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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2011 for Diakonissestiftelsen.

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 2011 samt resultatet af fondens aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011.

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 sæd-
vanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og pro-
cedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn 
ved forvaltningen af de modtagne tips- og lottomidler.

Årsrapporten indstilles til godkendelse. 

Frederiksberg, den 20. april 2012

Forside foto: Katrine Krzeminski
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Ledelsesberetning

Diakonissestiftelsen er en almennyttig ikke erhvervsdrivende 
fond. Diakonissestiftelsen er i gang med en planlagt konsoli-
dering og udvikling af sine aktiviteter, konkretiseret gennem 
vedtagelsen af UdviklingsPlan 2020 (UP2020). Planen, som 
skal tilføje nye erhvervsmæssige indtægter, indebærer store 
investeringer. Bestyrelsen har derfor påbegyndt arbejdet med 
at forberede fondens overgang til en almennyttig erhvervsdri-
vende fond, bl.a. ved at udarbejde forslag til vedtægtsændrin-
ger, som forventes godkendt af Civilstyrelsen i 2012. Ændrin-
gen forventes implementeret i 2014.

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.

Bestyrelsen har besluttet at styrke Diakonissestiftelsens stra-
tegiske og finansielle profil gennem ansættelse af en finansdi-
rektør og en administrerende direktør. Som konsekvens heraf 
nedlægges stillingerne som generalsekretær og afdelingschef 
for Økonomi og Plan. Afdelingschefstillingen er nedlagt, og 
finansdirektør Claus Pedersen er tiltrådt medio marts 2012. 
Den tidligere generalsekretær Hanne Thomsen har valgt at 
takke nej til den planlagte stilling som kommunikations- og 
udviklingschef og er som konsekvens heraf stoppet i april 
måned 2012. Vicedirektør Erik Jensen vil være fungerende 
generalsekretær frem til 1. juni 2012, hvor ny administrerende 
direktør Anne Mette Fugleholm starter. Vicedirektør Erik Jen-
sen forbliver herefter medlem af direktionen.

For at styrke Diakonissestiftelsens faglige og strategiske profil 
har vi i 2011 organiseret institutionerne i fagcentre: Vores 
center for uddannelse, UC Diakonissestiftelsen fortsætter 
sammen med tre nye: Center for Psykiatri og Ældre, Center 
for Palliation og Rehabilitering og Center for Børn og Læring. 
Endvidere er ejendomsområdet samlet i Center for Ejendomme 
med egen direktør. Ejendomsdirektøren er samtidig projektleder 
for byggeriet i UP2020. Vi forventer, at det femte fagcenter: 
Center for Kirke og Kultur, der skal afløse den nuværende 
Gæstfrihedssøjle, etableres i 2012. 

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 udarbej-
des 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
UP2020 kom godt i gang i 2011. Der blev igangsat en paral-
lelkonkurrence om den fremtidige arealanvendelse og dermed 
grundlaget for en plan for de kommende byggerier. Dette 
arbejde er gennemført i tæt dialog med Frederiksberg Kom-
mune og naboerne til Diakonissestiftelsen. Fire af landets 
bedste arkitektteams deltog i konkurrencen, og resultatet blev 
offentliggjort den 20. april 2012. 

Den sidste del af Diakonissestiftelsens Døgnenhed overgik 
1. marts 2011 til kommunal drift og flyttede i juni 2011 fra 
Diakonissestiftelsen. De store arealer er nu udlejet til UC Diako-
nissestiftelsen, der har istandsat lokalerne til bl.a. skill-labs og 
læringscenter.

På grund af fortsat driftsunderskud i Diakonissestiftelsens 
Køkken har det i 2011 været nødvendigt at lukke køkkenet. 
Lukningen af Diakonissestiftelsens Køkken har medført afvik-
lingsomkostninger i 2011 på 4.444 t.kr.

Der er i 2011 påbegyndt større renoveringsarbejder, hvoraf en 
del er fremskyndet af hensyn til de kommende byggerier.

Der er anvendt 1.482 t.kr. til genopretning/renovering af byg-
ningsmassen og 1.587 t.kr. til UP2020 primært til udviklings-
omkostninger. På grund af væksten i UC Diakonissestiftelsen 
har det været nødvendigt at foretage en række investeringer 
i 2011, hvorfor UC Diakonissestiftelsen kommer ud med et 
underskud på 2.591 t.kr., som dækkes ved disponering af hen-
læggelser til formålet. 

Den ordinære drift (resultat før særlige aktiviteter) udviser et 
resultat på -3.632 t.kr. Korrigeret for UC Diakonissestiftelsens 
underskud på 2.591 t.kr., giver det et resultat på -1.041 t.kr. 

Herudover er der foretaget en ændring af behandlingen af 
momskompensationen i forhold til budgettet, som har betydet, 
at den andel af kompensationsbeløbet, der vedrører særlige ak-
tiviteter (omkostninger til UP2020 og omkostninger til ekstra 
bygningsvedligeholdelse) og anskaffelse af aktiver, regn-
skabsmæssigt indgår under henholdsvis særlige aktiviteter og 



555

materielle anlægsaktiver med i alt 1.804 t.kr. Budgetmæssigt 
har det været en del af ordinær drift.  

Diakonissestiftelsen fungerer som administrator for en række 
legater med en samlet kapital på 67.301 t.kr. (2010: 64.164 
t.kr.). Legaterne, der bl.a. foretager uddelinger til Diakonisse-
stiftelsens aktiviteter, har i 2011 foretaget samlede uddelinger 
på 2.349 t.kr. (2010: 2.352 t.kr.).

Egenkapitalen andrager 380.227 t.kr. pr. 31. december 2011 
(2010: 388.990 t.kr.), heraf udgør grundkapitalen 346.965 
t.kr. (2010: 346.543 t.kr.). Den frie egenkapital består pr. 31. 
december 2011 af henlæggelser, der disponeres af ledelsen 
til konkrete formål i overensstemmelse med bestemmelserne 
for den enkelte henlæggelse på 9.136 t.kr. (2010: 10.198 t.kr.), 
arvebeløb på 3.732 t.kr. (2010: 3.207 t.kr.) og frie reserver på 
20.394 t.kr. (2010: 29.042 t.kr.).

Fald i de frie reserver udgør 8.648 t.kr. og skyldes primært 
årets negative resultat.

Grundkapitalen er opskrevet med 422 t.kr. svarende til afdrag 
på prioritetsgæld.

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 2.591 t.kr. og 8.679 t.kr., jf. 
resultatopgørelsen.

Den forventede udvikling
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 årene 2012 - 2016. 
Med henblik på at sikre en positiv driftsindtjening og fortsatte 
uddelinger  vil bestyrelse og direktion arbejde videre med en 
fokuseret økonomistyring. 

Der er – som en del af UP2020, omlægning af lån m.v. – optaget 
kreditforeningslån på i alt 76 mio.kr., der fordeler sig med 39 
mio. kr. til investeringsaktiviteter, 15 mio. kr. til nedbringelse 
af kassekredit og 22 mio. kr. til omprioritering af eksisterende 
prioritetsgæld. Lånet er indgået på kassekreditten den 12. 
januar 2012 med 54 mio. kr. svarende til låneoptagelsen på 
76 mio. kr. fratrukket 22 mio. kr. anvendt til omprioritering af 
eksisterende lån.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til medlemmerne af fondsbestyrelsen i Diakonissestiftelsen

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Diakonissestiftelsen for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011, der omfatter 
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven tilpasset til 
Diakonissestiftelsens særlige forhold.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der 
giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregn-
skabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne 
kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et 
årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet 
på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i over-
ensstemmelse med internationale standarder om revision og 
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at 
vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisio-
nen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er 
uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at 
opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. 
De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, 
herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i 
årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som er 
relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver 
et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisi-
onshandlinger, 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 ledel-
sens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede 
præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er til-
strækkeligt 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 2011 samt af resultatet af fondens aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 i overensstem-
melse med årsregnskabsloven tilpasset fondens forhold.

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.

Erklæring om udført forvaltningsrevision
I forbindelse med den finansielle revision af fondens årsregn-
skab for 2011 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for 
udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen af modtagne tipsmidler.

Ledelsens ansvar
Ledelsen har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og 
procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hen-
syn ved fondens forvaltning af modtagne tipsmidler.

Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision
I overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om regnskab og 
revision af regnskaberne for modtagere af tilskud fra Socialmi-
nisteriets puljer efter lov om visse spil, lotteri, og væddemål” 
har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om fonden 
har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk 
hensigtsmæssig forvaltning af de modtagne tipsmidler. Vores 
arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed 
for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en 
økonomisk hensigtsmæssig måde.

Konklusion
Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet be-
kendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at 
forvaltningen af de modtagne tipsmidler i 2011 på de områder, 
vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigts-
mæssig måde.

København den 20. april 2012

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 på nogle få punkter ændret 
i forhold til sidste år. Der er foretaget fuld periodisering af taxa-
metertilskud, således at disse er indregnet på det tidspunkt, 
hvor de optjenes og ikke som tidligere, når de blev modtaget. 
Derved skabes bedre sammenhæng imellem indtægter og 
udgifter i de enkelte regnskabsår. 

Endvidere er udlån fra Grundfonden og fra de nedlagte hen-
læggelser i interne fonde, Søster Sophies Minde, fond og bolig, 
Sygeplejeskolen og Øst-hospitalet, udlignet, da lånene har 
været et internt mellemværende under Diakonissestiftelsens 
gæld og egenkapital. Sidstnævnte har ingen effekt på årets 
resultat, men har alene reduceret aktiver med 6.011 t.kr., 
prioritetsgæld med 9.845 t.kr. og forøget egenkapitalen med 
3.835 t.kr.

Sammenligningstallene er tilpasset den nye regnskabsprak-
sis, og resultatet vedrørende taxametertilskuddet for 2011 er 
forbedret med 626 t.kr. (sidste år 1.300 t.kr.), og aktiverne og 
egenkapitalen med 8.523 t.kr. (sidste år 7.896 t.kr.). 

Der er ved udarbejdelse af årsrapporten for 2011 foretaget 
reklassifikation imellem enkelte balanceposter. Sammenlig-
ningstallene er tilpasset den nye opstillingsform.

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 indtæg-
ter 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.

Renter omfatter renteindtægter af værdipapirer og indeståen-
de i bank. Renteudgifter vedrører lån og prioritetsgæld. Rente-
indtægter og renteudgifter indregnes i resultatopgørelsen 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
Ejendommene måles til seneste offentlige ejendomsvurdering. 
Regulering af ejendomsværdier samt fortjeneste eller tab på 
afhændelse af ejendomme føres direkte på egenkapitalen.

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

Ombygninger, som forbedrer ejendommenes værdi, indregnes 
under ombygninger, indtil de indgår i den offentlige ejen-
domsvurdering. Ombygninger, som udgår i forbindelse med 
indeholdelse i den offentlige ejendomsvurdering, reguleres 
over egenkapitalen.
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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 føres direkte på den 
bundne kapital (grundkapitalen).

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 omsætningsak-
tiver
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 på obliga-
tioner vedrørende henlæggelser føres på henlæggelserne. 
Kursavance og –tab føres direkte på de frie reserver under 
egenkapitalen.

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 om-
råder, hvor Diakonissestiftelsen har forpligtelsen. Dvs. at ferie-
pengeforpligtelsen indregnes i resultatopgørelsen for taxame-
terområdet, 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 låneopta-
gelsen, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af 
afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prio-
ritetsgæld til amortiseret kostpris. Afdrag på prioritetsgæld, 
der vedrører overenskomstområdet udgiftsføres i resultatop-
gørelsen, og et tilsvarende beløb tilgår egenkapitalen, mens 
afdrag på det egenfinansierede område føres direkte under 
prioritetsgælden.
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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 UC Diakonissestiftelsen
Udgifter til drift af UC Diakonissestiftelsen inkl. personaleudgifter
Resultat af drift af taxameterområdet

Indtægtsskabende virksomhed, indsamlede
midler og afkast af fondens aktiver
Salg af administrative ydelser og varer
Huslejeindtægter 
Tilskud fra fonde
Arv og gaver
Renter af værdipapirer og legatindtægter
Tips- og lottomidler
Momskompensation

  
Udgifter
Personaleomkostninger
Ejendomsomkostninger
Administrationsomkostninger
Udviklingsomkostninger 
Øvrige omkostninger
Renter 

   
Resultat af indtægtsskabende virksomhed,
indsamlede midler og afkast af fondens aktiver 

Resultat før uddelinger

Uddelinger 

Årets resultat før særlige aktiviteter

Særlige aktiviteter
Afviklingsomkostninger Diakonissens Køkken
Afviklingsomkostninger Døgnenheden og Klammergården
Omkostninger til UdviklingsPlan 2020
Omkostninger til ekstra bygningsvedligeholdelse

Årets resultat 

Resultatdisponering
Overført til henlæggelser (UC Diakonissestiftelsen)
Overført til frie reserver

 

Resultatopgørelse
for 2011

2010 t.kr.

87.088
-87.088

0

48.591
-46.663

1.928

33.933
29.199

2.275
2.218
3.912

486
3.907

75.930

-32.883
-11.149

-4.052
-520

-13.441
-702

-62.748

13.182

15.110

-14.249

862

0
0

-1.714
0

-1.714

-852

1.928
-2.780

-852

Note

1
2

3
4

5

13 + 15

13
15

2011 t.kr.

45.978
-45.978

0

55.827
-58.418

-2.591

29.138
29.118

824
4.918
3.404

436
1.463

69.300

-31.366
-10.766

-4.246
-823

-9.731
-573

-57.506

11.794

9.203

-12.835

-3.632

-4.444
-125

-1.587
-1.482
-7.638

-11.270

-2.591
-8.679

-11.270



101010

Balance 
pr. 31. december 2011

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

 Værdipapirer
 Langfristede tilgodehavender
 Finansielle anlægsaktiver 
 Anlægsaktiver 

 Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter 
 
 Pantebreve og aktier
 Obligationer
 Værdipapirer 

 Likvide beholdninger
 
 Omsætningsaktiver

 Aktiver i alt

2010 t.kr.

374.950
473

7.133
3.241

385.797

17.057
0

17.057
402.854

28.989

271
18.909

19.180

4.973

53.142

455.996

Note

6
7
7
7

8
9

10
11

2011 t.kr.

374.950
370

10.253
12.489

398.062

16.351
0

16.351
414.413

33.503

271
18.509

18.780

2.429

54.712

469.125
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Passiver
 Grundkapital 
 
 Fri egenkapital: 
 Henlæggelser til konkrete formål
 Arvebeløb 
 Frie reserver
 Egenkapital 

 Pensionsforpligtelser
 Hensatte forpligtelser 

 Prioritetsgæld  
 Langfristede gældsforpligtelser 

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

 Passiver i alt 

 Eventualforpligtelser og øvrige forpligtelser

Balance 
pr. 31. december 2011

2010 t.kr.

346.543

10.199
3.207

29.042
388.991

3.060
3.060

24.866
24.866

1.419
2.584

12.000
2.631

20.445
39.079

63.945

455.996

Note

12

13
14
15

16

16

17

2011 t.kr.

346.965

9.137
3.732

20.393
380.227

2.896
2.896

23.715
23.715

1.159
29.057

6.929
5.170

19.972
62.287

86.002

469.125
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Pengestrømsopgørelse 
for 2011

Resultat før uddelinger
Udbetaling af pensioner og regulering af forpligtelser
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver
Udgiftsførte afdrag på prioritetsgæld
Afviklingsomkostninger Diakonissens Køkken
Afviklingsomkostninger Døgnenheden og Klammergården
Omkostninger til UdviklingsPlan 2020
Omkostninger til ekstra bygningsvedligeholdelse
Ændring i tilgodehavender og gæld
Øvrige reguleringer
Likviditet fra driften

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

Årets investeringer
Afdrag på prioritetsgæld
Likviditet vedrørende materielle anlægsaktiver

Til og afgang af værdipapirer
Likviditet vedrørende finansielle anlægsaktiver

Likviditet vedrørende anlægsaktiver i alt

Samlet ændring af likviditeten

Likvide beholdninger primo

Likvide beholdninger ultimo

2010 t.kr.

15.111
292

1.803
451

0
0

-1.714
0

5.157
-43

21.057

-14.249
-6.616

30
-20.835

-2.366
-1.421

-3.787

892
892

-2.895

-2.673

7.646

4.973

2011 t.kr.

9.202
-164

2.210
422

-1.982
-125

-1.587
-1.482
19.203

0
25.697

-12.835
704

30
-12.101

-15.435
-1.411

-16.846

706
706

-16.140

-2.544

4.973

2.429
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Noter 

1  Indtægter fra drift af institutioner
 Psykiatriske Bofællesskaber
 Døgnenheden (i 2010 inkl. Klammergården)
 Søster Sophies Minde, pleje
 Diakonissestiftelsens Hospice inkl. Udgående Team
 I alt

2  Udgifter til drift af institutioner inkl. personaleudgifter
 Psykiatriske Bofællesskaber
 Døgnenheden (i 2010 inkl. Klammergården)
 Søster Sophies Minde, pleje
 Diakonissestiftelsens Hospice inkl. Udgående Team
 I alt

3  Indtægter fra drift af UC Diakonissestiftelsen
 Diakonissestiftelsens Social- og Sundhedsuddannelser
 Diakonissestiftelsens Sygeplejerskeuddannelse
 3K-uddannelse
 Kursus- og efteruddannelse
 I alt

4  Udgifter til drift af UC Diakonissestiftelsen inkl. personaleudgifter
 Diakonissestiftelsens Social- og Sundhedsuddannelser
 Diakonissestiftelsens Sygeplejerskeuddannelse
 3K-uddannelse
 Kursus- og efteruddannelse
 I alt

2010 t.kr.

5.406
46.527
13.289
21.866

87.088

5.406
46.527
13.289
21.866

87.088

25.621
22.970

0
0

48.591

24.946
21.717

0
0

46.663

2011 t.kr.

4.597
3.004

16.633
21.744

45.978

4.597
3.004

16.633
21.744

45.978

30.774
22.684

2.305
64

55.827

32.998
21.555

3.187
677

58.418 
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Noter 

5 Uddelinger til bestemte formål
 Diakonissestiftelsens Hospice
 Diakonissestiftelsens Hospice (eksterne tilskud)
 3Kuddannelse
 Søster Sophies Minde, fond og bolig
 Køkken
 Direktionssekretariatet
 Forstanderinden
 Café Kram
 Emmauskirken
 ELIM
 Gaver, diakonalt arbejde
 Arvebeløb
 Projekter
 Ialt 

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

6 Uddelinger (øvrige)
 3Kuddannelse
 Søster Sophies Minde, fond og bolig
 Forstanderinden
 Søsterhjemmet
 Café Kram inkl. frivillighedskoordinator, Loppeshoppen og Alterbrød
 Diakonissestiftelsens frivillighed
 Kvindenødherberget
 Diakoniåret
 Café Kram
 Emmauskirken
 ELIM
 Præster
 Børneinstitutioner
 Ialt     

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

 Samlede uddelinger i alt  
      
 

2010 t.kr.

926
484

60
708
858
490

0
131
500

0
270
802
305

5.535

1.412
0

1.555
1.431

0
220
200
513

1.054
593

5
1.436

296
8.714

14.249

2011 t.kr.

456
1.155

57
767

0
0

100
100
500

1
281

2.879
549

6.844

0
-434

1.485
870
944

0
200
443

0
658
124
883
816

5.991

12.835
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 Samlet anskaffelsessum pr. 1. januar 2011
 Tilgang i året
 Afgang i året
 Samlet anskaffelsessum pr. 31. december 2011

 Samlede af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2011
 Årets af- og nedskrivninger
 Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver
 Samlede af- og nedskrivninger pr. 31. december 2011

 Bogført værdi pr. 31. december 2011

6 Ejendomme
 Peter Bangs Vej 1, Frederiksberg
 Peter Bangs Vej 10-12, Frederiksberg
 Dronningensvej 4, Frederiksberg
 Dronningensvej 14-18, Frederiksberg
 Dronningensvej 20, Frederiksberg
 Dronningensvej 22, Frederiksberg
 Dronningensvej 24, Frederiksberg
 Dronningensvej 26, Frederiksberg
 Dronningensvej 30, Frederiksberg
 Dronningensvej 32, Frederiksberg
 Dronningensvej 34, Frederiksberg
 Sdr. Fasanvej 2A, Frederiksberg
 Valdemarsgade 87 - 89, København
 Carl Lendorffsvej 11, Gilleleje
 I alt

Noter 

Produktions-
anlæg og
maskiner

t. kr.

Andre anlæg, 
driftmateriel
og inventar

t. kr.

Anlæg under 
udførelse 

t. kr.

2010 t.kr.

209.000
6.550

16.400
19.200

5.450
5.650
4.250
6.250

10.100
5.300

62.000
17.500

7.300
374.950

3.241
9.346

-98
12.489

0
0
0
0

12.489

2011 t.kr.

209.000
6.550

16.400
19.200

5.450
5.650
4.250
6.250

10.100
5.300

62.000
17.500

7.300
374.950

19.808
7.574

-3.277
24.105

12.675
1.992

-815
13.852

10.253

2.122
115

0
2.237

1.649
218

0
1.867

370

Diakonissestiftelsen m.v.
Marthagården, børneinstitution
Diakonissestiftelsen m.v.
Psykiatrisk bofællesskab og Hospice 
Psykiatrisk bofællesskab
Udlejning
Forstanderindebolig
Udlejning
Mariagården, børneinstitution
Mariagården, børneinstitution
Udlejning
Søster Sophies Minde
Udlejning
Sommerhus

7  Anlægsaktiver
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Noter 

Grundkapitalens samlede obligationsbeholdning er optaget til nominel værdi

11  Obligationer
 
 Obligationsbeholdning    
 
 Obligationsbeholdningen er optaget til nominel værdi
  

8 Obligationer

9  Langfristede lån til egne bygninger

 Lån til ombygning af Søster Sophies Minde, fond og bolig

 Udligning af lånet på 6.011 t. kr. er indarbejdet i sammenligningstallene for 2010

10  Pantebreve og aktier

 Beholdningen af pantebreve og aktier er optaget til nominel værdi 

Beholdning 
primo 2011 

Nominel
t.kr.

Salg/udtræk/
køb 2011
Nominel 

t.kr.

Beholdning 
ultimo 2011

Nominel 
t.kr.

Beholdning 
ultimo 2011

Nominel 
t.kr.

Beholdning 
ultimo 2011
Kursværdi 

t.kr.

Beholdning 
ultimo 2011
Kursværdi 

t.kr.

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

78
13.230

49
46

225
2.555

3
93
72

16.351

79
13.485

53
49

234
2.608

3
95
73

16.679

2
-461

-54
-42
-53
-89

0
-4
-1

-706

80
13.691

103
88

278
2.644

3
97
73

17.057

2010 t.kr.

0

271

18.879

2011 t.kr.

0

271

18.509
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Noter Noter 

12 Grundkapital
 Saldo pr. 1. januar
 Nedskrivning af ejendomme til offentlig ejendomsvurdering
 Afdrag på prioritetsgæld
 Korrektion til primosaldo, aktiebeholdning
 Saldo pr. 31. december

 Grundkapitalen udgøres af følgende nettoaktiver:

 Ejendomme
 Finansielle anlægsaktiver i form af beholdning af obligationer og lån til egne bygninger
 Andel af likvide beholdninger
 Prioritetsgæld
 Gæld til Den danske Diakonissestiftelse (mellemregning med disponible midler) 
 Korrektion vedr. aktiebeholdning
 Korrektion vedr. langfristede tilgodehavender
 Korrektion vedr. udligning af lån i nedlagte fonde, fri kapital
 Korrektion vedr. udligning af udlån til Søster Sophies Minde, fond og bolig
  I alt

2010 t.kr.

450.085
-104.000

451
7

346.543

357.450
23.068

35
-31.956

-5.895
7

-6.011
3.834
6.011

346.543

2011 t.kr.

346.543
0

422
0

346.965

357.450
16.351

38
-20.922

-5.952
0
0
0
0

346.965
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Noter 

13 Henlæggelser til konkrete formål

 Saldo pr. 1. januar 
 Tilskud til forskellige aktiviteter/uddelinger
 Årets resultat, jf. resultatdisponering
 Korrektion vedr. årets resultat 2010, periodisering taxametertilskud 
 Korrektion til primosaldo, henlæggelse UC Diakonissestiftelsen
 Saldo pr. 31. december 

 Henlæggelserne specificeres således:

 Afsat beløb til:
 Søstrenes uddannelse
 Diakonissestiftelsen
 Nødherberg - Valdemarsgade
 Hospice
 Rådighedsbeløb forstanderinden
 Rådighedsbeløb gæstfrihed
 Rådighedsbeløb Emmauskirken
 Klammergården
 Døgnenheden
 UC Diakonissestiftelsen
 I alt

 Ændringer i anvendt regnskabspraksis er indarbejdet i sammenligningstallene for 2010

2010 t.kr.

4.963
-3.289

629
1.300
6.596

10.199

3
45
86
96

285
44

0
278
316

9.046
10.199

2011 t.kr.

10.199
1.529

-2.591
0
0

9.137

3
45
86
96

385
44
52

278
207

7.941
9.137
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15 Frie reserver
 Saldo pr. 1. januar 
 Tilskud/uddelinger til forskellige aktiviteter
 Kurstab ved salg af obligationer
 Reguleringer vedr. Valdemarsgade 87 - 89
 Interne afdrag på lån
 Årets resultat, jf. resultatdisponering
 Korrektion vedr. udligning udlån fra nedlagte fonde
 Saldo pr. 31. december 

16 Prioritetsgæld
 Peter Bangs Vej 1, Diakonissestiftelsen m.v.
 Søndre Fasanvej 2A, Søster Sophies Minde, fond og bolig
 Dronningensvej 4, Diakonissestiftelsen m.v.
 Valdemarsgade 87 - 89
 Korrektion vedr. udligning af udlån til Søster Sophies Minde, fond og bolig
 Korrektion vedr. udligning af udlån fra nedlagte fonde
 I alt

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

 Forfald efter 5 år

 Prioritetsgælden er sikret ved pant i ejendommen

17 Eventualforpligtelser og øvrige forpligtelser
 Uopsigeligt lejemål frem til 1. september 2013 med samlet forpligtelse (ekskl. fællesudgifter) pr. 31. december 2011 på 1.470 t.kr.
 Selvskyldnerkaution overfor Børnehusenes kassekreditter med samlet maksimum på 900 t.kr. pr. 31. december 2011 samlet  
 indestående på 1.711 t.kr.
 Leasing af it-udstyr med samlet forpligtelse pr. 31. december 2011 på 540 t.kr.
 Betalingsgaranti for levering af hjemmepleje med samlet garanti på 285 t.kr.

Noter 

Diakonisse-
stiftelsen

t.kr.
Hospice

t.kr.
Kirken

t.kr.
I alt
t.kr.

2010 t.kr.

29.563
-1.349

-129
-121

24
-2.780
3.834

29.042

2010 t.kr.

20.169
8.497
3.291
4.173

-6.011
-3.834

26.285

1.419
24.866
26.285

19.935

2011 t.kr.

29.042
0
0

30
0

-8.679
0

20.393

2011 t.kr

12.825
4.956
3.141
3.952

0
0

24.874

1.159
23.715

24.874

18.683

14 Arvebeløb
 Saldo pr. 1. januar 2011
 Tilgået arv
 Tilskrevne renter
 Anvendt arv
 Saldo pr. 31. december 2011

1.972
0

85
-395

1.662

42
1.212

2
-430
826

1.193
0

51
0

1.244

3.207
1.212

138
-825

3.732
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