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Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009 for Den danske 
Diakonissestiftelse. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregn-
skabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvis- 
ende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle 
stilling, resultatet samt pengestrømmene. Samtidig er det 
vores opfattelse, at ledelesberetningen indeholder en  ret-
visende redegørelse for de forhold, den omhandler.

Diakonissestiftelsen har etableret retningslinjer og pro-
cedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af 
årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevil-
linger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler 
og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retnings-
linjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økono-
miske hensyn ved forvaltningen. 

Frederiksberg, den 22. april 2010

Ledelsespåtegning

Direktionen: 

Generalsekretær Vicedirektør
Hanne Thomsen                                                           Erik Jensen

Bestyrelse: 
 

Formand                                                                           Næstformand        Lisbet Christoffersen  
Mogens Madsen                                                            Finn Vejlgaard

Søster Merete Dige                                                     Kim Hölmer         Anette Jensen

Anne-Marie Elgkjær Larsen                              Heidi Paakjær Martinussen      Torben Rechendorff
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Ledelsesberetning

Den danske Diakonissestiftelse er en landsdækkende 
almennyttig, ikke-erhvervsdrivende fond       . 
 
Diakonissestiftelsens aktiviteter finansieres med midler 
tilvejebragt ved driftsoverenskomster og betalingsafta-
ler med det offentlige og private institutioner, offentlige 
tilskud, fundraising, arv og gavebeløb, udlejning, salg  af 
varer og tjenesteydelser samt afkast af de aktiver, som 
grundkapitalen er anbragt i.
 
Årsrapporten omfatter indsatsområder indenfor psykiatri, 
ældre, gæstfrihed, uddannelse, sundhed, og tværgående 
projekter og udvikling. Endvidere omfatter årsrapporten 
regnskabet for Diakonissestiftelsens ejendomme, der ud-
gør en væsentlig del af indtjeningsgrundlaget.
 
Årsrapporten omfatter alene de områder Diakonissestif-
telsens bestyrelse er bestyrelse for. Der aflægges særskilte 
regnskaber for børneinstitutionerne Louisegården, Maria-
gården og Marthagården, Salems institutioner og Vedby-
gaard Rekonvalescenthjem, alle institutioner tilknyttet 
Diakonissestiftelsen.
 
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Udviklingen i 2009 har generelt set været særdeles util-
fredsstillende, idet regnskabet reelt udviser et underskud 
på 5.023 t.kr. mod 2.105 t.kr. i 2008. På grund af Uddannel-
sescentrets positive bidrag til det samlede regnskab med 
1.909 t.kr. bliver underskuddet reduceret til 3.114 t.kr. Isole-
ret set ser det ud til, at Uddannelsescentret er inde i også en 
økonomisk gunstig udvikling, hvilket vurderes som tilfreds-
stillende, idet dette område er et af de væsentligst satsnings-
områder, hvor der forventes en betydelig vækst og investe-
ring i de kommende år.

Baggrunden for årsresultatet kan primært henføres til 
udgifter i forbindelse med udviklingsarbejdet vedr. Døgn-
enheden. Frederiksberg Kommune valgte i 2009 at flytte 
Døgnenheden fra Diakonissestiftelsen startende fra 1. 
januar 2011 og fuldt afviklet i 2015. Sundhedscentret flyt-
tede fra Diakonissestiftelsen den 1. januar 2010. Ophøret af 
disse to relative store driftsenheder for Frederiksberg Kom-
mune giver Diakonissestiftelsen en ikke uvæsentlig økono-
misk udfordring i de kommende år. 
 
På denne baggrund har bestyrelsen ved budgetlægningen 
for 2010 besluttet at gennemføre driftsreduktioner på ca. 
2.000 t. kr. stigende til 3.000 t. kr. i de kommende år. 

Endvidere har bestyrelsen besluttet iværksat en am-
bitiøs udviklingsplan PLAN 2020, der skal være med til 
at sikre, at der på længere sigt fortsat er et økonomisk 
grundlag til Diakonissestiftelsens diakonale aktiviteter. 

Diakonissestiftelsen fungerer som administrator for 
en række legater med en samlet kapital på 57.765 t.kr.  
(2008: 56.415 t.kr.). Legaterne, der bl.a. foretager uddelin-
ger til Diakonissestiftelsens aktiviteter, har i 2009 foreta-
get samlede uddelinger på 1.952 t.kr. (2008: 1.994 t.kr.).
 
Der ydes ikke vederlag til bestyrelsen.
 
Årets underskud på 3.114 t.kr. dækkes af tidligere års hen-
læggelser.
 
Egenkapitalen andrager 489.705 t.kr. pr. 31. december 2009 
(2008: 440.291 t.kr.), heraf udgør grundkapitalen 450.689 
t.kr. (2008: 395.957 t.kr.). Den fri egenkapital består af ejen-
dommen Valdemarsgade 87 - 89 med 13.245 t.kr. (2008: 
15.087 t.kr.) og af henlæggelser, der disponeres af ledelsen 
til konkrete formål i overensstemmelse med bestemmel-
serne for den enkelte henlæggelse på 25.771 t.kr. (2008: 
29.247 t.kr.).
 
Fald i henlæggelserne udgør 3.476 t.kr.
 
Grundkapitalen er opskrevet med 54.732 t.kr., heaf udgør op-
skrivningen af den offentlige ejendoms  vurdering 53.700t.
kr. og afdrag på prioritet gæld samt øvrige udgør 1.032 t.kr. 
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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 af overførsel fra henlæggelser, 
jf. resultatopgørelsen.

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

Det forventes, at der i 2010 vil være brug for at optage 
større lån til finansiering af de nødvendige udviklingsak-
tiviteter og investeringer i fremtiden. Lånoptagelsen for-
udsætter Civilstyrelsens godkendelse.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oversigt over Den danske Diakonissestiftelsens samlede aktiviteter

                                                                                                                                                                                                                                              2009                      2008
 
Opgørelse over de samlede indtægter i 2009 (2008) i mio. kr.:      

Afdelinger og institutioner, som Diakonissestiftelsens bestyrelse er for   221,4 207,3
Vedbygaard Rekonvalescenthjem   4,5     5,9
Børneinstitutionerne   33,7   30,7
Institutioner under Salem fonden inkl.  Hvide Hus og Gule Hus     32,5   32,2
I alt                                                                                                                                                                                                                                                   292,1                        276,1
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Til medlemmerne af fondsbestyrelsen i Den danske  
Diakonissestiftelse 
 
Vi har revideret årsrapporten for Den danske Diakonisse-
stiftelse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009 
omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, 
resultatopgørelse, balance og noter samt ledelsesberetnin-
gen. Årsregnskabet og ledelsesberetningen aflægges efter 
årsregnskabsloven tilpasset til Den danske Diakonisse-
stiftelses særlige forhold. 
 
Ledelsens ansvar for årsrapporten 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et års-
regnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmel-
se med årsregnskabsloven tilpasset fondens særlige for-
hold, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende 
redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven 
tilpasset fondens særlige forhold. Dette ansvar omfatter 
udformning, implementering og opretholdelse af interne 
kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et 
årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigel-
ser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig 
regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, 
som er rimelige efter omstændighederne. 
 
Revisors ansvar og den udførte revision 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnska-
bet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med dansk 
revisionsstandarder samt ”Bekendtgørelse om regnskab 
og revision af regnskaberne 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 fejlinfor-
mation.   

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis 
for de beløb og oplysninger, der er  anført i årsregnskabet og 
ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af re-
visors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væ-
sentlig 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 af-
læggelse af et årsregnskab,  der giver et retvisende billede, 
samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indehol-
der en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme 

revisionshandlinger, der er passende efter omstændigh-
derne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion 
om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision 
omfatter endvidere stilllingtagen til, om den af ledelsen 
anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen 
udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vur-
dering af den samlede præsentation af årsregnskabet og 
ledelsesberetningen. 
 
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 retvisen-
de billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling 
pr. 31. december 2009 samt af resultatet af fondens aktivi-
teter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009 i over-
ensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset fondens 
særlige forhold, samt at ledelsesberetningen indeholder en 
retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregn-
skabsloven tilpasset fondens forhold. 
  
Erklæring om udført forvaltningsrevision 
I forbindelse med den finansielle revision af fondens års-
regnskab for 2009 har vi foretaget en vurdering af, hvor-
vidt 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 økonomisk   
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 
Socialministeriets puljer efter lov om visse spil, lotteri, og 
væddemål” har vi for udvalgte forvaltningsområder under-
søgt , 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 hensigtsmæssigmå-
de. 

Den uafhængige revisors påtegning
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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 2009 på de om-
råder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk 
hensigtsmæssig måde. 

 
 
København, den 22. april 2010 
 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 
 
 

Christian Dalmose Pedersen 
statsautoriseret revisor 
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Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med års-
regnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksom-
heder 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 resultat af udlejning af Valde-
marsgade 87 - 89 fra og med 1. januar 2009 føres i resul-
tatopgørelsen i modsætning til tidligere, hvor resultatet 
blev ført på henlæggelsen vedrørende Valdemarsgade 
87 - 89. Sammenligningstallene er tilpasset den nye 
regnskabspraksis, og resultatet for 2008 er hermed for-
bedret med 310 t.kr. Balance og egenkapital er uændret.

Der er ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2009 fore-
taget reklassifikation af indtægter og udgifter mellem 
overenskomstområdet og det egenfinansierede område 
efter overførsel af aktiviteter mellem områderne og mel-
lem omkostninger og uddelinger. Sammenligningstal-
lene er tilpasset den nye opstillingsform.

Resultatopgørelsen
Resultatopgørelsen omfatter de aktiviteter (uddelinger) 
Diakonissestiftelsen har driftsansvar for, dvs. de egenfi-
nansierede områder og de institutioner, som Diakonisse-
stiftelsens bestyrelse fungerer som bestyrelse for. 

I resultatopgørelsen indgår omkostninger (henlæggel-
ser) til projekter m.m., der skal gennemføres i de kom-
mende år. Henlæggelserne indgår i fondens egenkapital.

Tilskud til drift af institutioner
Tilskuddene omfatter driftstilskud til drift af institutio-
ner i henhold til aftale med Frederiksberg Kommune og 
taxametertilskud til drift af skoler.

Overskuddet på drift af skolerne henlægges via resultat-
disponeringen.

Resultat af indtægtsskabende virksomhed, 
indsamlede midler og afkast af fondens aktiver 
Diakonissestiftelsens virksomhed omfatter admini-
stration af institutioner, drift af alterbrødsbageri, ud-
lejning af ejendomme til egne institutioner og eksterne 
lejere.

Indtægter fra indtægtsskabende virksomhed i form 
af indtægter fra salg af administrative ydelser og pro-
dukter indregnes eksklusive 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 
indestående i bank. Renteudgifter og afdrag vedrører 
prioritetsgæld. Renteindtægter, renteudgifter og afdrag 
indregnes i resultatopgørelsen og på henlæggelser med 
de beløb, der vedrører regnskabsåret. Modtagne offent-
lige tilskud omfatter tilskud fra tips- og lottomidler til 
driften samt offentlige midler til konkrete projekter og 
til opfyldelse af driftsoverenskomstaftaler. Tipstilskud 
til driften indregnes i takt med, at det modtages. Tilskud-
det anvendes til dækning af omkostninger i tilskudsåret. 
Offentlige midler til konkrete projekter og til opfyldelse 
af driftsoverenskomstaftaler indregnes i takt med, at de 
anvendes.

Ejendomme
Ejendommene måles til seneste offentlige ejendoms-
vurdering. Regulering af ejendomsværdier samt fortje-
neste eller tab på afhændelse af ejendomme føres direk-
te 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.

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
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sæd-
vanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af ned-
skrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Anvendt regnskabspraksis
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Obligationer, aktier og pantebreve under  
omsætningsaktiver
Obligationer, aktier og pantebreve indregnes under 
omsætningsaktiver og omfatter børsnoterede obliga-
tioner og aktier samt pantebreve, der måles til nomi-
nel værdi. Dagsværdien på balancedagen (børskurs)
er anført i noterne. Beholdningen vedrører dels hen-
læggelser og dels fondens frie likviditet. Kursavance 
og tab på obligationer vedrørende henlæggelser føres 
på henlæggelserne.

Egenkapital
Egenkapitalen er opdelt i den bundne kapital (grund-
kapitalen) og fri egenkapital. Den frie kapital er der-
efter opdelt i opskrivning vedrørende ejendommen 
Valdemarsgade 87 – 89, og henlæggelser, der dispone-
res af ledelsen til konkrete formål i overensstemmelse 
med bestemmelserne for den enkelte henlæggelse. 
Afkastet af henlæggelser ekskl. Valdemarsgade 87 - 
89 føres under henlæggelser og anvendes til konkrete 
formål.

Hensættelse til pension
Hensættelse til pension er indregnet på baggrund af 
en aktuarberegning.

Prioritetsgæld
Prioritetsgæld måles til kostpris på tidspunktet for 
låneoptagelsen svarende til det modtagne provenu 
efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. 
Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret 
kostpris. Afdrag på prioritetsgælden udgiftsføres i re-
sultatopgørelsen og et tilsvarende beløb tilgår egen-
kapitalen.
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resultatopgørelse
for 2009

                                                                                                                                                                                                                 Noter                       2009 t.kr.         2008 t. kr.
 

Overenskomstområdet 

 Indtægter fra  drift af institutioner   1 107.486 102.619
 Udgifter til drift af institutioner inkl. personaludgifter   2 -107.486 -102.619
 Resultat af drift af overenskomstområdet   0 0

Egenfinansierede områder Taxameterområdet

 Indtægter fra drift af skoler   3 35.052 27.103
 Udgifter til drift af skoler inkl. personaleudgifter.   4 -33.143 -26.102
 Resultat af drift af taxameterområdet   1.909 1.001
 
 Indtægtsskabende virksomhed, indsamlede midler og  afkast af fondens aktiver
 Salg af administrative ydelser og varer   36.615 36.640 
 Huslejeindtægter   22.317 21.846
 Tilskud fra Frederiksberg Kommune      146 1.064
 Tilskud fra fonde   1.242 1.356
 Arv og gaver   502 500
 Renter af værdipapirer, kursregulering og legatindtægter   5.044 4.731
 Tips- og lottomidler   547 862
 Momskompensation   805 1.328 
       67.218 68.325
 
 Udgifter
 Personaleudgifter   -33.902 -32.337
 Ejendomsudgifter   -7.673 -7.553
 Administrationsudgifter   -2.001 -2.165
 Udviklingsudgifter   -1.822 -1.150
 Øvrige udgifter   -15.592 -14.957
 Renter og afdrag   -1.561 -1.729
    -62.551 -59.890
 
 Resultat af indtægtsskabende  virksomhed, indsamlede midler  
 og afkast af fondens aktiver   4.667 8.435
 
 Resultat før uddelinger   6.576 9.435
  
 Uddelinger  5-6        - 9.690 -10.680
 
 
Årets resultat efter uddelinger                                                                                                                           14-15                            -3.114           -1.245                                       
  
 resultatdisponering 

 Henlagt til Uddannelscentret                                   15                                  1.909               860 
         Overført til  Valdemarsgade 87-89                                                                                                                              14                                    311                             310 
         Overført fra henlæggelser                                                                                                                                                 15                                -5.334                       -2.415 
                                                                                  -3.114                       -1.245
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                                                                                                                                                                                                                 Note                2009 t.kr.           2008 t. kr.
 
Aktiver

 Ejendomme  7 478.950 427.250
 Tekniske anlæg og maskiner  8 2.503 3.141
 Inventar og IT-udstyr    8                               321                              574 
 Ombygninger    8                          2.011                              894  
 Anlæg under udførelse  8 5.449 2.867
 Materielle anlægsaktiver   489.234 434.726
  
 Obligationer  9 17.949 18.495
 Langfristede lån, egne bygninger    10 6.011 6.011
 Finansielle anlægsaktiver                                                                                                                                                                 23.960       24.506
 Anlægsaktiver    513.194       459.233
 
 Tilgodehavender og periodeafgrænsningposter   14.533 20.302
 Pantebreve & aktier    11                               265                             265  
 Obligationer  12 24.524 25.231
 Værdipapirer   24.789 25.496
 
 Likvide beholdninger   7.646 3.677
 Omsætningsaktiver   46.967 49.475
 
 
Aktiver  i alt   560.161 508.708

 
 

Passiver 

 Grundkapital  13 450.689 395.957
 Fri egenkapital:   
 Valdemarsgade 87-89  14 13. 245 15.087 
 Henlæggelser  15 25.771 29.247
 Egenkapital   489.705 440.291
  
 Hensættelser til pensioner   2.768 2.673 
 Hensatte forpligtelser   2.768 2.673
    
 Prioritetsgæld  16 36.162 37.809
 Langfristede gældsforpligtelser   36.162 37.809
 
 Prioritetsgæld                                        16 1.389 955 
 Leverandører af varer og tjenesteydelser   8.622 5.808 
 Forudbetalinger og periodeafgrænsningsposter   7.428 8.065
 Anden gæld   14.087 13.107
 Kortfristede gældforpligtelser   31.526 27.936
 Gældsforpligtelser i alt   67.688 65.744

 

Passiver i alt        560.161       508.708

Balance
pr. 31. december 2009
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Noter

     
    2009 t.kr. 2008 t. kr.
 
1  Indtægter fra drift af institutioner

 Psykriatiske Bofællesskaber   5.253 4.877
 Døgnenheden (inkl. Klammergården og Rehabiliteringsenheden)   67.401 65.060
 Søster Sophies Minde - Plejeafdelingen   12.946 12.425
 Diakonissestiftelsens Hospice inkl. Udgående Team   21.887 20.257
 I alt   107.486 102.619
       
     
2 Udgifter til drift af institutioner inkl. personaleudgifter     

 Psykriatiske Bofællesskaber   5.253 4.877
 Døgnenheden (inkl. Klammergården samt Rehabiliteringsenheden)   67.401 65.060
 Søster Sophies Minde - Plejeafdelingen   12.946 12.425
 Diakonissestiftelsens Hospice inkl. Udgående Team   21.887 20.257
 I alt   107.486 102.619
 
 
3 Indtægter fra drift af skoler     

 Diakonissestiftelsens Social- og Sundhedsskole   15.726 11.968
 Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole   19.325 15.135
 I alt   35.052 27.103
       
 
4 Udgifter til drift af skoler inkl. personaleudgifter     

 Diakonissestiftelsens Social- og Sundhedsskole   13.850 10.967
 Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole   19.293 15.135
 I alt   33.143 26.102
      
 
5 Uddelinger til bestemte formål     

 Diakonissestiftelsens Hospice   1.242 1.356
 Kirkefaglig videreuddannelse   69 76
 Søster Sophies Minde - Huset   808 814
 Diakonifællesskabet   347 343
 Diakoniåret   16 17
 Café Kram   148 153
 Emmauskirken   502 500
 ELIM   7 11
 I alt   3.140 3.268
       
 
Uddelingerne er i overensstemmelse med de legatindtægter og gaver, som Diakonissestiftelsen har modtaget til specifikke  
formål. 
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    2009 t.kr. 2008 t. kr.
 
6 Uddelinger (øvrige) 

 Kirkefaglig videreuddannelse   810 1.223
 Søster Sophies Minde - Huset   4 1.124
 Gæstfrihed   1.280 1.338
 Søsterhjemmet og Kantinen   764 505
 Diakonissestiftelsens frivillighed   5 8
 Kvindenødherberget   200 200
 Diakoniår   314 489
 Café Kram   1.255 672
 Emmauskirken   507 464
 ELIM   -6 91
 Præster   1.417 1.298
 I alt   6.550 7.412
       
 
Uddelingerne er foretaget i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning om anvendelse til  Diakonissestiftelsens formål.   
  
    
    2009 t.kr. 2008 t. kr.
 
7 Ejendomme     

 Peter Bangs Vej 1, Frederiksberg Diakonissestiftelsen m.v  289.000 251.000
 Peter Bangs Vej 10-12, Frederiksberg                           Mathagården, børneinstitution  7.100 6.650
 Dronningensvej 4, Frederiksberg                           Diakonissestiftelsen m.v.  22.200 19.300
 Dronningensvej 14, Frederiksberg                                  Hospice  
 Dronningensvej 16, Frederiksberg                                  Hospice       
 Dronningensvej 18, Frederiksberg                                  Pykiatrisk bofællesskab  22.300 19.600
 Dronningensvej 20, Frederiksberg                                  Psykiatrisk bofællesskab  6.750 6.750
 Dronningensvej 22, Frederiksberg                                  Præstebolig   6.500 6.500
 Dronningensvej 24, Frederiksberg                                  Forstanderindebolig   5.600 5.600
 Dronningensvej 26, Frederiksberg                                  Udlejning   7.000 6.350
 Dronningensvej 30, Frederiksberg                                  Mariagården , børneinstitution  
 Dronningensvej 32, Frederiksberg                                  Mariagården, børneinstitution  12.100 12.100
 Dronningensvej 34, Frederiksberg                                  Dalhoffs Minde   6.800 6.800
 Sdr. Fasanvej 2A, Frederiksberg                                         Søster Sophies Minde, plejehjem  69.000 60.000
 Valdemarsgade 87 - 89, København                               Udlejning   17.500 19.500
 Carl Lendorfsvej 11,  Gilleleje                                                Sommerhus   7.100 7.100
 I alt   478.950 427.250
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Noter

    
 
 
 
 
8 Anlægsaktiver     

 Samlet anskaffelsessum pr. 1. januar 2009                             10.756 1.196 5.405 894
 Tilgang i året 0 0 0 4.555
 Afgang i året 0 0 0 0
 Samlet anskaffelsessum pr. 31. december 2009                                          10.756 1.196 5.405 5.449
      
 Samlede af- og nedskrivninger pr.   1. januar 2009 7.614 622 2.537 0
 Årets af- og nedskrivninger 639 253 857 0
 Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver 0 0 0 0
 Samlede af- og nedskrivninger pr. 31. december 2009                             8.253                               875 3.394                                  0
 
 Bogført værdi pr. 31. december 2009                                                                       2.503                               321                          2.011                      5.449
  
  

 
 
 
9  Obligationer

 4% Nykredit 23 D/2035 84 -2 82 78
 4% Nykredit 23 D/2035 14.358 -326 14.032 13.263
 6% Realkredit Danmark 23 D 2038 350 -77 273 281
 6% Realkredit Danmark 27 S 2041 398 -70 328 338
 5% Realkredit Danmark 23 D 2038 354 -6 348 347
 4% Realkredit Danmark 23 D 2035 2.770 -62 2.708 2.558
 4% Realkredit Danmark 23 C 2035 3 0 3 3
 4% Realkredit Danmark 23 C 2035 101 -2 99 93
 4% Realkredit Danmark 23 C 2038 77 -1 76 71
                                                                                                                                                                 18.495                             -546                       17.949                    17.032
      
Grundkapitalens samlede obligationsbeholdning er optaget til nominel værdi.     
    
    
    2009 t.kr. 2008 t. kr.

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

       
     
 
 

Inventar og 
    IT-udstyr 

t.kr.

Tekniske 
anlæg og 
maskiner

t.kr. 

Ombygninger 
t.kr.

Anlæg under 
       opførelse 

t.kr.

salg/ud-
træk/   

    køb 2009
        Nominel 

Beholdning 
primo 2009

Nominel
t.kr. 

Beholdning 
    ultimo 2009 

Nominel 
t.kr.

Beholdning 
ultimo 2009 

     Kursværdi 
t.kr.
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    2009 t.kr. 2008 t. kr.

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

    Beholdning Beholdning 
    ultimo 2009 ultimo 2009 
    Nominel Kursværdi 
12 Obligationer   t.kr. t. kr

 Obligationsbeholdning   24.524 23.248
     
Obligationsbeholdningen er optaget til nominel værdi.      
    
   
    2009 t.kr. 2008 t. kr.
 
13 Grundkapital     

 Saldo pr. 1. januar 2009   395.957 389.439
 Opskrivning af ejendomme til offentlig ejendomsvurdering   53.700 5.750
 Afdrag på prioritetsgæld   1.032 884
 Kursregulering af prioritetsgæld m.v.   0 16
 Øvrige reguleringer   0 -132
 Saldo pr. 31. december 2009   450.689 395.957
  
 Grundkapitalen udgøres af følgende nettoaktiver:     
 Ejendomme   461.450 407.750
 Finansielle anlægsaktiver i form af beholdning af obligationer   
 og lån til egne bygninger   23.960 24.506
 Andel af likvide beholdninger   33 31
 Prioritetsgæld   -33.167  -34.199
 Gæld til Den danske Diakonissestiftelse (mellemregning med disponible midler)  -1.587 -2.131
    450.689 395.957
      
 
14 Valdemarsgade 87-89    

      
 Saldo pr. 1. januar 2009   15.087 14.615
 Nedskrivning af ejendom til offentlig ejendomsvurdering   -2.000 0
 Øvrige reguleringer   -152 162
 Årets resultat, jf. resultatdisponering   311 310
 Saldo pr. 31. december 2009   13.245 15.087
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    2009 t.kr. 2008 t. kr.
 
15 Henlæggelser

    
 Saldo pr. 1. januar 2009   29.247 32.982
 Afkast af henlæggelser med fradrag af omkostninger   1.072 1.232
 Modtaget arv og gavebeløb   1.847 1.677
 Tilskud til forskellige aktiviter/uddelinger   -1.090 -5.126
 Kursreguleringer m.v.   0 9
 Interne afdrag på lån vedrørende ejendomme m.v.   28 31 
 Årets resultat, jf. resultatdisponering   -5.332 -1.558
 Saldo pr. 31. december 2009   25.771 29.247
       
    
 
15 Henlæggelser

 Henlæggelserne specificeres således:      

Noter

 Afsat beløb til:      
 Forskellige formål i de egenfinansierede områder    189 205
 Søstrenes uddannelse   3 3
 Ældreprojekt   120 120
 Sygeplejeskolen    0 167
 Minibus   0 7
 Diakonissestiftelsen   59 59
 Diakonissestiftelsens elevkreds   0 2
 Nødherberg - Valdemarsgade   86 96
 Kvindenødherberget   0 250
 Peter Bangs Vej 12   177 177
 Salem   24 24
 Hospice   412 77
 Søstrenes indbetaling   0 35
 Rådighedsbeløb forstanderinden    280 277
 Rådighedsbeløb gæstfrihed    44 0
 Kirken underviser    193 140
 Social- og Sundhedsskolen    582 860
 Nedlukning af Rehabiliteringsenheden    150 0
 Klammergården    390 0
 Uddannelsescentret     1.908 0
     4.618 2.500
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15. Henlæggelser fortsat   2009 t.kr. 2008 t. kr

Afsatte fonde:       
 
 Fond til bygningers fornyelse   870 6.202
 Reservefond   3.898 3.899
 Fond til Zareptas modernisering   455 444
 Fond til ny søsterbolig   3.436 3.435
 Arve- og gavebeløb til senere disposition inkl. nye opgaver    3.802 4.115
 Fond til ny vuggestue   174 168
 Sveasvej 2   1.588 1.583
 Langeland-Mathiesens legat   5.292 5.264
  Sogne-Diakonien   1.637 1.637
    21.153 26.747
 I alt   25.771 29.247
       
I henlæggelserne til fonde fragår udlån til diverse debitorer for 5.653 t.kr.      
 
      
                                  2009 t.kr.     2008 t. kr
 
16 Prioritetsgæld      

 Peter Bangs Vej 1                                               Diakonissestiftelsen m.v.     20.778 21.263
 Søndre Fasanvej 2A                                         Søster Sophies Minde - Huset   8.948 9.376
 Dronningensvej 4                                              Diakonissestiftelsen m.v.    3.441 3.560
 Valdemarsgade 87 - 89                                  Valdemarsgade    4.384 4.565
 I alt    37.551 38.764
      
Prioritetsgælden specificeres således:     
 Forfald indenfor det første år   1.389 955
 Forfald efter 1 år    36.162 37.809
     37.551 38.764
     
     
 Forfald efter 5 år    31.172 33.913
        
 
Prioritetsgælden er sikret ved pant i ejendommen.      
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Gentofte 
Kommune.: 32.473

Salem: 1.400

 Region  
Hovedstaden : 22.300

Undervisnings- 
ministeriet: 14.749

Metropol: 18.015

Frederiksberg 
Kommune.: 109.201

Vedbygaard: 6.640

Egen-
finansiering.: 73.162

Samlede aktiviteter

Finansiering

Psykiatri: 10.338

Øvrige: 600

Ældre: 103.864

Gæstfrihed: 12.068

Uddannelse: 33.880

Børn: 34.629

Tværgående 
aktiviteter: 38.680

Sundhed: 44.629

         

Nøgletal 
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Diakonissestiftelsens arbejdsmiljøregnskab skal bidrage  
til at dokumentere udviklingen i arbejdsmiljøet på Dia-
konissestiftelsen som arbejdsplads og skal være med 
til at synliggøre indsats og resultater på området. Gennem 
et aktivt arbejde med arbejdsmiljøregnskabet bliver det 
synligt, hvor der med fordel kan sættes ind for at forbedre 
arbejdsmiljøet. Udviklingen af arbejdsmiljøet er en løbende 
proces.

Fokus for arbejdet i MED-organisationen i 2009 har væ-
ret at få færdiggjort Diakonissestiftelsens nye personal-
politik. En arbejdsgruppe under Hoved MED-udvalget har 
haft til opgave at formulere udkast til personalepolitik 
og retningslinjer, som Hoved MED-udvalget har disku-
teret grundigt igennem, før det er sendt til drøftelse i de 
lokale MED-udvalg. Med udgangen af 2009 lå der en ny og 
gennemredigeret personalepolitik, færdig og princip-god-
kendt, som i løbet af foråret 2010 forventes at blive endeligt 
vedtaget. 

I sikkerhedsgrupperne er der i 2009 især arbejdet med me-
toder og værktøjer til udarbejdelse af APV (ArbejdsPlads-
Vurdering). Resultatet heraf ses nedenfor. 

APV 2009
I 2009 har der været i alt 18 sikkerhedsgrupper på Diakonis-
sestiftelsen. Tre af disse sikkerhedsgrupper var forankret 
på Frederiksberg Sundhedscenter, som flyttede fra Diako-
nissestiftelsen i efteråret 2009. Frederiksberg Sundheds-
center er derfor ikke medregnet i det følgende. 

I 2008 opstillede Diakonissestiftelsens Hoved MED-udvalg 
følgende succeskriterium for det systematiske arbejde med 
APV og handleplaner for arbejdsmiljøet: 

   •  Pr. 31/12 2009 er 100 % af APV’erne udarbejdet og       
              lever op til de lovpligtige krav til indholdet.

Målet skulle bl.a. nås gennem vejledning til sikkerheds-
grupperne om deres opgaver og pligter i forbindelse med 
APV og arbejdsmiljøindsatsen i øvrigt. På den baggrund har 
sikkerhedsgrupperne på to fællesmøder i 2009 arbejdet 
med forskellige værktøjer og metoder til udarbejdelse af 
APV’er.

Mens der i 2008 i alt var udarbejdet 81 % af de påkrævede 
APV’er, er der i 2009 udarbejdet 87 %. 

APV’ernes indholdsmæssige kvalitet, dvs. i hvilken 
udstrækning de udarbejdede APV’er lever op til de ind-
holdsmæssige krav som lovgivningen udstikker. 

I 2008 levede 64 % af de udarbejdede APV’er op til de ind-
holdsmæssige krav, mens tallet for 2009 er oppe på 80 %. 

Der er således sket en forbedring af både antallet af udar-
bejdede APV’er og APV’ernes indholdsmæssige kvalitet, 
selv om Hoved MED-udvalgets succeskriterium ikke er ind-
friet fuldt ud. 

På samme måde som i 2008 er det fortsat inddragelsen af 
sygefraværet, der især er mangelfuld i APV’erne. 

MUS og LUS i 2009
På Diakonissestiftelsen er årlige MUS (MedarbejderUdvik-
lingsSamtaler) og LUS (LederUdviklingsSamtaler) obligato-
riske. 

Samtalerne gennemføres for at sikre trivsel og udvikling 
for den enkelte. Målet er, at samtalerne gennemføres på 
alle Diakonissestiftelsens institutioner og afdelinger, og at 
samtalerne får en positiv effekt for den enkelte medarbej-
der.

Diakonissestiftelsens Hoved MED-udvalg har i 2008 fast-
sat følgende succeskriterium for gennemførelse af MUS-
og LUS-samtaler for 2009:

      •       Pr. 31/12 2009 er 90 % af alle MUS-og LUS-samtaler  
          gennemført og 80 % oplever, at samtalerne har ført 
                til  noget positivt.

Målet skulle bl.a. nås gennem dialog med ledergruppen om 
medarbejder- og lederudviklingssamtalerne.

Resultatet viser en relativt lav gennemførelsesprocent. 
Det skyldes bl.a., at der enkelte steder er gennemført om-
fattende ændringer i organisationen, og at der på enkelte 
områder er gennemført andre typer af samtaler. Eksempel-
vis er der i 2009 gennemført en række seniorsamtaler, der 
ikke indgår i denne opgørelse. Disse forhold vil blive drøftet 
i Hoved MED-udvalget med henblik på en løbende udvikling 
af samtalernes kvalitet.

På medarbejdersiden er der i alt gennemført 45 % af de obli-
gatoriske MUS-samtaler i 2009 mod 65 % i 2008. 

Diakonissestiftelsens arbejdsmiljøregnskab
2009
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I alt er der gennemført 55 % af de obligatoriske LUS-
samtaler i 2009 mod 66 % i 2008. 

Den første del af Hoved MED-udvalgets målsætning for 
MUS og LUS i 2009 er således ikke nået. 

Fører MUS-samtalerne til noget positivt? 
Gennem en anonym spørgeskemaundersøgelse  er de  
medarbejdere, der har gennemført en MUS-samtale 
med deres leder i 2009, blevet bedt om at vurdere vær-
dien af disse. Ud af 150 gennemførte MUS-samtaler er 
der indkommet 51 svar, hvilket giver en svarprocent på 
34 %.

Medarbejdernes vurdering af værdien af MUS-samta-
lerne fremgår af nedenstående figur.
 
Figuren  viser, at 35 % i høj grad og 51 % i nogen grad op-
lever, at udviklingssamtalen har ført til noget positivt. 
Undersøgelsen viser også, at 71 % af medarbejderne op-
lever, at udviklingssamtalen i høj grad eller i nogen grad 
har ført til konkret handling, og at 70 %  mener, at sam-
talen i høj grad eller nogen grad har givet et personligt 
og/eller fagligt udbytte. 67 % svarer, at udviklingssam-
talen i høj grad er værd at bruge tid på.

Den sidste del af Hoved MED-udvalgets succeskriterium 
for medarbejderudviklingssamtalerne er således nået, 
idet 86 % af medarbejderne oplever, at deres MUS-sam-
tale i høj grad eller nogen grad har ført til noget positivt. 

 

 

 

Diakonissestiftelsens medarbejdere i tal 
I 2009 har der i gennemsnit været ansat 501 medarbejdere. 
410 er kvinder og 91 er mænd. 

82 % af Diakonissestiftelsens  ansatte er således kvinder, 
og 18% mænd. 49 % af de ansatte arbejder på deltid.

Figuren herunder viser, ligesom tidligere år, at aldersforde-
lingen af de ansatte på Diakonissestiftelsen betyder,  at der   
indenfor en kortere årrække vil være en meget stor afgang 
af medarbejdere og dermed et stort behov for rekruttering 
af nye medarbejdere.

Diakonissestiftelsens arbejdsmiljøregnskab
2009

Aldersfordeling 2009

41-50 år: 25%

31-40 år:19%

61-år: 11%
0-20 år: 1%

21-30 år: 10%

51-60 år: 34%

 

 

Slet ikke 4%

I høj grad 35%

I mindre grad 10%

I nogen grad 51%

Positive resultater af MUS
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Personaleomsætning 
På Diakonissestiftelsen har der i 2009 været en samlet per-
sonaleomsætning på 15 % og en fastholdelsesprocent på 
85 %. 

Personaleomsætningen er med til at pege på, hvor megen 
erfaring og kunnen der tabes over året. Personaleomsæt-
ningen kan give en indikator for Diakonissestiftelsens 
’sundhed’ ved:

   •    At indikere størrelsen af de ”ikke planlag   omkostnin   
          ger gennem personaleudskiftninger 
   •    At indikere hvor hurtigt Diakonissestiftelsens 
          medarbejderressourcer udhules gennem tab af 
          erfaring og kunnen
  •     At indikere ændringer i arbejdsklima og medarbej-
          dertilfredshed over tid
 

Sygefravær på Diakonissestiftelsen 2009
I tabelen på næste side ses det gennemsnitlige sygefravær 
i forhold til det gennemsnitlige antal af fastansatte må-
nedslønnede medarbejdere på de forskellige områder. 

Fratrådte medarbejdere og personaleomsætning
I alt er 169 medarbejdere fratrådt i 2009, dvs. omkring 
14 % af Diakonissestiftelsens 501 medarbejdere. Fratræ-
delsesårsagen fremgår af nedenstående figur. 

Sygefraværet tæller alene fuldtidssygemeldte, dvs. at en 
sygedag tæller med som en dag, hvad enten man arbejder 
5 eller 8 timer per dag. Deltidssygemeldinger, hvor man fx. 
arbejder på nedsat tid i en periode, er ikke medregnet.

Langtidsfravær er sammenhængende sygefravær, der 
strækker sig ud over 21 dage.
 
Sygefraværet uden langtidssygefravær er størst på børne- 
og ældreområdet, et mønster der er genkendeligt fra sam-
menlignelige områder i det øvrige land. 

På Diakonissestiftelsen er sygefraværet inklusiv langtids-
sygefravær størst på børneområdet, men også inden for 
Gæstfrihed og på ældreområdet, har der været en del lang-
tidssygemeldte. 

Sygefraværet er begrundet i mange forskellige forhold og 
er ikke nødvendigvis relateret til arbejdsmiljøet. Imidlertid 
giver det relative store fravær på børneområdet anledning 
til at overveje, om dette bør være et fremtidigt fokusom-
råde.

Fratrådte medarbejdere 2009

 
Selv sagt  
op 32%

Tids-
begrænset 31%

Opsagte 9%

Virksomheds- 
overdragede 23%

Pension 1%

Efterløn 4%
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Anmeldte arbejdsulykker
Det samlede antal anmeldte arbejdsulykker er faldet  
fra 32 i 2008 til 20 i 2009. I 2008 medførte 38 % af ulyk-
kerne under en dags forventet sygefravær, mens 50 % 
af ulykkerne i 2009 har medført under en dags forven-
tet sygefravær. Der har således været et fald i antallet 
af anmeldte arbejdsulykker. Samtidig tyder tallene på, 
at de anmeldte ulykker har været mindre alvorlige.
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Organisationsdiagram

Bestyrelsen

Forstanderinde

Indtægtsområdet OverenskomstområdetFondsområdet

Udvikling
– 3K uddannelsen
– Forskningsprojekter
– Metode udvikling
– Diakonal pro�l
– Organisationsudvikling

Fundraising

Støtte
Emmanuskirken
Præster
Diakonifællesskabet
Søsterhjemmet
Frivillighed
– Diakoniåret
– Café Kram
– Kvindenødherberget

Sekretariatet

Direktionen

UC–Diakonissestiftelsen
– Sygeplejeskolen
– Sosu-skolen
– Kirkefaglige uddannelser
– Efter- og videreuddannelsen

Ejendomme
Diakonissens Køkken
Vedbygaard
Loppeshoppen
Alterbrødsbageriet
Kursus og konference
Økonomi og plan
Intern service

Frederiksberg Kommune
– Døgnenheden
– Klammergården
– Søster Sophies Minde
– Bofællesskaberne
– Børnehuset Louisegården
– Børnehuset Mariagården
– Børnehuset Marthagården

Gentofte Kommune
– Salem 
– Hvide og Gule Hus

Region Hovedstaden
– Hospice

Generalsekretær
Vicedirektør
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