500

1
281

0
2.879

549
6.844

-434
1.485

870
944
200
443
658
124
883
816

5.991

12.835

2012 t.kr.

498
58
53

825
500

0
1

501
0

267
10

979
253

3.945

-282
1.426
2.208

882
200
536
535
172
403
202

6.283

10.228

5 Uddelinger til bestemte formål

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

 Uddelingerne er i overensstemmelse med de legatindtægter og gaver, som Diakonissestiftelsen har modtaget til specifikke  
 formål

6 Uddelinger (øvrige)

 Søster Sophies Minde - font og bolig
 Forstanderinden
 Søsterhjemmet
 Café Kram inkl. frivillighedskoordinator, Loppeshoppen og Alterbrød
 Kvindenødherberget
 Diakoniåret
 Emmauskirken
 ELIM
 Præster
 Børneinstitutioner
 I alt

 Uddelingerne er foretaget i overensstemmelse med bestyrelsens beslut ning om anvendelse til Diakonissestiftelsens formål

 samlede uddelinger i alt
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Noter 

Produktions-
anlæg og
maskiner

t. kr.

Grunde og 
bygninger

t. kr.

Andre anlæg, 
driftmateriel
og inventar

t. kr.

Anlæg under 
udførelse 

t. kr.

2011 t.kr.

83
1.435

548
2.066

-700
-380
-192

-1.272

794

2012 t.kr.

0
1.325
1.066
2.391

-218
-1.662

-99
-1.979

412

7 Finansielle poster

 Renteindtægter:
 Bank
 Obligationer
 Lån
 I alt

 Renteudgifter:
 Bank
 Prioritetsgæld
 Lån
 I alt

 Finansielle poster i alt

8 Anlægsaktiver

 Samlet anskaffelsessum pr. 1. januar 2012
 Korrektion til tidligere års tilgang
 Tilgang i året
 Afgang i året
 Samlet anskaffelsessum pr. 31. december 2012

 Samlede af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2012
 Korrektion til tidligere års afskrivninger
 Årets af- og nedskrivninger
 Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver
 Samlede af- og nedskrivninger pr. 31. december 2012

 Bogført værdi pr. 31. december 2012

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

 Årets afskrivninger er indregnet i resultatopgørelsen under:

 Overenskomstområdet
 Taxameterområdet
 Uddelingsområdet
 Afskrivninger

 Årets afskrivninger

374.950
1.482

27.535
0

403.967

0
5.384
5.692

0
11.076

392.891

2.237
0
0
0

2.237

1.867
0

229
0

2.096

141

24.105
0

2.545
-307

26.343

13.852
0

2.101
-38

15.915

10.428

12.489
0

6.637
-7.842

11.284

0
0
0
0
0

11.284

2011 t.kr.

35
931
275

6.353

7.594

2012 t.kr.

35
1.143

275
6.569

8.022
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Noter 

11  Obligationer

 
 obligationsbeholdning  

 Obligationsbeholdningen er optaget til nominel værdi

10  Pantebreve og aktier

 pantebreve og aktier 

 Pantebreve- og aktiebeholdningen er optaget til nominel værdi

Beholdning 
ultimo 2012

Nominel 
t.kr.

Beholdning 
ultimo 2012
Kursværdi 

t.kr.

14.98814.232

 4% Nykredit 03 D2035
 4% Nykredit 03 D2035 
 6% Realkredit Danmark 23 D S 2038 
 6% Realkredit Danmark 27 S.S. OA 2041 
 5% Realkredit Danmark 23 D S 2038
 4% Realkredit Danmark 23 D S 2035
 4% Realkredit Danmark 23 D S 2035 
 4% Realkredit Danmark 23 D S 2035
 4% Realkredit Danmark 23 D S 2038 
 
 I alt

 Grundkapitalens samlede obligationsbeholdning er optaget til nominel værdi

Beholdning 
primo 2012

Nominel
t.kr.

Salg/udtræk/
køb 2012
Nominel 

t.kr.

Beholdning 
ultimo 2012

Nominel 
t.kr.

Beholdning 
ultimo 2012
Kursværdi 

t.kr.

59
10.113

19
14

103
1.999

2
73
58

12.440

62
10.646

21
16

110
2.105

3
77
60

13.100

-19
-3.117

-30
-32

-122
-556

-1
-20
-14

-3.911

78
13.230

49
46

225
2.555

3
93
72

16.351

Beholdning 
ultimo 2012

Nominel 
t.kr.

Beholdning 
ultimo 2011

Nominel 
t.kr.

1212

9 Obligationer
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Noter Noter 

2011t.kr.

346.543
422

0
1.482

-5.309
343.138

357.450
16.351

38
-20.922

-5.952
1.482

-5.309
343.138

2012 t.kr.

343.138
13
22

0
0

343.173

375.541
12.440

56
-75.214
30.350

0
0

343.173

12 Grundkapital
 Saldo pr. 1. januar 2012
 Afdrag på prioritetsgæld
 Kursregulering ved låneoptagelse
 Korrektion til primosaldo, bygningsrenovering
 Korrektion til primosaldo, afskrivninger på grunde og bygninger
 saldo pr. 31. december 2012

 Grundkapitalen udgøres af følgende nettoaktiver:
 Ejendomme
 Finansielle anlægsaktiver i form af beholdning af obligationer
 Andel af likvide beholdninger
 Prioritetsgæld
 Gæld til Den danske Diakonissestiftelse (mellemregning med disponible midler)
 Korrektion bygningsrenovering
 Korrektion afskrivninger på grunde og ejendomme

10.199
1.529

-2.591
9.137

3
45
86
96

385
44
52

278
207

0
7.941

9.137

9.137
15

-17.355
-8.203

3
45
86
95

385
44
52

0
0

500
-9.413

-8.203

13 Reserveret til konkrete formål

 Saldo pr. 1. januar 2012
 Tilskud til forskellige aktiviter/uddelinger
 Årets resultat, jf. resultatdisponering
 saldo pr. 31. december 2012

 

 Henlæggelserne specificeres således:

 Afsat beløb til:
 Søstrenes uddannelse
 Diakonissestiftelsen
 Nødherberg - Valdemarsgade
 Hospice
 Rådighedsbeløb forstanderinden
 Rådighedsbeløb gæstfrihed
 Rådighedsbeløb Emmauskirken
 Klammergården
 Døgnenheden
 Søster Sophies Minde
 Uddannelsescentret
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Diakonisse-
stiftelsen

t.kr.
Hospice

t.kr.
Kirken

t.kr.

Søster 
Sophies

Minde
t.kr.

Noter 

2011 t.kr.

3.207
1.212

138
-825

3.732

2012 t.kr.

3.732
851
128

-841
3.870

 Arvebeløb specificeres således:

 Saldo pr. 1. januar 2012
 Tilgået arv
 Tilskrevne renter
 Anvendt arv
 saldo pr. 31. december 2012

14 Arvebeløb

 Saldo pr. 1. januar 2012
 Tilgået arv
 Tilskrevne renter
 Anvendt arv
 saldo pr. 31. december 2012

1.662
59
57

-356
1.422

826
733

28
-463

1.124

1.244
0

43
0

1.287

0
59

0
-22
37

15 Frie reserver

 Saldo pr. 1. januar 2012
 Reguleringer vedr. Valdemarsgade 87 - 89
 Årets resultat, jf. resultatdisponering
 Korrektion afskrivninger på grunde og bygninger
 Korrektion aktiver i Valdemarsgade
 Korrektion pantebreve
 saldo pr. 31. december 2012

2011 t.kr.

29.042
30

-8.679
-74

150
-259

20.210

2012 t.kr.

20.210
29

-14.183
0
0
0

6.056
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16 Prioritetsgæld

 Peter Bangs Vej 1
 Søndre Fasanvej 2A
 Dronningensvej 4
 Valdemarsgade 87 - 89
 I alt
 

 Prioritetsgælden specificeres således:
 
 Forfald indenfor det første år
 Forfald efter 1 år
 I alt

 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

17 Eventualforpligtelser
 

 Selvskyldnerkaution overfor Børnehusenes kassekreditter med samlet maksimum på 900 t.kr. pr. 31. december 2012 samlet  
 indestående på 1.029 kr.
 Leasing af it-udstyr med samlet forpligtelse pr. 31. december 2012 på 205 kr.
 Betalingsgaranti med en samlet forpligtelse pr. 31. december 2012 på 285 t.kr.
 Forskel i markedsværdi på renteswap med samlet forpligtelse pr. 31. december 2012 på 5.755 t.kr.

Noter 

2011 t.kr.

12.825
4.956
3.141
3.952

24.874

1.159
23.715

24.874

18.683

2012 t.kr.

69.574
5.640

0
3.721

78.935

199
78.736

78.935

77.867

Diakonissestiftelsen m.v.
Søster Sophies Minde, fond og bolig
 Diakonissestiftelsen m.v.
Valdemarsgade



info@diakonissen.dk
www.diakonissestiftelsen.dk


