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er en frivillig organisation, der i
henhold til sine vedtægter støtter
familier med skolesøgende børn,
som er bosiddende i følgende
kommuner: Albertslund, Ballerup,
Brøndby, Dragør, Frederiksberg,
Gentofte, Gladsaxe, Glostrup,
Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup,
Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk,
Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.
Støtten ydes primært som
fødevarehjælp (”julekurven”)
og tøjgavekort.
Kontoret er et lokalkontor
under paraplyorganisationen
Landsforeningen af Børnenes
Kontorer (LBK). LBK kan kontaktes
ved henvendelse til
Børnenes Kontor København.

Beretning 2013 – FORORD
For organisationer, der indsamler midlerne til at hjælpe mennesker, svinger indtægterne fra år til
år og nogle gange falder de dramatisk. Børnenes Kontor oplevede det her i 2013, hvor overskuddet
fra julehjertesalget styrtdykkede og hvor der i glaskisten på Københavns Rådhuspladsen nærmest
var tale om en bundskraber.
Det er selvfølgeligt en alvorlig situation, men vi tror ikke på, at glæden ved at give et bidrag
generelt er blevet mindre. På det kommercielle marked er oplevelsen generelt den, at det er
blevet dyrere at få ”taletid hos kunderne”, at det koster flere marketing-kroner at få solgt varerne
– og antagelsen er, at det også gælder for de humanitære organisationer. De skal bruge flere penge
for at få samlet de nødvendige midler ind. Dette er for os en ny problemstilling, fordi vi ikke har et
decideret reklamebudget og ikke bruger penge på eksempelvis tv-spots eller kampagne-annoncer.
Til gengæld er vi sikre på, at der skal skabes opmærksomhed om den gode sag på andre måder
end hidtil.
Vi skal imødekomme borgerne, der sikkert gerne vil give en skærv hvis de bliver spurgt, med nye,
mere moderne og enkle måder at bidrage på. Lige som s-togsbilletter, frimærker man slikker på og
fastnettelefoner er også kontante penge, i hvert fald i form af mønter, ved at være en udrydnings
truet art...
Dette er en stor udfordring for Børnenes Kontor, som bygger på 116 års virke for dem, der trænger
til hjælp. Udfordringen er at tilpasse os til nutidens og fremtidens samfundsvilkår, uden at miste de
kerneværdier, som danner basis for vort virke.
Vi satser derfor også på, at vores julemærker, både de små, som skolebørnene med større og
større vanskelighed forsøger at sælge op til jul og de store, som Københavns juletræ på Rådhuspladsen er smykket med, bliver ved med at eksistere og skabe genkendelse hos voksne og børn. ”Nå
ja, det er Børnenes Kontor med julehjerterne. Der uddeler de julekurve og beklædningshjælp!...”
Men der er også stor sandsynlighed for, at julehjertet også kommer til at findes elektronisk, som
”app.” eller lignende og at der med tiden måske også kommer en virtuel glaskiste eller andre initiativer i cyperspace.
Vi er dog også opmærksomme på, at der også kan være en bagside ved de nye (sociale) medier.
Det seneste eksempel kunne man følge med i ved at besøge Frellsens Hærs facebook-side i december, hvor der spalte op og spalte ned kørte en tilsvining af Frellsens Hærs julehjælp, fordi man i det
kristne budskabs ånd om næstekærlighed også hjælper muslimer. Vi har stor respekt for Frellsens
Hærs og naturligvis også de andre hjælpeorganisationers indsats og er glæd for, at hjælpen uddeles
til de mest trængende uden skelen til, om eller hvilken kristen trosretning, man bekender sig til.
I Børnenes Kontor spørger vi i øvrigt heller ikke, hvad vore ansøgere tror på, men vi giver dem frit
valg mellem flæskesteg eller kyllinger...!
I hele sin levetid har Børnenes Kontor udført et meget stor arbejde med meget begrænsede
resurser ud fra devisen om, at flest mulige af de indsamlede midler skal bruges til netop hjælpearbejde. Det er vi stolte over i Børnenes Kontor og har som mål, at denne måde at arbejde på
også fungerer i fremtiden. Men det betyder også, at vi er helt afhængige af frivillige kræfter, hvad
enten det er til jule- og sommeruddelingen, forberedelse og gennemførelse af indsamlingen, eller
af de mennesker og virksomheder, der kan bidrage med deres viden og ekspertise til at løse netop
nogle af de ovennævnte udfordringer! Dem vil vi gerne takke for og opfordre til at blive ved. Der
er nemlig glæde ved både at få og ved at gi’...
Pelle Jarmer				
Formand					

Rainer Lenze
Forretningsfører
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Alle gaver, store som små...

Støt Børnenes Kontor med et bidrag!
Pengegaver til Børnenes Kontor giver
skat¬tefradrag i henhold til Ligningslovens
§ 8A.
Hvis du støtter Børnenes Kontor og
angiver dit cpr-nr. ved indbetalingen,
får du skattefradrag automatisk.
For 2013 gælder det -når man donerer
til en godkendt organisation- at man kan
trække hele det samlede bidrag - dog
maksimalt 14.500 kroner pr. år - fra i skat.
Der er altså ikke som tidligere en bundgrænse på 500 kroner.
I en gennemsnitskommune svarer det
til, at en donation på 500 kroner koster
giveren ca. 332 kroner efter skat.
Ægtefæller har hver deres fradrag.
For 2014 er det samlede fradragsberettigede bidrag hævet til 14.800 kroner.
Børnenes Kontor indberetter støttebeløb
direkte til SKAT – forudsat at cpr. nr.
opgives ved hver indbetaling.
Der er også mulighed for at binde sig
for en 10-årig periode til at betale et
årligt beløb. Man kan få et fradrag på
højst 15 procent af den personlige
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indkomst med tillæg af den positive
nettokapitalind¬komst. Man kan dog altid
få et fradrag på op til 15.000 kr. uanset
størrelsen af indkomsten. Aftalen skal
bekræftes enten som gavebrev eller en
forpligtelseserklæring.
Har du spørgsmål, er du altid velkommen
til at kontakte Børnenes Kontor på telefon
33 15 67 70 eller pr. mail, koebenhavn@
boernenes-kontor.dk.
Bidrag til Børnenes Kontor med
skattera¬bat igennem etiske investeringsbeviser er en anden mulighed. Børnenes
Kontor har indgået en samarbejdsaftale
med investeringsforeningen Etik Invest
og mere information om denne mulighed
findes på www.etikinvest.dk.
Bidrag kan betales på følgende måder:
Kontante bidrag kan indbetales på
Børnenes Kontor,
Frederikssundsvej 119 E,
2700 Brønshøj
kl. 9 - 14 mandag til fredag eller indsættes
på girokonto 642-2500 eller bankkonto
5301-0434217.
Ved indbetalinger fra udlandet
til bankkonto indbetales på
DK3853010000434217.

Frivillige medarbejdere ved uddelinger,
indsamlinger og optællinger
Carsten Andersen
Flemming Andersen
Poul Erik Andersen
Susan Bartels
Kim Bennedsen
Michael Bredehøft
Rasmus Bjerre-Knudsen
John Christiansen
Jørn Clausen
Sune Clausen
John Hansen
Kirsten og Carsten Hansen
Erik Houlberg
Niels Houlberg
Nanna Hove
Signe Hove
Søren Hove

Rasmus Jensen
Børge Jessen
Pia Jessen
Jytte Jørgensen
Keld Jørgensen
Jan Madsen
Arne Mohr
Anita Nielsen
Tom Nielsen
Susan Palmvig
Torben Petersen
Jens Rasmussen
Inge og Erling Steen Rasmussen
Sven-Ove Rasmussen
Anita Thorsen-Jensen
Anders Tvegaard
Peter Tøt
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TAK for hjælpen!
Uden støtte fra private borger,
virksomheder, fonde og legater ville
Børnenes Kontor være ude af stand til at
drive det hjælpearbejde, som nu i 116
år har skabt glæde hos hundredtusindvis af børn og familier. Men vi er også
afhængige af de mange hænder, som skal
bruges til at forberede, at flere tusinde
børn kan sælge julehjerter. Der skal
uddeles og indsamles ansøgningsskemaer på skolerne både om foråret og
om efteråret - og ikke mindst er der en
stabil gruppe af frivillige, som år efter år
hjælper med at dele julepakkerne ud d.
22. december. Enkelte har været med
så mange gange, at det fortaber sig i
historien.
I beretningens regnskabsoversigt findes
en fortegnelse over bidrag, som vi har
modtaget i årets løb. Af pladshensyn
har vi kun medtaget bidragene over 500
kroner – og har giveren ønsket at være
anonym, så fremgår det - men det skal
understreges, at alle bidragene, store
som små, er meget, meget velkomne!
Det gælder også for andre former for
støtte, som Børnenes Kontor modtager.
Derfor en stor tak til:
de mange skoler, som til trods for mange
andre opgaver har organiseret julhjertesalg den første onsdag i december og
også har stået for uddeling og indsamling
af vore ansøgningsskemaer.
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de tusindvis af skolebørn, som gik ud
på en isnende kold vinterdag og solgte
julehjerter i hele Storkøbenhavn.
Københavns Rådhus og rådhusbetjentene, som sørgede for at glaskisten blev
stillet op og trillet ud og ind i det meste
af december måned.
Advokatfirmaet Moalem Weitemeyer
Bendtsen for juridisk assistance pro
bono.
Tivoli og Illum for mønter
fra ønske-brøndene.
Sankt Annæ Gymnasium for at lægge
hus til juleuddelingen igen i år og
forhåbentligt mange år fremover.
Fødevarebanken, som også i år udvidede
vort sortiment ved juleuddelingen med
både morgenmadsprodukter og diverse
lækkerier.
Arbejdernes Landsbank, som står
for optælling af mønterne fra Tivoli,
Glaskisten og julehjertesalget.
De forenede Dampvaskerier, som i år
stillede gratis kitler til rådighed ved
juleuddelingen
vore frivillige, som sørger for at
indsamlingsbøsserne bliver klargjort,
gavekort stemplet og som ligger vandret

med et smil for at lange julepakkerne
over disken.
de mange mennesker, som har sendt et
bidrag til Børnenes Kontor for at støtte
vort arbejde.
de fonde og legater, som har fundet
Børnenes Kontor værdig til at modtage
en donation i årets løb.
de foreninger og firmaer, som har
konverteret noget af medarbejdernes
julegave til en fælles gave til Børnenes
Kontor, som har samlet ind til os ved
firmafester, julefrokoster og andre
lejligheder eller doneret sparet porto,
fordi de har sendt elektroniske julekort til
deres kunder

de virksomheder, som har støttet
juleuddelingen med varer, så der også
kunne blive bløde pakker til at lægge
under juletræet.
Magasin, som også i år har stået for
administrationen af gavekort til
beklædningshjælp og konfirmationer.
og ikke mindst vores revisionsfirma
Deloitte, som har støttet os ved at
udføre en del af de mangfoldige
revisionsopgaver pro bono!
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Glæden ved at gi’ – glæden ved at få.....!
Børnenes Kontor har en ”egenfinansieringsgrad” så tæt på 100 %, som man
næsten kan komme.
Det betyder i praksis, at vi hvert år skaffer
hovedparten af de midler, der skal bruges
til at drive Børnenes Kontor og til de
tøjgavekort, julekurve og andre aktiviteter,
fra private borger, fonde og ikke mindst
virksomheder.
Der er en række faste bidragyder, som
hvert år sender et beløb, der er mormoren, som hvert år op til jul kommer og
afleverer de penge, som hun skulle have
brugt til børnebørnenes gaver. De får i
stedet et gavebevis lagt under juletræet...!
Der er også en del virksomheder, som
selv har besluttet, at Børnenes Kontor er
en god sag, værd at støtte – og ofte har
medarbejderne været involveret i beslutningen. En af disse er Brenntag-Nordic,
del af en global virksomhed, de færreste
sikkert har hørt om, men som er førende
indenfor sit felt,som bl.a. er distribution af
kemikalier og ingredienser til procesindustrien. Hvert år til jul, når Børnenes Kontor
holder juleuddeling, kommer repræsentanter fra Brenntag-Nordic og overrækker
deres julegave til Børnenes Kontor, en stor
check på 50.000 kroner!
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Moalem Weitemeyer Bendsen er et fremadstormende, internationalt orienteret
erhvervsadvokatkontor i København. For
nogle år siden afskaffede MWM julekort
pr. snailmail og gik over til elektroniske
hilsner til deres kunder og samarbejdspartnere. De penge, der blev sparet i
trykkeudgifter og porto, blev doneret til
Børnenes Kontor – og det bliver de stadig
op til jul. Nogle år har medarbejderne
også besluttet at donere deres firmajulegave til Børnenes Kontor –men nok
så vigtig er den juridiske bistand, vi kan
trække på når behovet opstår, f. eks. i
forbindelse med arvesager eller rådgivning i forhold til ny lovgivning.
Der er en glæde ved at gi’, men også en
stor glæde ved at få – og der er mange
måder at udtrykke sin glæde på. Det
fremgår af mailen, som vi med forfatterens tilladelse har valgt at gengive her, og
det viser også de billeder, som Kim’s mor
mailede til os for at vise noget af det,
Kim fik købt for gavekortet fra Børnenes
Kontor!

Kære børnenes kontor,
Min mor modtog flere år i træk i begyndelsen af 90erne både julemad og
tøjgavekort til min bror og jeg. Somme
tider taler vi om spændingen ved at stå
der i køen, og se hvad der var i julekurven
i år. Der var altid alt det vi drømte om,
men aldrig havde råd til, og som en ekstra
overraskelse var der fx et år badedyr
i form af oppustelige fly. I voksenøjne
nok en lidt ubrugelig reklamegave fra et
tilfældigt rejseselskab, men for min bror
og jeg var det som adgangen til en udsøgt
klub: alle vores venner tog på ferier med
deres forældre, og kom solbrune hjem
med små fletninger i håret, farvestrålende
håndklæder og badedyr. Nu havde vi også
sådan et! Det samme gælder for tøjet.
Jeg husker mit brændende ønske som
preteenager om at have det samme tøj
som alle andre (mit var altid arvet, og
lidt gammeldags). Men et år fik jeg lov af
min mor til at bruge nogle af kuponerne
i Daells Varehus (sådan foregik det dengang), til en t-shirt af mærket Levi Strauss.
Åh, hvilken lykke.

noget min bror og jeg godt vidste, vi aldrig
ville kunne komme i nærheden af, og det
var ok. For Børnenes Kontor gav lige den
lille ekstra hjælp, som gjorde det hele
meget sjovere.
I dag er jeg 33 år, uddannet antropolog fra
KU og arbejder pt som forsker og projektleder, men starter snart som PhDstuderende, så jeg kan opnå min drøm om
en dag at blive professor på universitetet.
Jeg er gift og mor til Selma på 4 og August
på 2, og bor på Østerbro i København.
Min bror er 30 år, uddannet pædagog,
arbejder på et fritidshjem i centrum af
København og skal være far til efteråret.
Vi kan vel begge siges at have brudt den
sociale arv, og jeg kan ikke lade være
med at tænke på, om Børnenes Kontor
har spillet en rolle i det – det føles trygt
at vide, at ”nogle” derude tror på en og
gerne vil hjælpe.

Jeg har længe tænkt, at jeg ville skrive til
jer og sige tak. Gaverne reddede både jul
og sommer for vores lille familie hvert år.
Min far var misbruger og vi havde ingen
kontakt til ham, og selvom min mor havde
store sociale ressourcer og et deltidsjob
som skolesekretær, så havde vi altså ingen
penge. Biografture, Tivoliture, ferier, restauranter, nye cykler osv. var alt sammen
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Julehjertet og Glaskisten
Børnenes Kontors julehjerter
smykker byens store juletræ på
rådhuspladsen – og glaskisten står
under sin nyrestaurerede baldakin ved
siden af juletræet...mål for mange store
og små til at lægge en skærv til glæde
for dem, der trænger til lidt hjælp.
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hvor Børnenes Kontor jo også uddeler
støtte i stort omfang, overhovedet ikke
deltager i salget ! Og det er ikke, fordi
skolerne ikke bliver spurgt!

Rådhuspladsen er desværre i mange
år fremover én stor byggeplads – og
selvom glaskisten står centralt placeret
midt i byen – så er udbyttet faldet stødt
igennem de senest år. I 2012 nåede vi
bundrekord med kun 104.138 kroner –
troede vi – men 2013 gav kun beskedne
66.267 kroner.

Julehjertesælgere melder også tilbage,
at mange siger, de at de ikke har
kontanter i lommen. Folk har måske
nok en enkelt to-krone eller to , men
der bliver langt mellem sedlerne i
indsamlings-bøsserne – og oftere og
oftere er indholdet i indsamlingsbøsserne så beskedent, at det kan
betale sig at gemme bøssen med de
få kroners indhold til følgende års
indsamling.

Julehjerte-salget, som flere tusinde
skolebørn deltager i den første onsdag i
december, levede heller ikke i 2013 op
til forventningerne! I 2012 var der tale
om næsten en halvering i forhold til det
foregående år – og i 2013 blev det kun
til 223.318!

Men Julehjerterne og glaskisten er
noget, mange københavnere forbinder
med Børnenes Kontor. Både glaskisten
og julehjerterne er et ”godt brand”
og vigtige kilder til at være synlig i det
offentlige rum, uanset at udbyttet til
hjælpearbejdet falder drastisk.

Der er mange årsager, der givetvis
spiller sammen her: der er blevet
færre skoler, der deltager. Rigtig mange
af de københavnske skoler gør en
indsats for at sælge de små hjerter ,
hvorimod de fleste af skolerne i omegnskommunerne og på Frederiksberg,

Udfordringen for Børnenes Kontor er
derfor både at motivere flere skoler til
at deltage i salget og finde på nye veje
at indsamle midler uden at miste
værdien af også at være synlig i
gadebilledet!

Børnenes Kontor, København 2013
Kommune

Julekurve

Sommerbeklædning

ALBERTSLUND

49

49

BALLERUP

81

81

BRØNDBY

49

56

DRAGØR

2

2

FREDERIKSBERG

70

102

GENTOFTE

13

24

GLADSAXE

61

47

GLOSTRUP

26

23

HERLEV

92

83

HVIDOVRE

127

120

HØJE-TAASTRUP

52

52

ISHØJ

45

38

1.227

1.407

LYNGBY-TAARBÆK

KØBENHAVN

38

40

RØDOVRE

61

46

RUDERSDAL

3

1

TÅRNBY

90

86

VALLENSBÆK

5

7

2.091

2.264

B K K i alt
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Bestyrelsen
Pelle Jarmer, fhv. borgmester, formand
Johannes Nymark, konsulent, fhv. medlem af BR, næstformand
Jesper Christensen, Københavns Socialborgmester
Iris Garnov, forfatter
Bodil Jensen, fhv. formand for Københavns Borgerrepræsentation
Kjell Nilsson, repræsentant for KLF-Københavns Lærerforening
Else Sommer, adm. Direktør i Københavns Kommune
Mogens Vemmer, programmedarbejder
Daglig drift
Forretningsfører: Rainer Lenze
Kasserer: Keld Jørgensen
Kontorfuldmægtig: Trine Hove
12

Resultatopgørelse for 2013
Tal i parentes er negative tal/udgifter			
			

2013
kr.

2012
kr.

Indkomne bidrag ifølge bøgerne			
Indsamling, Glaskisten			
Indgået fra Direktør Harry Haargaards Legat (Fond)		
Indgået fra Landsforeningen Børnenes Kontorer			
Indsamling fra Børnenes Kontor - Julehjertet			
Bidrag for administration af Knud Rasmussen og Hustrus Fond
Renter og udbytte af værdipapirer			
Bankrenter			
Momskompensation fra SKAT			
LBK Regnskabsassistance			

2.391.903		
66.267		
150.006		
790.064		
223.318		
19.900		
215.154		
12.781		
386.806		
6.000		

3.439.485
104.138
121.419
604.000
243.665
9.800
155.532
16.772
0
0

Indtægter			

4.262.199		

4.694.811

Lønomkostninger m.m.			
Husleje, varme, lys mv.			
Kontorhold			
Revision og regnskab			
Gebyrer mv.			
Diverse omkostninger			

(662.745)		
(96.789)		
(84.493)		
(45.825)		
(3.115)		
(97.967)		

(642.196)
(85.877)
(76.148)
(37.000)
(2.447)
(100.925)

Omkostninger			

(990.934)		

(944.593)

Årets resultat 			

3.271.265		

3.750.218

Uddeling af fødevarer			
Uddeling af beklædning			
Uddeling af gavechecks			

900.785		
2.019.358		
6.000		

871.634
2.018.256
8.000

Uddelinger			

2.926.143		

2.897.890

Overført til næste år			

345.122		

852.328

			

3.271.265		

3.750.218

Årets resultat disponeres således:
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Balance pr. 31.12.2013
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2013

2012

			

kr.

kr.

Investeringsbeviser			
Likvid beholdning			

2.215.392		
3.229		

2.248.562
2.364

Bundne aktiver			

2.218.621		

2.250.926

Investeringsbeviser			
Likvid beholdning			
Tilgodehavende legater og bidrag			
Tilgodehavende, Direktør Harry Haargaards Legat (Fond)		
Tilgodehavende, Børnenes Kontor - Julehjertet			
Tilgodehavende, Glaskisten			
Tilgodehavende, Landsforeningen Børnenes Kontor		
Beholdning af gavechecks			
Andre tilgodehavender			
Depositum			

3.858.199		
1.158.104		
52.000		
150.006		
223.318		
66.267		
0		
12.000		
38.098		
12.570		

3.400.839
655.645
5.600
121.419
243.665
104.138
698.000
18.000
36.741
12.570

Disponible aktiver			

5.570.562		

5.296.617

Aktiver			

7.789.183		

7.547.543

Bunden kapital 01.01.			
Kursregulering af værdipapirer			

2.251.085		
(32.207)		

2.230.854
20.231

Bunden kapital 31.12.			

2.218.878		

2.251.085

Disponibel kapital 01.01.			
Overført ifølge resultatdisponering			
Kursregulering af værdipapirer			

5.158.609		
345.122		
(75.060)		

4.218.844
852.328
87.437

Disponibel kapital 31.12.			

5.428.671		

5.158.609

Egenkapital 			

7.647.549		

7.409.694

Afsat til revision			
Feriepengeforpligtelser			
Anden gæld			

37.700		
73.162		
30.772		

37.000
73.162
27.687

Gældsforpligtelser			

141.634		

137.849

Passiver			

7.789.183		

7.547.543

1. Indkomne bidrag
		
		
Bidrag øvrige

Scan Group A/S
Lærerstandens Brandforsikring
Hugo Boss, Personalet
Brenntag Nordic
Lejerforeningen Tingbjerg SAB
Leif Eichel
HK/Hovedstaden
Cura Pleje A/S
Moalem Weitemeyer Bendtsen
Birgitte Paulsen
Arbejdernes Landsbank, annonceplads
i årsberetning
Ruth Juchumsen
Jesper Mann
Hanne, Astrid og Sofie Eltong
Tivoli, mønter
Martin Hansen
Bodil Kirkedal Mortensen
Vikasku
Jens Rosenberg
Etik Invest
Foreningen Mødre og Børns Bespisning
Faglige Seniorer
Københavns Lærerforening
Vibeke Pedersen
Dansk Ejendomsmægler Forening
Frimurerlogen Phoenix
Jesper Olsen
Steen Zachariasen
Stenløse Menighedsråd
Clavsen Skæremaskiner
Annaheim
Peter Forchhammer
Preben Saugstrup
Berit Matras Rasmussen
Gwynne Schou Olsen
Fødevareforbundet NNF
Norske mønter
Arlette Birkhøj
Heidi Lis Mødekjær
John Birkhøj
Lars Erik Molin
Martin Stig Hansen
Frøkjær
Flittige Hænder i Vanløse
Anonym gave
Inge Nielsen
Gunhild Holmqvist
Anette Schønemann
Niels Peter Olesen
Pia Clavsen

2013
kr.

100.000
65.000
53.200
50.000
37.700
18.000
15.900
15.000
15.000
15.000
12.500
10.000
10.000
9.000
8.703
8.000
7.500
7.000
7.000
6.459
6.000
5.676
5.500
5.100
5.000
5.000
5.000
5.000
4.650
4.000
3.500
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.613
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.336
2.161
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

Torben Kjeld Josiassen
Allan Petersen
Nicolaj Ejler
Jannie Harding Nielsen
Jeanette Melchior
Ulla Hedvig Melchior
Schweizermønter
Eyvind Stilling
Erik Engdahl
Kirsten Marie Andersen
Lau Sander Esbensen
Peter Borgbjerg
Erik Nielsen Reeh
Anders Lundberg
Bente Stapf
Hanne og Poul Kristennsen
Jacobsen
Jytte Larsen
Palle Andersen Dahl
Anthony William Woods
Helena Wiinholt
Laila Vergmann
Lars Köcher
Mogens Jensen
Mogens Thorsager Jensen
Pelle Jarmer
Peter Fabricius
Steen Poulsen
Uffe Bach
Per Axel Valdemar Ove
Finn Danielsen
Britta Køster
Michael Hansen
Gitte Kølander Hansen og Kell Hansen
Laila Pickardt
Dibberns Bogtrykkeri
Inger-Grete Nybo Andersen
Ingrid Petersen
Jens J. Dybvad Olesen
John Hansen
Kirsten Merete Hvam
Marianne Folner
Michaela Rosendal
Peter Garde
Søsterloge Nr. 2 Thyre Danebod
Tillykke Lone
Tina Carlsen
Linda Maria Kronborg
Allan Mortensen
Beth Stavnsgaard

1.600
1.600
1.550
1.500
1.500
1.500
1.432
1.400
1.200
1.200
1.200
1.200
1.050
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
920
800
800
600
600
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
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Eva Madse				
Georg Christensen 			
Gudrun Dahlin 			
Heidi Christensen 			
Lone			
Lotte Rosted Lind 			
Ole Farup Schaltz 			
Peter Andersen 			
Robert Storrie 			
Svend og Inga Abrahamsen 		
Victor Torben René Jacobsen 		
Diverse bidrag 		
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500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
7.556
630.706

Bidrag Legater og Fonde
Generalkonsul Jens Olsens Fond
Bygma Fonden
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Fabrikant Chas. Otzens Fond
Fonden af 24. December 2008
Frederik og Emma Kraghs Mindefond
Medarbejdernes Honorarfond
i Novo Gruppen
Aase og Ejnar Danielsens Fond
Bogtrykker Kaj Hjorths Fond
23/9 1909 Fonden
Danske Banks Fond
Ordrup Sogns Hjælpefond
Simon Spies Fonden
Lemvigh-Müller Fonden
Robert Storm Petersen og Ellen
Storm Petersens Mindelegat
Læge Johannes Bitsch og Hustru
Agnes Legat
Ketty og Poul Erik Bechs
Almennyttige Legat
Aage Maagensens Fond

90.000
75.000
75.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
48.000
37.500
30.000
25.000
25.000
20.000

Emilius Marius Antonius
Rasmussens Legat
C.W. Strandes Legatfond
Direktør J.P. Lund og Hustru
Vilhelmine Bugges Legat
Kaptajn M.L. Asmussen og
Hustru Marie Asmussen f. Wahls Legat
Enkefru Juliane Buntzens Mindelegat
Kaptajn J.Chr. Jensen og
Hustru Magdalenes Fond
William og Hugo Evers Fond
Københavns Kommune, Legater
Pastor Emer. F.J. Ørnborgs Legat
		

5.880
5.000
5.000
5.000
3.000
3.000
2.000
600
500
761.480

Bidrag arvesager

20.000

Boet efter Gerda Amalie Pranstoft
50.000
Boet efter Valborg Ebba Johanne Larsen 949.717

18.000

		

10.000
8.000

Indkomne bidrag ifølge bøgerne

999.717
2.391.903
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Salg af ”Julehjertet”
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2013 		

2012

Korsager Skole, København Husum 		
33.097
Vibenshus Skole, København Ø
		
26.823
Tove Ditlevsens Skole, København V			
24.171		
Peder Lykke Skolen, København S			
24.083 		
Kgl. Vajsenhus, Det, Privatskole, København K
19.236
Katrinedals Skole, København Vanløse
17.773
Amagerfælled Skole, København S
		
14.942
Heibergskolen, København Ø
		
13.292 		
Skt. Annæ Skole, Privatskole, København S
11.641
Nyboder Skole, København K
		
11.455 		
Bavnehøj Skole, København SV
		
10.966 		
Classenske Legatskole, Den, København V		
9.952
Oehlenschlægersgades Skole, København V		
9.613
Ålholm Skole, København Valby
		
9.254
Korsvejens Skole, Tårnby
			
9.082
Bellahøj Skole, København Brønshøj 		
8.942 		
Husum Skole, København Brønshøj			
8.858		
Sølvgades Skole, København K
		
8.197
Blågård Skole, København N
		
7.950
Valby Skole, København Valby			
7.760		
Sundbyøster Skole, København S
		
7.405
Guldberg Skole, København N
		
7.047
Tranegårdsskolen, Gentofte 6.564
		
12.399
Øster Farimagsgades Skole, København Ø		
6.313
Sønderbro Skole, København S
		
5.978
Gildbroskolen, Ishøj
			
5.753 		
Lundebjergskolen, Ballerup				
5.749		
Lergravsparkens Skole, København S 			
5.510
Utterslev Skole, København NV
		
5.166
Natalie Zahles Gymnasieskole, Privatskole, København K 4.212
Randersgades Skole, København Ø
		
3.658
Vanløse Skole, København Vanløse			
3.582		
Hansted Skole, København Valby			
3.542		
Tingbjerg Skole, København Husum 		
3.345
Skovbrynet Skole, Gladsaxe 			
3.177 		
Mørkhøj Skole, Herlev
			
2.493 		
Højdevangens Skole, København S			
1.561		

36.303
22.672
0
22.648
19.313
12.910
15.387
15.147
9.202
8.599
12.899
12.610
8.247
10.552
6.037
6.342
0
11.054
9.413
0
7.272
9.550
6.889
2.611
3.979
0
0
7.680
5.129
6.056
0
0
7.571
3.379
3.247
0

Sankt Ansgar Skole, Friskole, København N
		
Gerbrandskolen, København S
			
Bagsværd Skole, Gladsaxe 				
Lindehøjskolen, Herlev
				
Kildevældsskolen, København Ø				
Ådalens Privatskole, Ishøj 				
Ellebjerg Skole, København SV				
Klostervængets Skole, København Ø 			
Herlev Byskole, Herlev					
Nørrebro Park Skole, København N				
Livets Skole, Privatskole, København Vanløse 		
Freja Skolen, Privatskole, København Valby			
Dyvekeskolen, København S 				
FOA København						
SOSU København						
Diverse skoler
					

Samlet skolesalg					

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
930
833
75

13.997
12.655
10.492
6.254
6.040
4.866
4.447
3.798
2.561
1.967
1.925
982
447
0
0
190

369.980

385.718
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Igen kåret som danskernes
foretrukne bank
Vi er meget stolte af, at vi nu for femte år
i træk* er kåret som den bank, de danske
bankkunder har størst tillid til.
*Kilde: CEM Institute ”Voxmeter”, december 2013.
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