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Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 
regnskabsåret 1. januar -31. december 2010 for Diakonissestif-
telsen.

Årsrapporten er a"agt i overenstemmelse med årsregn-
skabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende 
billede af fondens aktiver og passiver, #nansielle stilling pr. 31. 
december 2010, samt resultatet og pengestrømme af fondens 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010. 

Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen inde-
holder en retvisende redegørelse for de forhold, den omhandler.
Diakonissestiftelsen har etableret retningslinier og procedurer, 
der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, 
er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, 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 forvalt-
ningen.

Årsrapporten indstilles til godkendelse.

Frederiksberg, den 17. maj 2011

Ledelsespåtegning
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Diakonissestiftelsen er en landsdækkende almennyttig,
ikke-erhvervsdrivende fond.

Diakonissestiftelsens aktiviteter #nansieres med midler tilve-
jebragt ved driftsoverenskomster og betalingsaftaler med det 
o!entlige og private institutioner, o!entlige tilskud, fundrai-
sing, arv og gavebeløb, udlejning, salg af varer og tjenesteydel-
ser samt a$ast af de aktiver, som grundkapitalen er anbragt i.

Årsrapporten omfatter indsatsområder indenfor psykiatri, æl-
dre, gæstfrihed, uddannelse, sundhed, og tværgående projek-
ter og udvikling. Endvidere omfatter årsrapporten regnskabet
for Diakonisse-stiftelsens ejendomme, der udgør en væsentlig 
del af indtjeningsgrundlaget.

Årsrapporten omfatter alene de områder Diakonissestiftelsens 
bestyrelse er bestyrelse for. Der a"ægges særskilte regnskaber 
for børneinstitutionerne Louisegården, Mariagården og
Marthagården, Salems institutioner og Vedbygaard Rekonvale-
scenthjem,  alle institutionertilknyttet Diakonissestiftelsen.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Udviklingen i 2010 har generelt set været utilfredsstillende, 
idet det ordinære driftsresultat udviser et underskud på 1.066 
t.kr. sammenholdt med et budgetteret overskud på 2.080 t.kr. 
Driftsunderskuddet i 2009 var til sammenligning 4.417 t. kr. 
Til underskuddet i 2010 skal lægges ekstraordinære omkost-
ninger til Udviklings Plan 2020 på 1.714 t.kr., således at det 
samlede resultat for 2010 bliver et underskud på 2.780 t.kr.

På grund af Uddannelsescentrets positive bidrag til det sam-
lede regnskab med 629 t.kr. bliver underskuddet reduceret til 
2.151 t.kr. Isoleret set ser det ud til, at Uddannelsescentret
er inde i en økonomisk gunstig udvikling, hvilket vurderes som 
tilfredsstillende, idet dette område er et af de væsentligste 
satsningsområder, hvor der forventes en betydelig vækst og 
investering i de kommende år.

Baggrunden for årsresultatet er blandt andet, at bestyrelsen 
i lyset af ophør af driftsoverenskomsten med Frederiksberg 
Kommune om Døgnenheden, Klammergården og SSM Huset,
samt de forestående betydelige investeringer i forbindelse med 
Udviklings Plan 2020 ved budgetlægningen for 2010 gennem-
førte driftsreduktioner på ca. 2.000 t. kr. stigende til 3.000 t. 
kr. i de kommende år. Disse besparelser blev med budget 2011 
videreført og skærpet.

Til Diakonissestiftelsen og Vedbygaard er der knyttet en række 
legater, der administreres af Danske Forvaltning. Legaternes 
samlede kapital er på 64.219 t.kr. (2010: 57.765 t.kr.). Lega-
terne, der bl.a. foretager uddelinger til Diakonissestiftelsens og 
Vedbygaards aktiviteter, har i 2010 foretaget samlede uddelin-
ger på 2.352 t.kr. (2009: 1.952 t.kr.).

Årets underskud på 2.151 t.kr. dækkes af de frie reserver.

Egenkapitalen andrager 377.253 t.kr. pr. 31. december 2010 
(2009: 488.412 t.kr.), heraf udgør grundkapitalen 346.536 t.kr. 
(2009: 450.085 t.kr.). Den fri egenkapital består af henlæg-
gelser, der disponeres af ledelsen til konkrete formål i overens-
stemmelse med bestemmelserne for den enkelte henlæggelse 
på 2.302 t.kr. (2009: 4.962 t.kr.), arvebeløb på 3.207 t.kr (2009: 
3.802 t.kr.) og frie reserver på 25.208 t.kr. (2009: 29.563 t.kr.).

Fald i henlæggelserne udgør 7.610 t.kr.

Grundkapitalen er nedskrevet med 103.549 t.kr, heraf udgør 
nedskrivningen af den o!entlige ejendomsvurdering 104.000 
t.kr. og afdrag på prioritetsgæld samt øvrige reguleringer
udgør 451 t.kr. 

Ledelsesberetning
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Oversigt over Diakonissestiftelsens samlede aktiviteter
Opgørelse over de samlede indtægter i mio. kr.:

Afdelinger og institutioner, som Diakonissestiftelsens 
bestyrelse er bestyrelse for 
– se side 1 i speci#kationshæftet  213,6  221,5

Vedbygaard Rekonvalescenthjem  5,7  4,5
Børneinstitutionerne  35,7  33,7
Institutioner under Salem fonden inkl.Det Hvide Hus og Gule Hus  32,4  32,5
I alt  287,4  292,2

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

Resultatdisponering
Årets underskud dækkes af overførsel fra frie reserver, jf. 
resultatopgørelsen.

Den forventede udvikling
Der forventes i de kommende år et fortsat pres på Diakonis-
sestiftelsens økonomi, hvorfor der – sammenholdt med de 
omtalte initiativer ovenfor – opretholdes en stram økonomi-
styring.

Det forventes, at der i 2011 hjemtages et større lån til #nansie-
ring af de nødvendige udviklingsaktiviteterog investeringer i 
fremtiden. Lånoptagelsen er godkendt af Civilstyrelsen.

 2010  2009
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Revisionspåtegning på årsrapport
Vi har revideret årsrapporten for Diakonissestiftelsen for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2010 omfattende ledelsespå-
tegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, 
pengestrømsopgørelse og noter samt ledelsesberetningen. 
Årsregnskabet og ledelsesberetningen a"ægges efter årsregn-
skabsloven tilpasset til Den danske Diakonissestiftelses særlige 
forhold.

Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og a"ægge et årsregn-
skab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven tilpasset fondens særlige forhold, og en 
ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset fondens 
særlige forhold. Dette ansvar omfatter udformning, implemen-
tering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for 
at udarbejde og a"ægge et årsregnskab og en ledelsesberetning 
uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen 
skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af enhen-
sigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæs-
sige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og 
ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført 
vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstan-
darder samt ”Bekendtgørelse om regnskab og revision af regn-
skaberne for modtagere af tilskud fra Socialministeriets puljer 
efter lov om visse spil, lotteri og væddemål”. Disse standarder 
kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører 
revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed 
for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder 
væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for 
at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i 
årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger af-
hænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen 
for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberet-
ningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller 
fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, 
der er relevante for fondens udarbejdelse og a"æggelse af et 
årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbej-
delse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende 
redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der 
er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål 
at udtrykke en konklusion om e!ektiviteten af fondens interne 
kontrol. 

En revision omfatter endvidere stilllingtagen til, om den af ledel-
sen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen 
udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering

 af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesbe-
retningen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis 
er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.t

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende 
billede af fondens aktiver, passiver og #nansielle stilling pr. 31. 
december 2010 samt af resultatet og pengestrømmene af fon-
dens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 
i overensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset fondens 
særlige forhold, samt at ledelsesberetningen indeholder en 
retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabs-
loven tilpasset fondens forhold.

Erklæring om udført forvaltningsrevision 
I forbindelse med den #nansielle revision af fondens årsregn-
skab for 2010 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 hensyn 
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 hensigts-
mæssig forvaltning af de modtagne tipsmidler. Vores arbejde de 
er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for,
at forvaltningen på de udvalgte område er varetaget på en øko-
nomisk hensigtsmæssig måde.

Konklusion
Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt 
med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvalt-
ningen af de modtagne tipsmidler i 2010 på de områder, vi har 
undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig 
måde.

København, den 17. maj 2011

 Deloitte
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Christian Dalmose Pedersen
statsautoriseret revisor

Den ua!ængige revisors påtegning

Til medlemmerne af fondsbestyrelsen i Diakonissestiftelsen
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Årsrapporten er a"agt 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 henlæggelserne til de interne fonde med 
virkning for balancen pr. 31. december 2009 er overført til 
henholdsvis arve- og gavebeløb, frie reserver og ekstern fond, 
og tilhørende a$ast og modtagne arv- og gavebeløb er fra og 
med 1. januar 2010 ført i resultatopgørelsen i modsætning til 
tidligere, hvor a$ast og modtagne arve- og gavebeløb blev 
ført under henlæggelserne for de interne fonde. Herudover 
indregnes momskompensation fra og med 1  januar 2010 med 
det beløb, der vedrører regnskabsåret. Endvidere udgiftsføres 
afdrag på prioritetsgæld for det egen#nansierede område fra 
og med 1. januar 2010 ikke længere i resultatopgørelsen.

Sammenligningstallene er tilpasset den nye regnskabsprak-
sis, og resultatet for 2009 er hermed forbedret med 606 t.kr. 
Balance og egenkapital er reduceret med henholdsvis 1.637 
t.kr. og 1.293 t.kr.

Der er ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2010 foretaget 
reklassi#kation af indtægter og udgifter mellem områderne 
arv og gaver, renter og uddelinger. Sammenligningstallene er 
tilpasset den nye opstillingsform.

Resultatopgørelsen
Resultatopgørelsen omfatter de aktiviteter (uddelinger) Diakonis-
sestiftelsen har driftsansvarfor, dvs. de egen#nansierede områ-
der og de institutioner, som bestyrelsen i Diakonissestiftelsen
fungerer som bestyrelse for. I resultatopgørelsen indgår omkost-
ninger (henlæggelser) til projekter m.m., der skal gennemføres i 
de kommende år. Henlæggelserne indgår i fondens egenkapital.

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 skoler.

Taxametertilskud til drift af skolerne indtægtsføres, når tilskud-
det er modtaget.

Ombygninger foretaget i skolernes lokaler indregnes i den aktu-
elle institutions resultatopgørelse i takt med aftalt betalingsord-
ning med Diakonissestiftelsen.

Overskuddet på drift af skolerne henlægges via resultatdis-
poneringen.
 

Resultat af indtægtsskabende virksomhed, indsamlede 
midler og a!ast a"ondens aktiver
Diakonissestiftelsens virksomhed omfatter administration af 
institutioner, drift af alterbrødsbageri, udlejning af ejendomme 
til egne institutioner og eksterne lejere. Indtægter fra ind-
tægtsskabende virksomhed i form af indtægter fra salg af ad-
ministrative 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 indestå-
ende i bank. Renteudgifter vedrører lån og prioritetsgæld. Ren-
teindtægter og renteudgifter indregnes i resultatopgørelsen
med de beløb, der er afregnet i regnskabsperioden. Modtagne 
o!entlige tilskud omfatter tilskud fra tips- og lottomidler til 
driften samt o!entlige midler til konkrete projekter og til
opfyldelse af driftsoverenskomstaftaler. Tipstilskud til driften 
indregnes i takt med, at det modtages. Tilskuddet anvendes til 
dækning af omkostninger i tilskudsåret. O!entlige midler til 
konkrete projekter og til opfyldelse af driftsoverenskomstafta-
ler indregnes i takt med, at de anvendes. Momskompensation 
indregnes i resultatopgørelse med det beløb, der vedrører 
regnskabsåret.

Ejendomme
Ejendommene måles til seneste o!entlige ejendomsvurdering. 
Regulering af ejendomsværdier samt fortjeneste eller tab på 
a%ændelse 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 o!entlige ejendoms-
vurdering. Ombygninger som udgår i forbindelse med inde-
holdelse i den o!entlige ejendomsvurdering reguleres over 
egenkapitalen.

Obligationer under #nansielle 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
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanlig-
vis svarer til nominel værdi,   med fradrag af nedskrivninger til 
imødegåelse af forventede tab.

Anvendt regnskabspraksis
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Obligationer, aktier og pantebreve under omsætningsaktiver
Obligationer, aktier og pantebreve indregnes under omsætnings-
aktiver og omfatter børsnoterede obligationer og aktier samt pan-
tebreve, der måles til nominel værdi. Dagsværdien på balance-
dagen (børskurs) er anført i noterne. Beholdningen vedrører dels 
henlæggelser og dels fondens frie likviditet. Kursavance og tab på 
obligationer vedrørende henlæggelser føres på henlæggelserne.

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.

Hensættelse til pension
Hensættelse til pension er indregnet på baggrund af en aktuar-
beregning.

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. D.v.s. at feriepenge-
forpligtelsen indregnes i resultatopgørelsen for taxameterområ-
det, det egen#nansierede område og forholdsmæssigt i forhold til 
den del, der ikke er dækket af overenskomst med rammebevilling.
Feriepengeforpligtelse for medarbejdere ansat på institutioner 
#nansieret med driftsoverenskomst indregnes således ikke.

Prioritetsgæld
Prioritetsgæld måles til kostpris på tidspunktet for låneoptagel-
sen, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af a%oldte 
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 egen#-
nansierede område føres direkte under prioritetsgælden.



9

Overenskomstområdet
Indtægter fra drift af institutioner                  1      86.945  107.486
Udgifter til drift af institutioner inkl. personaleudgifter               2    -86.945   -107.486
Resultat af drift af overenskomstområdet  0  0

Egen#nansierede områder
Taxameterområdet
Indtægter fra drift af skoler                   3      45.366                  35.052
Udgifter til drift af skoler inkl. personaleudgifter                4    -44.738                                        -33.143
Resultat af drift af taxameterområdet   629  1.909

Indtægtsskabende virksomhed, indsamlede
midler og a!ast af fondens aktiver
Salg af administrative ydelser og varer         32.934                  36.615
Huslejeindtægter                                   24.100                   22.317
Tilskud fra Frederiksberg Kommune                                               0                          146
Tilskud fra fonde                                       2.275                                              1.242
Arv og gaver                                       2.218                                              3.114
Renter af værdipapirer, kursregulering og legatindtægter                                   3.912                     5.217
Tips- og lottomidler                   486                          547
Momskompensation               3.907                          805
   69.833  70.004

Udgifter
Personaleomkostninger                                 -32.331                -33.902
Ejendomsomkostninger                                  -6.242                    -7.673
Administrationsomkostninger                                  -2.499                                       -2.001
Udviklingsomkostninger                                        -582                   -1.822
Øvrige omkostninger                                -14.418                -15.592
Renter                                          -578                       -957
  -56.650  -61.946

Resultat af indtægtsskabende virksomhed,
indsamlede midler og a"ast af fondens aktiver  13.183 8.058

Resultat før uddelinger   13.811  9.966
Uddelinger  5 - 6  -14.249  -12.474
Årets resultat før omkostninger til Udviklings Plan 2020   -437   -2.508
Omkostninger til Udviklings Plan 2020   -1.714  0

Årets resultat  13-15 -17  -2.151 -2.508

Resultatdisponering
Henlagt til Uddannelsescentret  15                                                                  629                                             1.909
Overført til Valdemarsgade 87 - 89 14                                                                  0     311
Overført fra frie reserver  17  -2.780                   -4.728
  -2.151  -2.508

Resultatopgørelse
for 2010

                             Note                                               2010  t.kr.                              2009 t.kr.
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Balance 
pr. 31. december 2010

                   Note   2010  t.kr.         2009 t.kr.

Aktiver
 Ejendomme   7  374.950    478.950
 Tekniske anlæg og maskiner  8   3.915  2.503
 Inventar og IT-udstyr  8    106    321
 Ombygninger  8   3.585  2.011
 Anlæg under udførelse  8   3.241  5.449
 Materielle anlægsaktiver  385.797  489.234

 Obligationer  9   17.057  17.949
 Langfristede lån, egne bygninger  10   6.011  6.011
 Finansielle anlægsaktiver  23.068  23.960
 Anlægsaktiver  408.865  513.194

 Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter    18.912  14.406

 
 Pantebreve og aktier  11   264  265
 Obligationer  12  18.909  23.014
 Værdipapirer  19.173  23.279

 Likvide beholdninger  4.887  7.646
 Omsætningsaktiver  42.972  45.330

 Aktiver i alt 451.837 558.524 
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Balance 
pr. 31. december 2010

                   Note   2010  t.kr.         2009 t.kr.

Passiver
 Grundkapital   13  346.536  450.085 
 
 Fri egenkapital: 
 Valdemarsgade 87 - 89   14     0           0 
 Henlæggelser til konkrete formål   15  2.302   4.962 
 Arvebeløb   16  3.207   3.802 
 Frie reserver  17  25.208   29.563
 Egenkapital             377.253      488.412

 Hensættelse til pensioner  3.060  2.768
 Hensatte forpligtelser  3.060  2.768
 
 Prioritetsgæld  18  34.711 36.162
 Langfristede gældsforpligtelser  34.711  36.162

 Prioritetsgæld  18  1.419  1.389
 Bankgæld   2.584  0
 Leverandører af varer og tjenesteydelser   12.639 8.622
 Forudbetalinger og periodeafgrænsningsposter   815 7.428
 Anden gæld   19.357  13.743
 
 Kortfristede gældsforpligtelser    36.813 31.182

 
 Gældsforpligtelser i alt    71.524 67.344

 Passiver i alt  451.837 558.524

 
 Eventualforpligtelser  19   
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Resultat før uddelinger  13.811  9.966
Udbetaling af pensioner og regulering af forpligtelser   292  95
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver   1.803  1.747
Udgiftsførte afdrag på bundne aktiver   451  428
Udviklingsplan 2020  -1.714  0
Ændring i tilgodehavender og gæld  5.071  11.270

Øvrige reguleringer   -43   -235
Likviditet fra driften   19.671   23.271

Årets uddelinger   -14.249  -9.690
Tilskud til aktiviteter  -5.316  -4.241
Øvrige reguleringer vedrørende Valdemarsgade  30   -149

Likviditet vedrørende uddelinger   -19.535   -14.080

Årets investeringer   -2.366   -4.555
Afdrag på prioritetsgæld   -1.421   -1.213
Likviditet vedrørende materielle anlægsaktiver   -3.787   -5.768

Til- og afgang af værdipapirer  892   546
Likviditet vedrørende #nansielle anlægsaktiver   892   546

Likviditet vedrørende anlægsaktiver i alt  -2.895   -5.222

Samlet ændring af likviditeten   -2.759   3.969
Likvide beholdninger primo   7.646   3.677

Likvide beholdninger ultimo  4.887   7.646   

Pengestrømsopgørelse 
for 2010

   2010  t.kr.   2009 t.kr.
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   2010  t.kr. 2009 t.kr.

1  Indtægter fra drift af institutioner
 Psykiatriske Bofællesskaber  5.406  5.253
 Døgnenheden (inkl. Klammergården) 46.486  67.401
 Søster Sophies Minde - Plejeafdelingen  13.289  12.946
 Diakonissestiftelsens Hospice inkl. Udgående Team  21.764  21.887
 I alt  86.945  107.486

2  Udgifter til drift af institutioner inkl. personaleudgifter
 Psykiatriske Bofællesskaber  5.406  5.253
 Døgnenheden (inkl. Klammergården samt Rehabiliteringsenheden)  46.486  67.401
 Søster Sophies Minde - Plejeafdelingen  13.289  12.946
 Diakonissestiftelsens Hospice inkl. Udgående Team  21.764  21.887
 I alt  86.945  107.486

3  Indtægter fra drift af skoler
 Diakonissestiftelsens Social- og Sundhedsskole  23.675  15.726
 Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole  21.691  19.325
 I alt  45.366  35.052

4  Udgifter til drift af skoler inkl. personaleudgifter
 Diakonissestiftelsens Social- og Sundhedsskole  23.001  13.850
 Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole  21.737  19.293
 I alt  44.738  33.143

Noter 
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  2010  t.kr. 2009 t.kr.

5  Uddelinger til bestemte formål
 Diakonissestiftelsens Hospice  926  1.242
 Diakonissestiftelsens Hospice (eksterne tilskud)  484  394
 3K-uddannelse og kursusafdeling  60  69
 Søster Sophies Minde - Huset  708  808
 Køkken  858  0
 Direktionssekretariatet  490  0
 Diakonifællesskabet  0  347
 Diakoniåret  0  16
 Café Kram  131  148
 Emmauskirken  500  502
 ELIM  0  7
 Gaver diakonalt arbejde  270  271
 Arvebeløb  802  2.019
 Projekter  305  100
 I alt  5.535  5.924

Uddelingerne er i overensstemmelse med de legatindtægter og gaver, som Diakonissestiftelsen har modtaget til speci#kke formål.

6  Uddelinger (øvrige)
 Kirkefaglig videreuddannelse  1.412  810
 Søster Sophies Minde - Huset  0  4
 Gæstfrihed  1.555  1.280
 Søsterhjemmet og Kantinen  1.431  764
 Diakonissestiftelsens frivillighed  220  5
 Kvindenødherberget  200  200
 Diakoniåret  513  314
 Café Kram  1.054  1.255
 Emmauskirken  593  507
 ELIM  5  -6
 Præster  1.436  1.417
 Børneinstitutioner  296  0 
 I alt  8.714  6.550

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

Noter 
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  2010  t.kr. 2009 t.kr.

7  Ejendomme
 Peter Bangs Vej 1, Frederiksberg  Diakonissestiftelsen m.v.  209.000  289.000
 Peter Bangs Vej 10-12, Frederiksberg  Marthagården, børneinstitution  6.550  7.100
 Dronningensvej 4, Frederiksberg  Diakonissestiftelsen m.v.  16.400  22.200
 Dronningensvej 14, Frederiksberg  Hospice
 Dronningensvej 16, Frederiksberg  Hospice
 Dronningensvej 18, Frederiksberg  Psykiatrisk bofællesskab  19.200  22.300
 Dronningensvej 20, Frederiksberg  Psykiatrisk bofællesskab  5.450  6.750
 Dronningensvej 22, Frederiksberg  Præstebolig  5.650  6.500
 Dronningensvej 24, Frederiksberg  Forstanderindebolig  4.250  5.600
 Dronningensvej 26, Frederiksberg  Udlejning  6.250  7.000
 Dronningensvej 30, Frederiksberg  Mariagården , børneinstitution
 Dronningensvej 32, Frederiksberg  Mariagården, børneinstitution  10.100  12.100
 Dronningensvej 34, Frederiksberg  Dalho!s Minde  5.300  6.800
 Sdr. Fasanvej 2A, Frederiksberg S øster Sophies Minde, plejehjem  62.000  69.000
 Valdemarsgade 87 - 89,  København Udlejning  17.500  17.500
 Carl Lendorfsvej 11,  Gilleleje Sommerhus  7.300  7.100
 I alt   374.950  478.950

Noter 

Tekniske 
anlæg og 
maskiner 

t.kr.

Inventar og 
maskiner og 

IT-udstyr
t. kr

Ombygninger 
t. kr.

Anlæg under 
opførelse 

t. kr
8 Anlægsaktiver 

 Samlet anska!elsesum pr. 1. januar 2010  10.756  1.196  5.405  5.449
 Tilgang i året  2.208  0  2.366  3.143
 Afgang i året  0  0  0  -5.351
 Samlet anska$elsessum  pr. 31. december 2010  12.964  1.196  7.770  3.241

 
 Samlede af- og nedskrivninger pr. 1 januar 2010  8.253  75  3.394  0
 Årets af- og nedskrivninger  797  214  792  0
 Af- og nedskrivninger på a%ændede aktiver  0  0   0   0 
 Samlede af- og nedskrivninger pr. 31. december 2010  9.049  1.091  4.187  0

 Bogført værdi pr. 31. december 2010  3.915  106  3.585  3.241
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Noter 

Grundkapitalens samlede obligationsbeholdning er optaget til nominel værdi

    

12  Obligationer 
 Obligationsbeholdning   18.909  18.430

 Obligationsbeholdningen er optaget til nominel værdi. 
  

9  Obligationer

  2010  t.kr. 2009 t.kr.

10  Langfristede lån til egne bygninger
 Lån til ombygning af Søster Sophies Minde - Huset   6.011  6.011

11  Pantebreve og aktier 
 Beholdningen af pantebreve og aktier er optaget til nominel værdi  264  265

Beholdning 
primo 2010 

Nominel
t.kr.

Salg/udtræk/
køb 2010 
Nominel 

t.kr.

Beholdning 
ultimo 2010 

Nominel 
t.kr.

Beholdning 
ultimo 2010

Kursværdi 
t.kr.

 4% Nykredit 23 D/2035  82  -2  80  78
 4% Nykredit 23 D/2035  14.032  -341  13.691  13.314
 6% Realkredit Danmark 23 D 2038  273  -170  103  108
 6% Realkredit Danmark 27 S 2041  328  -240  88  93
 5% Realkredit Danmark 23 D 2038  348  -70  278  284
 4% Realkredit Danmark 23 D 2035  2.708  -64  2.644  2.573
 4% Realkredit Danmark 23 C 2035  3  0  3  3
 4% Realkredit Danmark 23 C 2035  99  -2  97  94
 4% Realkredit Danmark 23 C 2038  76  -3  73  71
 17.949  -892  17.057  16.618  

Beholdning
ultimo 2010

Kursværdi 
t.kr.

Beholdning
ultimo 2010

Nominel 
t.kr.
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  2010  t. kr. 2009 t.kr.

13  Grundkapital
 Saldo pr. 1. januar 2010  450.085  395.957
 Nedskrivning af ejendomme til o!entlig ejendomsvurdering  -104.000  53.700
 Afdrag på prioritetsgæld  451  1.032
 Korrektion vedr. afdrag  2009  0  -604
 Saldo pr. 31. december 2010  346.536  450.085

 
 Grundkapitalen udgøres af følgende nettoaktiver:
 Ejendomme  357.450  461.450
 Finansielle anlægsaktiver i form af beholdning af obligationer
 og lån til egne bygninger  23.068  23.960
 Andel af likvide beholdninger  35  33
 Prioritetsgæld  -31.956  -33.167
 Gæld til Den danske Diakonissestiftelse
 (mellemregning med disponible midler) -2.061  -2.191
  346.536  450.085

 
 Ændringer i anvendt regnskabspraksis er indarbejdet i sammenligningstallene for 2009.
 

14 Valdemarsgade 87 - 89
 Saldo pr. 1. januar 2010  0  15.087
 Nedskrivning af ejendom til o!entlig ejendomsvurdering  0  -2.000
 Øvrige reguleringer  0  -152
 Årets resultat, jf. resultatdisponering  0  311
 Korrektion vedr. primo (overført til frie reserver, jf. note 17)  0 -13.245
 Saldo pr. 31. december 2010  0  0

 
 Ændringer i anvendt regnskabspraksis er indarbejdet i sammenligningstallene for 2009.
 

15 Henlæggelser til konkrete formål
 Saldo pr. 1. januar 2010  4.962  29.247
 Tilskud til forskellige aktiviteter/uddelinger  -3.289  1.225
 Interne afdrag på lån vedrørende ejendomme m.v.  0  28
 Årets resultat, jf. resultatdisponering   629  -4.728
 Korrektion til primosaldo, henlæggelse Døgnenheden  0  344
 Korrektion vedr. afsatte fonde (overført til arvebeløb)  0  -3.802
 Korrektion vedr. afsatte fonde (overført til frie reserver)  0  -15.714
 Korrektion vedr. afsatte fonde (Sognediakonien, ekstern fond)  0 -1.637
 Saldo pr. 31. december 2010  2.302  4.962

Noter 
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  2010  t.kr.   2009 t.kr.

15  Henlæggelser til konkrete formål
 Henlæggelserne speci#ceres således:
 Afsat beløb til:
 Forskellige formål i de egen#nansierede områder  0  189
 Søstrenes uddannelse  3  3
 Ældreprojekt  0  120
 Diakonissestiftelsen  45  59
 Nødherberg - Valdemarsgade  86  86
 Peter Bangs Vej 12  0  177
 Salem  0  24
 Hospice  95  412
 Rådighedsbeløb forstanderinden  285  280
 Rådighedsbeløb gæstfrihed  44  44
 Kirken underviser  0  193
 Social- og Sundhedsskolen  0  582
 Nedlukning af Rehabiliteringsenheden  0  150
 Klammergården  278  390
 Døgnenheden  315  344
 Uddannelsescentret  1.150  1.908
   2.302  4.962

 Afsatte fonde:
 Fond til bygningers fornyelse  0  870
 Reservefond  0  3.898
 Fond til Zareptas modernisering  0  455
 Fond til ny søsterbolig  0  3.436
 Arve- og gavebeløb til senere disposition inkl. nye opgaver  0  3.802
 Fond til ny vuggestue  0  174
 Sveasvej 2  0  1.588
 Langeland-Mathiesens legat  0  5.292
 Sogne-Diakonien  0  1.637
 Korrektion vedr. afsatte fonde (overført til arvebeløb, jf. note 16)  0  -3.802
 Korrektion vedr. afsatte fonde (overført til frie reserver, jf. note 17)  0  -15.714
 Korrektion vedr. afsatte fonde (Sognediakonien, ekstern fond)  0  -1.637
   0  0

 I alt  2.302  4.962

 Ændringer i anvendt regnskabspraksis er indarbejdet i sammenligningstallene for 2009

Noter 
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16 Arvebeløb
 Saldo pr. 1. januar 2010  2.034  619  1.149  3.802
 Tilgået arv  333  326  0  659
 Tilskrevne renter  77  23  44  144
 Anvendt arv  -472  -926  0  -1.398
 Saldo pr. 31. december 2010  1.972  42  1.193  3.207

  2010 t.kr.  2009 t.kr.

17  Frie reserver
 Saldo pr. 1. januar 2010  29.563  0
 Tilskud/uddelinger til forskellige aktiviteter  -1.349  0
 Kurstab ved salg af obligationer  -129  0
 Reguleringer vedr. Valdemarsgade 87 - 89  -121  0
 Interne afdrag på lån  24  0
 Årets resultat, jf. resultatdisponering  -2.780  0
 Korrektion vedr. årets resultat 2009, afdrag på prioritetsgæld  0  604
 Korrektion vedr. afsatte fonde (overført fra Valdemarsgade, jf. note 14)  0  13.245
 Korrektion vedr. afsatte fonde (overført fra afsatte fonde, jf. note 15)  0  15.714
 Saldo pr. 31. december 2010  25.208  29.563

 Ændringer i anvendt regnskabspraksis er indarbejdet i sammenligningstallene for 2009.

 2010 t.kr.  2009 t.k

18  Prioritetsgæld
 Peter Bangs Vej 1  Diakonissestiftelsen m.v.  20.168  20.778
 Søndre Fasanvej 2A  Søster Sophies Minde - Huset  8.497  8.948
 Dronningensvej 4  Diakonissestiftelsen m.v.  3.291  3.441
 Valdemarsgade 87 - 89  Valdemarsgade  4.173  4.384
 I alt  36.130  37.551

 
 Prioritetsgælden speci#ceres således:
 Forfald indenfor det første år  1.419  1.389
 Forfald efter 1 år  34.711  36.162
  36.130  37.551

 Forfald efter 5 år  29.780   31.172

 
 Prioritetsgælden er sikret ved pant i ejendommen.

19  Eventualforpligtelser
 Uopsigeligt lejemål frem til 1. september 2013 med samlet forpligtelse (ekskl. fællesudgifter) pr. 31. december 2010 på 2.283 t.kr.
 Selvskyldnerkaution med samlet forpligtelse pr. 31. december 2010 på 200 t.kr.
 Ulimiteret selvskyldnerkaution med samlet forpligtelse pr. 31. december 2010 på 280 t.kr.

Noter 

Diakonisse-
stiftelsen

t.kr.
Hospice

t.kr.
Hospice

t.kr.
I alt
t.kr.



info@diakonissen.dk
www.diakonissestiftelsen.dk


