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FONDEN OG ÅRETS RESULTAT
Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411
i 2013, hvor der var ekstraordinære indtægter på kr. 6.806.225. Årets resultat
betragtes som tilfredsstillende.

Der er i 2014 uddelt støtte til almene formål samt til
TORM medarbejdere på 2,6 mio. kr. mod 25 mio. kr.
2013.
Beskrivelse af donationer og legater i 2014 omtales
nedenfor.
Fondens egenkapital udgjorde pr. 31. december 2014
kr. 64.900.719.

UDDELINGSRAMME FOR DET KOMMENDE ÅR FREM
TIL MEDIO 2016
Selv med færre og mindre uddelinger i 2015 og fremover, vil indtægterne falde i de kommende år. Med
færre midler vil Fondens uddelingsramme i perioden
maj 2015/maj 2016 være i niveau ca. 2 mio. kr.
Da Fonden fortsat har frie midler til uddeling, vil større
uddelinger dog kunne finde sted, hvis der indkommer
særligt, relevante ansøgninger.

FORVENTNINGER TIL 2016
Som følge af Fondens stærkt reducerede egenkapital
og mindre udbytte forventes Fondens resultat for 2015
at blive på knap 1,5 mio. kr. fra afkast af obligationer
og erhvervsobligationer.
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014
x

DKK
Renter af bankindestående
Renter af obligationer
Realiseret kursgevinst, obligationer, disponibel formue
Gaver

2014

2013

3.839

36.112

2.184.685

2.330.311

546.714

680.425

2.000
2.737.238

3.046.848

Bestyrelseshonorar

250.000

250.000

Administrationshonorar

156.833

222.250

37.240

37.485

112.500

438.750

Gebyrer og forvaltning
Advokat, revision og rådgivning
Øvrige administrationsomkostninger

Resultat før skat
Fondsskat og regulering af udskudt skat
Årets resultat

645.673

921.177

1.202.246

1.869.662

1.534.992

1.177.186

-

6.806.225

1.534.992

7.983.411

52.186.642

69.316.438

RESULTATDISPONERING:
Forslag til resultatdisponering
Henlagt til senere anvendelse, primo
Årets resultat

1.534.992

7.983.411

53.721.634

77.299.849

1.113.339

25.113.207

0

0

Henlagt til senere anvendelse, ultimo

52.608.295

52.861.642

Disponeret i alt

53.721.634

77.299.849

Til disposition

Der disponeres således:
Bevillinger i året
Henlagt til konsolidering
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014
x

DKK

2014

2013

Obligationer

7.923.686

9.222.230

Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger

2.416.896

6.160.902

296.733

639

Bundne aktiver

10.637.315

15.383.771

Obligationer og obligationsbaserede investeringsbeviser

63.892.942

91.985.437

Aktiebaseret investeringsbeviser

11.047.365

0

1.484.878

1.474.368

179.878

2.808.679

Disponible aktiver

76.604.570

96.268.484

Aktiver

87.241.885

111.652.255

Bunden kapital

10.637.315

15.383.771

Henlagt til senere anvendelse

52.608.295

52.186.642

1.655.109

2.335.949

Disponibel kapital i alt

54.263.404

54.522.591

Egenkapital

64.900.719

69.906.362

234.253

373.070

22.029.138

41.295.048

77.775

77.775

Kortfristede gældsforpligtelser

22.341.166

41.745.893

Passiver

87.241.885

111.652.255

AKTIVER

Bankindestående

Tilgodehavende renter
Bankindestående

PASSIVER

Kursreguleringsfond

Skyldige omkostninger
Skyldige uddelinger
Skyldig fondsskat
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LEGATER OG UDDELINGER
Det er Fondens formål, at yde støtte til:
• personer der er eller har været ansat i TORM A/S.
• stiftelser for søfolk og søfartsformål.
• andre almene formål.

Formål

Uddelinger
(kr.)
2014

2013

2012

2011

Uddelinger i alt

2.613.340

25.113.207

35.804.470

12.328.076

Almennyttige – herunder til søfart og institutioner
med relation hertil

1.376.233

21.729.784

31.526.000

7.012.000

103.103

1.196.406

1.843.662

2.352.953

1.134.000

2.167.017

2.435.058

2.941.990

TORM medarbejdere
TORM medarbejderforeninger
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TORM FAMILIEDAG

UDDELINGER I 2014
1. TORM MEDARBEJDERE:
Støtten til TORM medarbejdere gives primært i form af
støtte til medarbejderforeningerne på TORMs kontorer
og skibe, som afholder en række aktiviteter for ansatte
i TORM A/S. Fonden giver også mindre, individuelle
legater til støtte til TORM medarbejdere.
Støtte til medarbejderforeninger udgjorde 1.134.000 kr.
Tilskud til aktiviteter i de enkelte foreninger i København, Manila, Singapore, Mumbai og Houston – medarbejderforening, sportsforeninger, kulturforeninger mv.
– aftales med foreningerne ud fra deres ønsker og
behov i de pågældende foreninger og lande.

STØTTE TIL DE SØFARENDE I TORM
På TORM skibene har Fonden i 2013/14 givet støtte til
Sammenslutningen af Skibsklubber i TORM – som er
repræsenteret på alle TORM skibe – til installering af
Wifi om bord på skibene, så de sejlende nu har mulighed for at anvende deres egne enheder (tablets, lap
tops osv.). Systemerne er blevet installeret i 2014.
2. UDDELINGER TIL DANSK SØFART OG
SØFARTSFORMÅL
Støtte til søfartserhvervets udvikling og til at skabe
gode rammer og muligheder for søfarende i Danmark
og internationalt har fra Fondens stiftelse været et af
hovedformålene. Fonden uddelte i 2013 betydelig beløb
til formål indenfor dansk søfart, som Det Blå Danmark, skoleskibene Danmark og Georg Stage, forskning indenfor energi besparelse og Sømandskirkerne
til projekter som dækker aktiviteter over flere år. På
den baggrund er der kun uddelt mindre beløb i 2014.
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INDVIELSE AF GAVEN TIL TOLANI MARITIME INSTITUTE – EN KANAL SIMULERINGSMODEL TIL UNDERVISNING (TOLANI, INDIEN).

SØFARTENS FREMME
TORM Fonden har også i 2014 ydet støtte til Foreningen
af Søfartens Fremme til foreningens arbejde for at formidle information til skoler om uddannelser indenfor
søfarten.
STØTTE TIL PROJEKTER I INDIEN
TORM Fonden har med sine uddelinger også ønsket at
støtte almene projekter i de områder, hvor TORM har
ansatte med støtte til uddannelsesformål og sociale
projekter i Mumbai, Indien og Philippinerne hvor TORM
har kontor og hvor mange søfolk kommer fra. Støtten
gives bl.a. til skoler indenfor søfart og til humanitære
formål til skoleuddannelse for udsatte og fattige børn i
Mumbai området.

UDDELINGER TIL HUMANITÆRE FORMÅL
Selvom Fondens uddelinger hovedsageligt går til aktiviteter og projekter med relation til søfarten, ønsker
Fonden også at være med til at skabe en bedre verden
og muligheder for mange millioner mennesker, som er
i nød. Det sker gennem støtte til humanitære formål –
ikke kun i lande med tilknytning til TORM A/S – som i
Philippinerne og Indien – men også mere bredt. F
 onden
har derfor også i 2014 støttet og bakket op om
Danmarks Indsamlingen, som videreformidler støtte
til mange humanitære organisationer, som f.eks.
Flygtningehjælpen, Red Barnet, Røde Kors mv.
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DELTAGERNE PÅ TPEF SUMMIT 2014

3. UDVIKLING I FLERÅRIGE PROJEKTER,
SOM STØTTES AF TORM FONDEN
DANISH MARITIME DAYS
TORM Fonden var med til at støtte udvikling af Danish
Maritime Days, som blev for første gang afholdt i oktober
2014 og som samlede mere end 200 ledende personer
fra den internationale shippingverden til drøftelser og
diskussion om udvikling af shipping industrien. Samtidig
blev Danish Maritime Fairs afviklet i København og
Jylland, som var med til yderligere at markedsføre dansk
skibsfart.
Danish Maritime Days modtog for sit initiativ og arrangement ”Initiative Award 2014” som uddeles af Københavns
Kommune og Wonderful Copenhagen.
MUSEET FOR SØFART – STØTTE TIL
KOMMUNIKATIONSPROJEKT 2014 TIL 2016
Det nye museum er blevet en stærk platform for formidling af søfartens historie, erhvervet og kultur og
med til at øge kendskabet til Danmark som søfarts- og
handelsnation. Museet har fra sin start i oktober 2013
haft stor succes med meget store besøgstal i 2014 og
flot pressedækning. Fonden støtter med et 3-årigt projekt udvikling af kommunikation og PR som retter sig
mod at markedsføre museet og titrække besøgende.

TORM PHILIPPINE EDUCATION FOUNDATION
TORM fonden har siden 2007 støttet TORM Philippines
Education Foundation (TPEF).
TPEF’s formål er at støtte uddannelse af filippinere med
uddeling af legater til unge studerende, til dækning af
omkostninger til selve uddannelsen samt leveomkostninger i den periode deres uddannelse varer.
Hvert år udvælges 25 studerende. 15 er fra fattige
områder fra forskellige provinser i landet og 10 er
børn af eller familiemedlemmer til filippinske søfolk
og ansatte på TORM kontoret i Manila
Mange af de studerende vælger en maritim uddannelse.
Men det er ikke en forudsætning og mange andre typer
af uddannelser er repræsenteret.
Som noget unikt for dette projekt, samler man en
gang om året alle de studerende til et seminar (TPEF
Summit), hvor de lærer om målsætning, læringsstile,
personligt lederskab, social ansvarlighed og andre
relevante og essentielle emner, som de ikke lærer på
deres studie.
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STØTTEN TIL DANSK SEJLSPORT
TORM Fonden har siden 2004 ydet støtte til sejlsporten, som vi ser som et af grundfundamenterne for
interessen for havet og som er med til at skabe interesse for søfart og samtidig støtte interessen for sport
og fritid på havet. Med støtten for perioden 2013 til
2016 er der lagt særlig vægt på udvikling af bredden og
ungdomsarbejdet indenfor sejlsporten med initiativer
og aktiviteter som er med til at tiltrække og fastholde
både piger og drenge i sejlsporten. Det drejer sig især
om indsatser indenfor:

•	Træner og ungdomsledere – udvikling og uddannelse
•	Udvikling af træningskoncepter
•	ATK i praksis gennem støtte til en række aktiviteter
i klubberne
•	Udvikling af klubber og stævnekoncepter
•	Aktivitetspakker
•	Partnerskaber med bl.a. skoler og fritidsklubber
•	Talentudvikling
Talentudvikling omfatter også udvikling af landsholdet,
hvor vi ser resultatet af de mange års støtte til ungdomsarbejdet og udvikling i sejlsport med nye generationer af talentfulde sejlere, som ved WM i Santander i
efteråret 2014 sikrede 7 bådklasser en billet til OL i Rio
de Janeiro i 2016.
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BESTYRELSE OG SEKRETARIAT
D

TORM FONDENS BESTYRELSE

FLEMMING IPSEN
Formand for TORM A/S
Medlem af bestyrelsen fra 2013
Formand fra 2013

JACOB MELDGAARD
Administrerende direktør, TORM A/S
Medlem af bestyrelsen fra 2010

RASMUS HOFFMANN
Chief engineer
Medlem af bestyrelsen i TORM A/S
Medlem af bestyrelsen fra 2013

JYTTE HOLLENDER
General manager, TORM A/S
Medlem af bestyrelsen fra 2012

SEKRETARIAT

REVISOR
PWC

JENS BJERGMOSE
Direktør
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