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Bestyrelsespåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2018 for Aktieselskabet Damskibsselskabet Orient's Fond.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og efter lov om fonde og visse foreninger.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende

billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af fondens

aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018.

Uddelinger og anden resultatdisponering er foretaget i overensstemmelse med vedtægtens og fondslovens

bestemmelser.

København, den 9. maj 2019

_________________________ _________________________ _________________________

Steen E. Christensen Jakob Haldor Topsøe Jan Rindbo

(Formand)

_________________________ _________________________ _________________________

Janus Skak Olufsen Johanne Riegels Østergaard Karsten Sivebæk Knudsen

_________________________ _________________________ _________________________

Marie Riegels Melchior Peter Bjerregaard Peter Rindom

Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient's Fond
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Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes 

besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår 

revisionsbevis, der er tilstrækkelig og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage 

væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, 

idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller 

tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den intern kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, 

der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af 

fondens interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den anvendte regnskabspraksis er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og 

tilknyttede oplysninger er rimelige.

Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient's Fond

Revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Aktieselskabet Damskibsselskabet Orient's Fond

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Aktieselskabet Damskibsselskabet Orient's Fond for regnskabsåret 1. januar 2018 - 

31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, noter og opgørelse af 

skattepligtig indkomst. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om fonde og visse foreninger.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 

31. december 2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 – 31. december 2018 i 

overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset 

om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper og de yderligere 

krav der er gældende for ikke-erhvervsdrivende fonde, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 

skepsis under revisionen. Herudover:

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper. Vores ansvar er 

nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ’’Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet’’. Det er vores 

opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

lov om fonde og visse foreninger. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller 

fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte driften, at 

oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af 

regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere fonden eller ikke har 

andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
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Konkluderer vi, om bestyrelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift 

er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med 

begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens evne til at fortsætte driften. Hvis vi 

konkluderer, at der en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger 

herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores 

konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. 

Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, 

samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives 

et retvisende billede heraf.

Jeanne Schreiber
Fonderevisor

Danske Forvaltning

København, den 29. april 2019

Vi kommunikerer med bestyrelsen om betydelige revisionsmæssige observationer, som vi identificerer under 

revisionen.

Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient's Fond

Udtalelse om ledelsesberetning

Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af 

årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i 

overensstemmelse med årsregnskabet.
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Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient's Fond

Ledelesesberetning
Orients Fond var oprindelig en lukket pensionskasse og understøttelsesfond med få medlemmer tilknyttet 

Dampskibsrederiet Orient, som blev stiftet i 1915, og som indgår i NORDEN-koncernen (herefter betegnet NORDEN). 

Efter pensionsforpligtelserne ophørte i 1991, godkendte fondsmyndigheden, at pensionskassen blev ændret til en 

almennyttig fond.

Orients Fonds formål er udover at kunne yde økonomisk støtte til medarbejdere og tidligere medarbejdere i Norden-

koncernen og Motortramp-koncernen at kunne yde økonomisk støtte til søfartsfremmende eller almennyttige og 

almenvelgørende formål.

Ingen har krav på ydelser fra fonden, idet beslutning om uddelinger alene træffes af fondens bestyrelse.

Ifølge vedtægten er medlemmerne af Motortramps bestyrelse fødte medlemmer af fondsbestyrelsen, der derudover 

består af to eksterne medlemmer med tilknytning til søfartserhvervet, hvoraf det ene kan være Nordens direktør.

Fondens daglige administration varetages af fondens administrator.

Bestyrelsen har gennem de senere år aktivt undersøgt specifikke maritime projekter og har alene eller i samarbejde med 

andre – navnlig maritime – fonde ydet økonomisk støtte, der har muliggjort realisering af større og meget store projekter 

med maritim relevans.

Uddelinger og aktiviteter i 2018

Bestyrelsen har på to møder i 2018 foretaget uddelinger i overensstemmelse med fondens vedtægt.

I 2018 er der truffet beslutning om uddeling af alt 23,6 mio. kr. til i alt 225 modtagere. I 2017 foretoges uddeling af 28,3 

mio. kr. til i alt 148 modtagere. Væksten i antallet af uddelinger afspejler primært en vækst i tildeling af studiestøtte til 

børn af ansatte i NORDEN.

Fondens indtægter er siden 2015 reduceret til et niveau på ca. halvdelen af indtægterne i årene forud som en 

konsekvens af faldende indtjening i det maritime erhverv. Fonden har som følge heraf reduceret uddelingerne 

tilsvarende.

Blandt fondens aktiviteter i 2018 rettet mod den maritime sektor kan nævnes, at fonden har besluttet at støtte 

ShippingLab med 4,0 mio. kr. til gennemførelse af forsknings- og udviklingsaktiviteter som led i regeringens vækstplan for 

de maritime erhverv i Danmark. Fonden har endvidere givet tilsagn om støtte på 2,0 mio. kr. til renovering af agterskibet 

på Skoleskibet Danmark og endvidere støtte gennemførelsen af skibets repræsentationssejlads til OL i Tokyo i 2020 med 

1,5 mio. kr. Fonden har doneret 3,4 mio. kr. til World Maritime University i Malmø til dækning af samtlige omkostninger 

ved optagelse af i alt 9 studerende fra tredjeverdenslandene i perioden 2018-20, og fonden har støttet World Careers 

med 0,9 mio. kr. til arbejde for rekruttering af unge til uddannelse og arbejde i Det Blå Danmark.

Fonden har i 2018 godkendt igangsætning af 16 konkrete forskningsprojekter og ph.d. projekter mv. på Danmarks 

Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Copenhagen Business School og Museet for Søfart, hvortil fonden bidrager 

med i alt 10,0 mio. kr. Fondens bidrag finansieres af fondens tilsagn om Rammebevillinger, som tidligere er givet til 

pågældende institutioner.

Ud over støtte til aktiviteter med maritimt indhold har fonden i 2018 støttet humanitære og almennyttige formål med 

6,2 mio. kr. Blandt fondens større bidrag af almennyttig karakter kan nævnes tilsagn om driftsstøtte til driften af Mercy 

Ships hospitalsskib i Afrika med 0,75 mio. kr.

Fonden har i 2018 ydet støtte til NORDEN's foreninger med 0,8 mio. kr. og doneret i alt 1,2 mio. kr. som pensionstilskud 

og studielegater til tidligere ansatte i NORDEN samt børn af medarbejderne.
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Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Fremtid

Resultatdisponering

t.kr._________

Skat 0

Uddelt af årets resultat m.v. 23.582

Tilbageførte uddelinger -267

Overført til næste år 12.274_________

I alt 35.589

Økonomisk udvikling og aktivitet

Årets resultat før uddelinger og skat er disponeret således:

Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient's Fond

Bestyrelsen har ikke kendskab til begivenheder efter regnskabsårets udløb, som påvirker resultatet af årsregnskabet for 

2018.

Efter omlægninger af fondens investeringsportefølje i 2017 og 2018 forventer fonden i 2019 at have indtægter fra 

udbytte af kapitalandele i A/S Motortramp og Ejendomsselskabet Amaliegade 49 A/S med i alt 17,2 mio. kr. Fonden 

forventer herudover at have renteindtægter i et niveau på 2,5 mio. kr. samt udbytter fra andre investeringer i et niveau 

på 14,5 mio. kr. Hertil kan komme realiserede eller urealiserede kurstab eller -gevinster.

Årets resultat før uddelinger og skat er 35,6 mio. kr. mod 19,4 mio. kr. i 2017. I resultatet indgår frigivelse af et beløb fra 

de bundne midler på 7,9 mio. kr. svarende til foregående års skattepligtige kursavancer på de bundne midler.

Fondens bundne kapital udgør 1.846 mio. kr. ved udgangen af 2018 mod 1.912 mio. kr. ved udgangen af 2017. 

Baggrunden for faldet i den bundne kapital er konstateringen af realiserede og urealiserede tab/gevinster på fondens 

aktier i A/S Motortramp, Ejendomsselskabet Amaliegade 49 A/S og andre anbringelser.
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Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient's Fond

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og omkostninger, således at de omfatter regnskabsåret.

Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå eller fragå 

fonden, og aktivets og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til 

kostpris.

Regnskabet aflægges i danske kroner. Værdipapirer og andre poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens kurs.

Resultatopgørelse

Realiserede kursreguleringer af frie aktiver indregnes i resultatopgørelsen. Såfremt der konstateres kursgevinster på 

fondens bundne aktiver, kan bestyrelsen efter reglerne i lov om ikke-erhvervsdrivende fonde træffe beslutning om, 

hvorvidt et beløb svarende til den skattepligtige andel heraf skal overføres til fondens frie midler.

Uddelinger og henlæggelser til senere uddelinger udgiftsføres, når beslutning er truffet af bestyrelsen.

Skat

Skat af årets resultat indregnes i resultatopgørelsen.

Fondens unoterede datterselskabsaktier er skattefrie og fondens porteføljeaktier og obligationer beskattes efter 

lagerprincippet.

Fonden hensætter ikke til udskudt skat, da fonden er omfattet af reglerne om lagerbeskatning af aktiver, hvorved der 

ikke opstår midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Balance

Værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked er værdiansat til balancedagens børskurser.

Aktierne i A/S Motortramp og i Ejendomsselskabet Amaliegade 49 A/S er optaget til indre værdi.

Øvrige aktiver og finansielle forpligtelser optages til pålydende værdi.

Realiserede og urealiserede kursreguleringer af bundne aktiver, indregnes i den bundne egenkapital. Urealiserede 

kursreguleringer af frie aktiver, indregnes i den frie egenkapital.

Efter aftale med Civilstyrelsen er der i 2012 overført 204 mio. kr. fra den frie egenkapital til den bundne egenkapital. 

Denne kapital, der vedrører aktiebesiddelser i A/S Motortramp og NORDEN, er overført til fondens bundne kapital i to 

særskilte depoter, som efter omlægninger i 2017 er samlet i ét depot. Depotet er til disposition for udlodning efter 

nærmere bestemmelser aftalt med Civilstyrelsen.
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Resultatopgørelse
1. januar 2018 - 31. december 2018 (t.kr.)

Note 2018 2017

Ordinære indtægter
Rente af obligationer 2.236 1.618
Udbytte af danske aktier 27.818 18.684
Rente af bankindestående -112 -53
Realiseret kursgevinst/-tab på frie aktiver -623 671

Ordinære indtægter i alt 29.319 20.920

Administrationsomkostninger
Bestyrelseshonorar 440 440

Administration 942 922

Regnskabshonorar 50 50

Revisionshonorar 25 25

Øvrige omkostninger 50 24

Depotomkostninger, udland 98 46

Forvaltningsgebyr 15 15

Administrationsomkostninger i alt 1.620 1.522

Ekstraordinære indtægter
Frigivelse af skattepligtige kursgevinster 2017 7.890 0

Ekstraordinære indtægter i alt 7.890 0

Resultat før uddelinger/skat 35.589 19.398

Uddelinger
Legatuddelinger 1 23.582 28.284
Tilbageførte legatuddelinger -267 -1.245

Uddelinger i alt 23.315 27.039

Resultat før skat 12.274 -7.641

Skat 0 0

Nettoresultat 12.274 -7.641

Nettoresultatets fordeling
Overført til næste år 12.274 -7.641

Disponeret i alt 12.274 -7.641

Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient's Fond
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Balance 31. december 2018 (t.kr.)

Aktiver

Note 2018 2017

Bundne aktiver
Værdipapirer 2 1.559.870 1.709.553
Bankindestående 150.005 54.490
Mellemregning mellem bundne midler 8.617 0

I alt 1.718.492 1.764.043

Værdipapirer - med mulighed for frigivelse 3 135.679 0
Bankindestående - med mulighed for frigivelse 170 147.716
Mellemregning mellem bundne midler -8.617 0

I alt - med mulighed for frigivelse 127.232 147.716

Overført fra frie aktiver og til disposition for udlodning efter 

nærmere aftale med Civilstyrelsen.

Bundne aktiver i alt 1.845.724 1.911.759

Frie aktiver
Værdipapirer 4 85.243 84.425
Bankindestående 13.177 10.981
Tilgodehavende renter - periodisering 1.681 709
Tilgodehavende skat 4 4

Frie aktiver i alt 100.105 96.119

AKTIVER I ALT 1.945.829 2.007.878

Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient's Fond
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Balance 31. december 2018 (t.kr.)

Passiver

Note 2018 2017

Bunden egenkapital
Bunden egenkapital primo 1.764.043 1.896.158
Kursreguleringer -44.442 -132.115
Frigivelse af skattepligtige kursreguleringer -1.109 0

I alt 1.718.492 1.764.043

Bunden egenkapital primo - med mulighed for frigivelse 147.716 149.770
Kursreguleringer -13.703 -2.054
Frigivelse af skattepligtige kursreguleringer -6.781 0

I alt - med mulighed for frigivelse 127.232 147.716
Overført fra frie aktiver og til disposition for udlodning efter nærmere aftale med Civilstyrelsen.

0

Egenkapital i alt 1.845.724 1.911.759

Fri egenkapital
Fri egenkapital primo 37.320 45.739
Kursregulering frie værdipapirer -1.648 -778
Årets resultat efter disponering 12.274 -7.641

Fri egenkapital ultimo 47.946 37.320

Egenkapital i alt 1.893.670 1.949.079

Gæld m.v.
Skyldige legatuddelinger 5 51.766 58.714
Anden gæld 393 85

Gæld m.v. i alt 52.159 58.799

PASSIVER I ALT 1.945.829 2.007.878

Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient's Fond
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Noter

2018

Uddelinger til pensionsordninger og tidligere ansatte,
jf. vedtægtens § 3, stk. 1 litra 1 og 2 120

Studielegater
jf. vedtægtens § 3, stk. 1 1.216

Andre uddelinger
jf. vedtægtens § 3, stk. 1
NORDEN's foreninger 775
NORDEN's pulje 145

Almennyttige og almenvelgørende uddelinger,
jf. vedtægtens § 3, stk. 2
ShippingLab, initiativer i henhold til vækstplan for de maritime erhverv 4.000
World Maritime University, stipendier 3.420
Martec, renovering af Skoleskibet Danmark 2.000
Martec, Skoleskibet Danmarks OL-togt i 2020 1.500
Danske Rederier, World Careers 900
Mercy Ship Danmark, drift af hospitalsskib i Afrika 750
Læger uden grænser 500
Dansk Kræftforskningsfond 500
Dansk Flygtningehjælp 500
Dansk Søredningsselskab, Lynetten 350
Sustainable Shipping Initiative, bæredygtig udfasning af skibe 310
Fulton Fonden, udskiftning af motor 300
MDC, Maritimt Development Center, Uddannelsesprojekt, Danmark-Korea 300
Børns Vilkår 250
Fair Fishing, projekt på Afrikas Horn 250
Havnar Bjargingarfelag, Færøerne - Nyt redningsfartøj. 250
Maternity World Wide 250
KFUM's Soldatermission 250
SIMAC, ph.d.-projekt, autonome skibe 245
AIDS Fondet 200
Bombebøssen 200
BØRNEfonden, indsats i Etiopien 200
Dansk Røde Kors 200
Danske Sømands- og Udlandskirker 200
Fonden for Socialt Ansvar, Natteravnene 200
Human Practice Foundation, skole i Kenya 200
Red Barnet 200
Sømandsforeningen af 1856, drift af ejendom 200
Sømandsforeningen af 1856 - Galeasen Jaffa, projekt for unge 200
Øvrige (Donationer under 200.000 kr.) 2.501

I alt 23.582

Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient's Fond

Note 1 - Legatuddelinger (t.kr.)
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Note 2 - Værdipapirer (kr.)

1. januar 2018 31. december 2018

Nominel/stk. Kurs Kursværdi Nominel/stk. Kurs Kursværdi

A/S Motortramp A 1.830.513 28.910,29 529.206.617 1.491.781 28.623,27 426.996.551

A/S Motortramp B 3.868.993 28.910,29 1.118.537.096 3.618.183 28.623,27 1.035.642.403

Ejd. Amaliegade 49 A/S 35.000.000 176,60 61.809.349 35.000.000 164,53 57.587.072

Maj Invest Danske Aktier 0 0 264.433 130,72 34.566.682

NIE Lange Obligationer 0 0 5.305 957,05 5.077.142

I alt 1.709.553.062 1.559.869.850

1. januar 2018 31. december 2018

Nominel/stk. Kurs Kursværdi Nominel/stk. Kurs Kursværdi

Danske Bank 0 0 2.040 128,90 262.956

DI Europa Small Cap 0 0 264.609 159,70 42.258.057

Maj Invest Value Aktier 0 0 371.504 146,93 54.585.083

NIE Lange Obligationer 0 0 10.881 957,05 10.413.643

4,375 Danica FRN 2045 0 0 1.153.000 105,42 9.076.448

Valutakurs (EUR) 746,73

6,375 Groupama P/C FRN 0 0 800.000 104,63 6.250.429

Valutakurs (EUR) 746,73

Volkswagen FRN P/C 0 0 1.956.000 87,86 12.832.135

Valutakurs (EUR) 746,73

I alt 0 135.678.751

Note 4 - Værdipapirer (kr.)

1. januar 2018 31. december 2018

Nominel/stk. Kurs Kursværdi Nominel/stk. Kurs Kursværdi

Danske Bank 2.040 241,60 492.864 0 0

Nykredit IE Lange Obl. 0 0 1.162 957,05 1.112.090

2 % RD 2018 20.615.670 100,54 20.727.613 0 0

Nykredit Var. 2021 38.150.217 103,07 39.321.810 40.916.471 102,51 41.944.293

3,00 DNB Bank 2023 1.600.000 102,14 12.166.485 0 0

Valutakurs (EUR) 744,51

4,875 ORSTED FRN 1.535.000 102,52 11.716.220 0 0

Valutakurs (EUR) 744,51

5,375 NKT FRN 2018 uam. 0 0 900.000 92,00 6.182.924

Valutakurs (EUR) 746,73

4,25 Achmea P/C 0 0 952.000 97,62 6.939.679

Valutakurs (EUR) 746,73

4,375 Argentum FRN P/C 0 0 910.000 103,44 7.028.999

Valutakurs (EUR) 746,73

2,625 Barclays FRN 2025 0 0 686.000 98,80 5.061.097

Valutakurs (EUR) 746,73

Electricité de Fr. FRN P/C 0 0 600.000 102,56 4.594.854

Valutakurs (EUR) 746,73

1,875 Ericsson 2024 0 0 699.000 99,40 5.188.064

Valutakurs (EUR) 746,73

Volksbank Wien FRN 2027 0 0 1.000.000 96,30 7.191.010

Valutakurs (EUR) 746,73

I alt 84.424.991 85.243.010

Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient's Fond

Note 3 - Værdipapirer (kr.) - med mulighed for frigivelse
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2018

DTU Maritime Rammeaftale - Rest 14.523
M/S Museet for Søfart, Rammeaftale - Rest 10.150
ShippingLab, initiativer i henhold til vækstplan for de maritime erhverv 4.000
Københavns Universitet, Rammeaftale - Rest 5.000
Copenhagen Business School, Rammeaftale - Rest 3.477
Julemærkefonden, driftstilskud 2018-20 - Rest 3.300
World Maritime University, stipendier 2.280
Martec, renovering af Skoleskibet Danmark 2.000
Martec, Skoleskibet Danmarks OL-togt i 2020 1.500
Danske Rederier, World Careers 900
Oceans of Hope ApS, sejlads med skleroseramte 675
Københavns Bymuseum, renovering af middelalderbåd 652
NORDEN, 150 års jubilæumsbog 450
Inno+ projekt: Servitization 374
Sustainable Shipping Initiative, bæredygtig udfasning af skibe 310
MDC, Maritimt Development Center, Uddannelsesprojekt, Danmark-Korea 300
Plastic Change, Kampagnesejlads i Stillehavet 300
Havnar Bjargingarfelag, Færøerne 250
Nationalmuseet, Gislingebåden 250
Øvrige (Donationer under 200.000 kr.) 1.075

I alt 51.766

Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient's Fond

Note 5 - Skyldige legatuddelinger (t.kr.)
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Danske Bank Forvaltningsafdeling 
Holmens Kanal 2-12
1092 København K

Telefon 45 12 76 00
www.danskebank.dk/forvaltning 
cvr-nr. 61 12 62 28
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