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Bestyrelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014
for Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med 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 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014.
Bestyrelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse.
København, den 27. april 2015
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til bestyrelsen i Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet
udarbejdes efter god regnskabsskik, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god
regnskabsskik, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette
kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet.
De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i
årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der
er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af
fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende,
om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
31. december 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med god regnskabsskik, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har gennemlæst bestyrelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af
årsregnskabet.
Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i bestyrelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
København, den 27. april 2015

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Erik Holst Jørgensen
statsautoriseret revisor

Jens Baes
statsautoriseret revisor
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Bestyrelsesberetning
Soldaterlegatet, som ’Fonden til støtte for danske soldater i internationale missioner’ kaldes i det daglige, blev
stiftet i oktober 2008 med det formål at yde støtte til militære og civile udsendt af Danmark i internationale
militære missioner, der under udsendelsen pådrager sig fysiske eller psykiske mén. Støtten kan ligeledes ydes
til veteranernes efterladte. Udover uddeling af legater kan Soldaterlegatet etablere samarbejder, støtte eller
udvikle forskningsprojekter, engagere sig i forebyggende aktiviteter eller yde anden form for støtte, der gavner
legatets formål.
Soldaterlegatets etablering blev offentliggjort den 29. januar 2009 med H.K.H. Kronprins Frederik som protektor.
Siden offentliggørelsen af Soldaterlegatet den 29. januar 2009 har Soldaterlegatet ved donationer modtaget en
uddelingskapital på 102 mio.kr. Pr. 31. december 2014 har Soldaterlegatet yderligere tilgodehavende donationstilsagn på 14,2 mio. kr. Ifølge Soldaterlegatets regnskabspraksis indtægtsføres donationer først, når de er
modtaget på Soldaterlegatets konto, hvorfor der er en difference mellem Soldaterlegatets reelle uddelingskapital og indtægtsførte donationer.
Soldaterlegatet har også i løbet af 2014 oplevet en stor velvilje fra fonde og privatpersoner, som har støttet os.
Ligeledes er der en række virksomheder, der pro bono stiller deres kompetencer til rådighed for Soldaterlegatet.
I 2014 modtog Soldaterlegatet i alt donationer på 8.879.184 kr.

Organisation
Bestyrelsen
Soldaterlegatet ledes af en bestyrelse på ni medlemmer, der fastlægger rammerne for arbejdet, herunder rammer og kriterier for uddelingspolitikken.


Peter Højland (formand), bestyrelsesformand



Christian Herskind (næstformand), adm. direktør Refshaleøens Ejendomsselskab



Sven A. Blomberg (formand for legatuddelingskomiteen), viceordførende direktør Jyske Bank



Claus Bretton-Meyer, adm. direktør DBU



Karl Erik Nielsen, formand DSMF



Kim Kristensen, oberst, ceremonimester ved Hofmarskallatet



Kristian May, direktør BRF Fonden



Nikolaj Lindberg, kaptajn i hæren



Torben von Lowzow, adm. direktør ISTO

Ved årsmødet den 27. maj 2014 forlod Bjørn Høi Jensen bestyrelsen og i hans sted indtrådte Kim Kristensen.
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Ud over den daglige administration og legatuddeling varetager Soldaterlegatets sekretariat rådgivningsopgaver
for veteraner og de personer, der indstiller veteraner til legater. Den stadige udvikling og forbedring af offentlige tilbud til veteraner med støttebehov understøttes af Soldaterlegatet ved at sekretariatets medarbejdere
hjælper legatansøgere med at kontakte de relevante myndigheder og organisationer, alt efter hvad det konkrete
behov måtte være. Denne opgave forventes at få stadigt stigende omfang i sekretariatets daglige arbejde.
Endelig har sekretariatet også iværksat en stigende aktivitet på kommunikationsområdet for at sikre, at veteraners trivsel fastholdes på dagsordenen hos relevante myndigheder, organisationer og politiske beslutningstagere.
I 2014 har sekretariatet bestået af tre fuldtidsansatte, hvoraf den ene er gået på barsel pr. 1. august 2014, samt
en deltidsansat og en timelønnet regnskabsmedarbejder:
 Thore Clausen (sekretariatschef)
 Kit Rommerdahl (sagsbehandler)
 Marie Tanggaard (kommunikationsmedarbejder, barsel)
 Charlotte Bækdahl (administrativ medarbejder)
 Linda Gummer (timelønnet regnskabsmedarbejder)

Legatuddelinger 2014
I 2014 har Soldaterlegatet modtaget 714 ansøgninger, hvilket er en stigning på 49 ansøgninger i forhold til
2013. 409 veteraner har Soldaterlegatet støttet i årets løb, hvoraf 191 blev indstillet for første gang. Der blev
sendt 594 legatbreve med meddelelse om i alt 726 bevillinger. 117 legatansøgninger til Soldaterlegatet blev
afvist, idet det ansøgte lå uden for Soldaterlegatets fundats eller ikke kunne imødekommes inden for fondens
retningslinjer for legatuddeling.
714 legatansøgninger:
 661 ansøgninger på psykisk skadede soldater
 36 ansøgninger på fysisk skadede soldater
 14 ansøgninger på pårørende eller efterladte
 3 ansøgninger på projekter eller uden for fundatsen
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I 2014 kom legatansøgningerne fra:
 232 ansøgninger: Forsvarets og kommunale socialrådgivere
 133 ansøgninger: Faglige organisationer
 96 ansøgninger: Samarbejdspartnere (økonomiske og juridiske rådgivere)
 94 ansøgninger: Familiemedlemmer
 65 ansøgninger: Andre og andet (frivillige organisationer, kommunale støttepersoner)
 26 ansøgninger: Venner og kærester
 22 ansøgninger: Forsvaret beskæftigelseskonsulenter og job- og uddannelsesrådgivere
 18 ansøgninger: KFUMs soldaterrekreation
 17 ansøgninger: Psykologer og behandlere
 11 ansøgninger: Forsvaret (chef og kolleger)
Hvem var legatmodtagerne?
Igen i 2014 har Soldaterlegatet oplevet, at det primært er personer med psykiske skader (93%), der bliver indstillet til Soldaterlegatet. 47% af legatmodtagerne i 2014 havde ikke modtaget støtte fra Soldaterlegatet før. Det
betyder, at stadigt flere danske veteraner får kendskab til fondens arbejde, og at Soldaterlegatet ved udgangen
af 2014 i alt har støttet ca. 1.200 enkeltpersoner.
Generelt kan det siges, at over 50 % af legatmodtagerne har mere end én mission bag sig. Veteranen med flest
udsendelser har været udsendt 18 gange.
42% af veteranerne, som Soldaterlegatet støttede i 2014, modtager enten kontanthjælp, dagpenge eller førtidspension. 32% er sygemeldt fra Forsvaret eller civilt arbejde. 14% er fortsat ansat i forsvaret, mens 8% er erhvervsaktive i civil ansættelse. 3% er under uddannelse og 1% er uden forsørgelse.
De fem områder, Soldaterlegatet tildeler flest bevillinger til, er:
 Økonomisk rådgivning

155 legater

 Økonomisk bistand

123 legater

 Medicin

110 legater

 Juridisk rådgivning

74 legater

 Behandling

40 legater

De fem mest omkostningstunge områder:
 Økonomisk rådgivning

1,30 mio. kr.

 Juridisk rådgivning

1,06 mio. kr.

 Indskud til bolig

0,49 mio. kr.

 Medicin

0,41 mio. kr.

 Økonomisk bistand

0,35 mio. kr.
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I flere tilfælde gælder det, at selvom der ikke er søgt økonomisk rådgivning tilbydes denne støtte med henblik
på at undersøge legatmodtagerens økonomiske muligheder. Den økonomiske rådgivning giver endvidere Soldaterlegatet mulighed for at få et nærmere kendskab til den pågældende veteran, bl.a. med henblik på at undersøge, om der er områder, hvor Soldaterlegatet har mulighed for at yde støtte.
Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af bevillinger inden for de områder, som Soldaterlegatet siden
2009 har ydet støtte til. En af de vigtige beslutninger, som Soldaterlegatets legatuddelingskomite tog ved starten af sit virke, var, at legater med et indhold af rådgivning skulle være vejen frem for at hjælpe ansøgerne til
at kunne klare sig. De udgiftstunge poster, udover økonomisk rådgivning og juridisk rådgivning, er indskud i
ny bolig, økonomisk bistand og støtte til behandling. Alle udbetalinger sker direkte til henholdsvis rådgiveren,
udlejeren eller behandleren. Udbetaling af økonomisk bistand udbetales mod regning fra leverandøren. Det kan
eksempelvis handle om en specialseng til en fysisk skadet veteran eller om betaling af fagforeningskontingent
under en verserende arbejdsskadesag.
Det fremgår også af nedenstående figur, at Soldaterlegatets bevillinger af medicinlegater stiger støt siden 2009.
I 2012 lavede Soldaterlegatet en aftale med Dansk Apotekerforening, der giver Soldaterlegatet mulighed for at
overføre medicinlegat direkte til en given veterans apotek. Det betyder, at Soldaterlegatet kan overføre et beløb
til apoteket som svarer til den årlige egenbetalingsdel for receptpligtig medicin, og dermed sikre, at veteranen i
mindst 12 måneder befries for samtlige udgifter til medicin. I 2014 har Soldaterlegatet støttet 110 veteraner
med et medicinlegat.

Figur 1: Legatoversigt antal pr. kategori 2009-2014
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Resultater og status for 2014
Soldaterlegatet har siden starten den 29. januar 2009 mødt en stor interesse og opbakning fra alle sider af samfundet – en opbakning, der også i løbet af 2014 har vist sig at være vedholdende og stærk. Ligeledes har Soldaterlegatet oplevet, at den viden og erfaring, der er opbygget, ofte efterspørges af en række offentlige interessenter. Særloven om erstatning til veteraner med PTSD, der trådte i kraft den 4. april 2014, er et eksempel på et
godt resultat, der blev skabt efter en indgående dialog med de relevante myndigheder. Ved udgangen af 2014
havde Arbejdsskadestyrelsen genbehandlet og afgjort 356 veteransager, hvoraf 227 endte med en anerkendelse
af arbejdsskaden. I forbindelse med de talrige anerkendte arbejdsskader støttede Soldaterlegatet op mod 50
veteraner med økonomisk rådgivning efter anerkendt arbejdsskade alene i efteråret 2014. Soldaterlegatets dialog med Forsvaret har ført til, at Forsvarets Veterancenter har etableret et økonomisk rådgivningstilbud til alle
veteraner, der får udbetalt en arbejdsskadeerstatning.
Soldaterlegatets bestyrelse formulerede i 2014 en tilpasset strategi for fondens arbejde de kommende år. Strategien tager udgangspunkt i fondens formålsbestemmelse og retningslinjer for legatuddeling. Fondens mål er at
forbedre tilskadekomne veteraners rehabiliteringsmuligheder og livskvalitet, primært ved at yde målrettet støtte til enkeltpersoner med støttebehov. Ved førstegangsansøgere lægges der vægt på det akutte behov i forhold
til skaden fra udsendelsen, medens der ved gengangere fokuseres på opnåelse af et positivt udviklingsforløb i
forhold til rehabiliteringen.
Soldaterlegatet ønsker ikke at skabe eller være et parallelt støttesystem til det offentlige for veteraner. Eventuelle offentlige støttemuligheder skal være den primære opbakning til veteranen og normalt være undersøgt/afprøvet, før Soldaterlegatet tager stilling i en given sag. Soldaterlegatet udvikler løbende sin rådgivningskompetence for at understøtte tilskadekomne veteraners (gen)etablering af kontakten til Forsvaret/kommunen/andre offentlige myndigheder. Soldaterlegatet bruger i stigende grad ressourcer på rådgivningsog vejledningsarbejdet, for at sikre, at veteraner med støttebehov har kendskab til og gør brug af de relevante
offentlige støttemuligheder. Arbejdet kræver en grundig sagsbehandling, hvor Soldaterlegatet indhenter relevante oplysninger, formidler disse til veteranens kontaktperson, skaber dialog med den for sagen relevante
myndighed og afdækker muligheden for at bidrage med et legat, der understøtter den igangsatte offentlige
indsats.
For at skabe en relevant helhedsindsats for legatmodtagerne ud over den rent økonomiske støtte, arbejdes der
på følgende indsatsområder:


Åbenhed - Styrke og vedligeholde kommunikationen omkring krav og målsætning for legatuddelingen
for sikre en transparent ansøgningsproces for indstilleren.



Synlighed - Bidrage til at holde offentlig fokus på tilskadekomne veteraner.



Partnerskab - Øge og vedligeholde dialogen omkring konkrete samarbejdsmuligheder med offentlige
instanser og frivillige organisationer.
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Rådgivning - Styrke rådgivningen omkring offentlige støttemuligheder under sagsbehandlingen af
indstillinger for at hjælpe indstiller og legatmodtager til at gøre brug af de rette offentlige myndigheder.

Allerede i løbet af 2014 afspejlede Soldaterlegatets udvidede strategiske målsætninger sig i fondens daglige
arbejde. Eksempler på første gode resultater er samarbejdet med Veterancentret om økonomisk rådgivning til
alle veteraner, der får udbetalt en arbejdsskadeerstatning (nærmere beskrevet under ’forventninger til 2015’).
Også Soldaterlegatets nye hjemmeside, der siden august 2014 har givet ansøgerne forbedret mulighed for at
orientere sig om retningslinjerne for Soldaterlegatets uddelingspraksis, er et resultatet af fondens nydefinerede
strategi.
Soldaterlegatet har i 2014 oplevet et stadigt stigende antal ansøgninger og en tendens til mere omfattende
sagsbehandling i forbindelse med den enkelte ansøgning. Sagsbehandlingen består for en stor del af rådgivning
af veteranernes kontaktpersoner i muligheder for offentlig støtte. Veteranernes helbredsmæssige og sociale
problemstillinger er ofte meget komplekse, og mulighederne for offentlig støtte er tit ikke afprøvet i de konkrete sager. Soldaterlegatet yder i disse tilfælde vejledning i, hvilke regler for offentlig støtte, der gør sig gældende, og hvilke myndigheder der skal kontaktes. Dette arbejde kræver tid og omhu, idet det ikke kan forventes af
veteranernes kontaktpersoner, at de er bekendte med alle regelsæt og lovmæssige detaljer på det givne område.
Det betyder i praksis, at der bag en ansøgning, der munder ud i et relativt beskedent legat, kan gemme sig
mange timers sagsbehandling i form af rådgivning. Soldaterlegatet kan på denne måde sikre støtte i situationer,
hvor offentlig støtte ikke kan opnås, og samtidig aktivt hjælpe veteranerne med at etablere kontakt til de relevante myndigheder og organisationer, der kan sikre den rette støtte i en given sag. Denne praksis visualiseres i
nedenstående søjlediagram. Selvom antallet af ansøgninger igen er steget i 2014, så er antallet af bevillinger og
de bevilgede beløb faldet i 2014. Grunden hertil er den oven beskrevne øgede rådgivning, der ofte resulterer i,
at veteranen opnår støtte fra den relevante offentlige myndighed i stedet for fra Soldaterlegatet. Denne fremgangsmåde i sagsbehandlingen af ansøgninger stiller høje krav til Soldaterlegatets medarbejdere. Den nødvendige ekspertise i de relevante fagområder sikres af Soldaterlegatets juridiske konsulent, hvis mangeårige erfaring med social- og beskæftigelseslovgivningen betyder, at veteranernes kontaktpersoner modtager kompetent
og fagrelevant vejledning.
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Nedenstående streg-diagram viser forholdet mellem administrationsomkostninger og legatuddeling. Her fremgår det indirekte, at de samlede administrationsudgifter i procent af bevillingsbeløb er steget fra henholdsvis 14
% i 2012 og 16 % i 2013 til 27 % i 2014. Den markante relative stigning i 2014 skyldes dels stigende huslejeudgifter og dels at Soldaterlegatet ikke har bevilget støtte til større projekter i 2014.
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Soldaterlegatet har i efteråret 2014 indledt en ansøgningsrunde med henblik på yderligere midler for at sikre
fondens virke de kommende fem år. Ud af de fem fonde, der blev kontaktet i 2014, havde tre allerede inden
årets afslutning meldt positiv tilbage.
Soldaterlegatet har i 2014 fortsat drevet projektet Økonomisk Overblik og derudover fulgt to projekter, som fik
bevilget støtte i slutningen af 2013 og blev iværksat i foråret 2014.
Projekt ’Økonomisk Overblik’
Formålet med projekt Økonomisk Overblik er at yde økonomisk rådgivning til veteraner. Projektet, som udføres i samarbejde med Nykredit, KFUMs Soldatermission og Veteranhjem København, havde ved sin start til
sigte at hjælpe Soldaterlegatets primære målgruppe – tilskadekomne danske veteraner – med at få overblik
over privatøkonomien. Erfaringerne fra de første to års arbejde viser dog bl.a., at de mest udsatte veteraners
økonomi og sociale udfordringer kræver en længerevarende og mere omfangsrig rådgivningsindsats end den,
de frivillige rådgivere fra Nykredit kan yde. Derfor har projektets følgegruppe besluttet at rette øget fokus på
en anden målgruppe, nemlig de tjenestegørende veteraner, der endnu ikke har oplevet – og forhåbentlig aldrig
oplever – psykiske efterreaktioner på deres udsendelser, men som ønsker økonomisk rådgivning. Soldaterlegatets fundats giver fonden mulighed for at støtte forebyggende arbejde, og fondens mangeårige erfaring med at
yde økonomisk rådgivning til tilskadekomne veteraner har vist, hvor stor betydning økonomien har hos psykisk sårbare veteraner, og at en forebyggende indsats på dette område er meget relevant.
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Mindfulnessbehandling for danske veteraner
Soldaterlegatet indledte et samarbejde med Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser på Aarhus Universitetshospital og Dansk Center for Mindfulness på Aarhus Universitet for at afprøve programmet MindfulnessBaseret Stress Reduktion (MBSR) til krigsveteraner. Programmet fokuserer bl.a. på at lave yoga- og
koncentrationsøvelser. 12 veteraner gennemgik et intensivt forløb hen over sommeren og fik mulighed for
opfølgende møder frem til årsskiftet.
Resultaterne af pilotprojektet ligger nu klar, og alt tyder på, at MBSR har en positiv effekt på krigsveteraner.
Deltagerne havde mindre angst, depression og færre smerter efter at have gennemgået forløbet.
Sideløbende med MBSR blev nogle af deltagerne i forskningsprojektet også målt på en række biologiske og
psykologiske markører. Der blev i den forbindelse bl.a. gennemført pulsmålinger, opmærksomhedstest og
hjerneskanninger. Resultater herfra er positive, hvilket understøtter, at et forbedret mentalt helbred kan skabe
målbart positive, fysiske forandringer. Soldaterlegatet ønsker at fremme kendskabet til og udbrede interessen
for projektet og dets resultater, så der kan iværksættes uddybende forskning i en større ramme for helt at klarlægge denne behandlings potentiale for psykisk belastede veteraner.
Danish Wounded Warriors project
Formålet med ’The Danish Wounded Warriors Project’ er at etablere et internationalt trænings- og videnscenter udstyret med specialiseret pilatesudstyr for personer med multiskader i København. Soldaterlegatet har
sammen med Helsefonden og Bevica Fonden støttet projektet med øremærkede midler til de enkelte fysisk
skadede veteraners brugerbetaling ved deltagelse i projektet. Projektet bliver ledet af et team af balletdansere
fra Den Kongelige Ballet og pilatesinstruktører, der arbejder for at skabe en rehabilitering af hjemvendte skadede soldater.
Genoptræningen af hjemvendte soldater med amputationer og lammelser ved hjælp af pilates har vist sig at
være yderst effektiv. Vedholdende specialiseret træning af muskler og kropssystemer fører til smidighed, bedre
balance og øget selvværd gennem en mere kontrolleret måde at bevæge sig på. Projektet blev sat i gang i maj
2014, og Soldaterlegatet støtter 11 fysisk tilskadekomne veteraners intensive ugentlige træning over en periode
på 12 måneder. Træningen og deltagernes fysiske fremskridt bliver systematisk dokumenteret, og resultaterne
samles i en rapport efter projektets afslutning i maj 2015.
Støt Soldater og Pårørende (SSOP)
Soldaterlegatet har siden marts 2013 ydet administrativ støtte til foreningen Støt Soldater og Pårørende
(SSOP). SSOP støtter danske soldater, der har pådraget sig fysiske eller psykiske skader i tjenesten samt deres
pårørende.
I 2014 har Soldaterlegatet på SSOPs vegne administreret 62 legatansøgninger og udbetalt legater til en samlet
værdi af 1 mio. kr.
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Private donationer i 2014
Soldaterlegatet har i 2014 modtaget private donationer for i alt 115.750 kr. Heraf er der doneret beløb på i alt
56.828,25 kr. uden tilkendegivelse om formål af donationen. Donationer uden formålsbestemmelse overføres
til Soldaterlegatets bundne kapital, jf. fondslovens § 9 stk. 1, nr. 2. Bestyrelsen har mulighed for at uddele
aktiver, som tilfalder fonden via uopfordrede private donationer, såfremt donationen efter fondens forhold
udgør et ubetydeligt beløb, og det kan antages, at det er gavegiverens ønske, at gaven anvendes til legatuddeling.
Resultat og investeringer
Soldaterlegatets frie midler er placeret i korte indlån og obligationer. Udbyttet herfra er øremærket til legatuddeling.
Nominelt
kr.
___________

Kurs
___________

Kursværdi
kr.
___________

Renter
kr.
___________

0

0

0

101.275

Var., Nykredit 21H 550CF6DA 2022

8.575.879

102,550

8.794.564

96.836

Var., Nykredit 47D 500CF60A 2017

9.064.898

101,134

9.167.694

79.341

3,00 Nykredit 05D 2020

1.781.179

104,500

1.861.332

64.149

700.000

101,400

709.800

19.250

594.174
___________

104,175

618.981
___________

21.836
___________

21.152.371
___________

382.687

Obligationer
2,875 Nykredit E B ok ncJCB 2014

2,75 RDK RD T Sr Fix Okt nc 2015
3,00 RDK 20S. S. 2021

20.716.130
___________

Resultat for 2014 før uddelinger udgør 6.724.238 kr.
Egenkapitalen udgør ultimo året 28.804.627 kr.

Forventninger til 2015
I 2015 vil Soldaterlegatet fortsat tæt følge Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling af de ca. 400 veteransager,
der endnu afventer en afgørelse. I såvel 2013 som i 2014 blev der anmeldt over 200 nye arbejdsskader, og kun
et fåtal er til dato blevet afgjort.
I forbindelse med de trufne afgørelser og deraf resulterende arbejdsskadeerstatninger, der forventes at komme i
løbet af 2015, har Soldaterlegatet iværksat et samarbejde med Forsvarets Veterancenter om økonomisk rådgivning til de veteraner, der får udbetalt erstatninger. Forsvaret har afsat en pulje til økonomisk rådgivning og
kontakter alle veteraner, der får tilkendt en erstatning, med et tilbud om rådgivning. Viser det sig under rådgiv-
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ningen, at veteranen har større økonomiske udfordringer, følger Soldaterlegatet op med et legat til yderligere
økonomisk rådgivning, der kan skabe grundlæggende forudsætninger for, at veteranen kan komme ud af sine
økonomiske vanskeligheder. Soldaterlegatet er blevet enig med Forsvaret om at bruge den samme økonomiske
rådgiver, så der skabes kontinuerligt forløb for veteranen. Soldaterlegatet ser meget frem til dette samarbejde,
der er et godt skridt på vejen til at kunne tilbyde kontinuerlig og ensartet støtte til alle veteraner, der får tilkendt
en arbejdsskadeerstatning.
Den i 2014 indledte ansøgningsrunde med henblik på at sikre midler til fortsat støtte til tilskadekomne danske
veteraner fortsættes i 2015, og det er Soldaterlegatets mål ved årets afslutning at have samlet midler til de næste fem års arbejde. Soldaterlegatet har til dato i denne ansøgningsrunde modtaget tilsagn om 17 mio. kr.
Soldaterlegatet vil som led i sine strategiske målsætninger hen over sommeren 2015 arbejde på at udvikle en
kommunikationsstrategi med øget fokus på fondens forskellige interessentgrupper. Ved at målrette formidlings- og kommunikationsindsatsen mod fondens forskellige interessenter og gøre brug af flere kommunikationskanaler ønsker Soldaterlegatet at sikre størst mulig transparens i forhold til fondens arbejde og mest mulig
fokus på selve sagen, nemlig tilskadekomne veteraner.
Ultimo 2014 har Soldaterlegatet fået bevilget støtte til forbedring af fondens database. Databasen er et elementært arbejdsværktøj i sagsbehandlingen af de talrige ansøgninger, og den viden, der efterhånden er samlet i
databasen, er meget omfattende. Der igangsættes derfor en videreudvikling af den nuværende database for at
give Soldaterlegatet bedre mulighed for systematisk at trække viden fra databasen. Denne viden skal, i generaliseret og anonymiseret form, bruges til formidling af konkrete problemstillinger på veteranområdet. Projektet
forventes afsluttet inden året udgang.
Afslutningsvis ønsker Soldaterlegatet at takke for den store interesse og opbakning, som Legatet løbende får.
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5 års oversigt – Nøgletal
2014
kr.
___________

2013
kr.
___________

2012
kr.
___________

2011
kr.
___________

2010
kr.
___________

Modtagne donationer

8.879.184

6.568.571

12.175.991

10.099.985

26.569.257

Driftsresultat

6.724.238

6.182.539

12.301.133

10.366.163

26.314.029

(4.986.090)

(8.068.767)

(6.700.188)

(10.860.385)

(18.554.083)

Årets resultat

1.738.148

(1.886.228)

5.600.945

Egenkapital

28.804.627

27.066.476

28.952.704

Afgivne bevillinger

(494.222)
23.351.759

7.759.946
23.845.981
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Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og foreningers (fondslovens) regnskabsbestemmelser.
Årsregnskabet er aflagt efter nedenfor anførte regnskabspraksis.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk
forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi
kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Donationer
Donationer indregnes i resultatopgørelsen, når donationen er indbetalt til fonden (Soldaterlegatet).
Renteindtægter og -omkostninger
Renteindtægter og -omkostninger omfatter periodens renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til administration, markedsføring og revision af fonden.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til fondens personale.
Omkostningerne omfatter løn og gager til administration og sagsbehandling af ansøgere.
Afgivne bevillinger
Afgivne bevillinger indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at de bevilliges.
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Anvendt regnskabspraksis
Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen.
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider, der er 3 år.
Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige
værdi.
Mellemregningskonto
Mellemregning mellem bundne og disponible aktiver vedrører renter mv., som er indgået på den bundne bankkonto men først overføres til den disponible bankkonto i det efterfølgende år. Mellemregningen udlignes løbende.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende
regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Værdipapirer
Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser (gæld) indregnes til nominel værdi.
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Resultatopgørelse for 2014
Note
____

2014
kr.
___________

2013
t.kr.
_______

Modtagne donationer

1

8.225.971

6.569

Finansielle indtægter

2

325.578

353

211.525
___________

778
_______

8.763.074

7.700

Momsrefusion
Indtægter
Administrationsomkostninger

3

(802.258)

(396)

Personaleomkostninger

4

(1.028.982)

(926)

Finansielle udgifter

5

(110.658)

(99)

Afskrivninger

6

(96.938)
___________

(97)
_______

Driftsresultat
Skat af årets resultat
Afgivne bevillinger

Årets resultat

7

6.724.238

6.182

0

0

(4.986.090)
___________

(8.068)
_______

1.738.148
___________

(1.886)
_______

Forslag til resultatdisponering
Bunden kapital
Fri kapital

(56)

(3)

1.738.204
___________

(1.883)
_______

1.738.148
___________

(1.886)
_______
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Balance pr. 31.12.2014
Note
____

2014
kr.
___________

2013
t.kr.
_______

Obligationer

8

237.306

312

Bankbeholdninger

9

557.379

0

Mellemregning med frie midler

11.886
___________

11
_______

Bundne midler

806.571
___________

323
_______

Anlægsaktiver

806.571
___________

323
_______

Mellemregning med bunde midler
Materielle anlægsaktiver

10

Tilgodehavende tilsagn

(11.886)

(11)

217.150

314

0

653

Obligationer

11

21.152.371

25.631

Bankbeholdninger

12

9.901.536

3.881

Periodeafgrænsningsposter

13

234.176
___________

288
_______

Frie midler

31.493.317
___________

30.756
_______

Omsætningsaktiver

31.493.317
___________

30.756
_______

Aktiver

32.299.918
___________

31.079
_______
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Balance pr. 31.12.2014
Note
____

2014
kr.
___________

2013
t.kr.
_______

14

806.571
___________

323
_______

806.571
___________

323
_______

27.998.056
___________

26.743
_______

27.998.056
___________

26.743
_______

3.214.102

3.864

281.189
___________

149
_______

Kortfristede gældsforpligtelser

3.495.291
___________

4.013
_______

Gældsforpligtelser

3.495.291
___________

4.013
_______

Passiver

32.299.918
___________

31.079
_______

Bunden kapital

Bunden kapital
Fri kapital

15

Disponibel fondskapital
Skyldige bevillinger
Anden gæld

16

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner

20

Noter
2014
kr.
___________

2013
t.kr.
_______

8.763.434

6.546

115.750

23

1. Modtagne donationer
Modtagne donationer fra fonde
Modtagne donationer fra private
Tilbageførelse af tilgodehavende tilsagn

(653.213)
___________

0
_______

8.225.971
___________

6.569
_______

2.348

0

315.037

316

8.193
___________

37
_______

325.578
___________

353
_______

67.116

0

6.437

13

32.154

32

139.591

73

6.635

7

35.955

28

441.055

177

Forsikringer og kontingenter

16.035

14

Revision

25.000

25

787

4

17.590

14

13.903
___________

9
_______

802.258
___________

396
_______

2. Finansielle indtægter
Renteindtægter, bank
Renteindtægter, obligationer
Kursgevinster

3. Administrationsomkostninger
Marketing
Telefon og porto
Kontorartikler
It-udgifter
Transport og rejseudgifter
Mødeudgifter
Husleje

Gaver og blomster
Bankgebyrer og forvaltningsafgift
Diverse omkostninger
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Noter
2014
kr.
___________

2013
t.kr.
_______

1.919.599

1.714

130.205

131

8.160
___________

7
_______

2.057.964
___________

1.852
_______

1.028.982

926

1.028.982
___________

926
_______

2.057.964
___________

1.852
_______

4
___________

3
_______

110.658
___________

99
_______

110.658
___________

99
_______

96.938
___________

97
_______

96.938
___________

97
_______

4. Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Pensionsbidrag
Andre sociale omkostninger

Personaleomkostninger vedr. administration
Personaleomkostninger vedr. behandling af uddelinger

Gennemsnitligt antal medarbejdere

5. Finansielle udgifter
Kurstab

6. Afskrivninger
Afskrivninger
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Noter
2014
kr.
___________

2013
t.kr.
_______

Rekreation og rehabilitering

221.249

70

Materialer/proteser

175.291

185

Økonomisk bistand

360.893

381

Uddannelse

126.402

159

Transport

150.897

152

Akut bistand

177.377

64

Legatpenge

14.000

13

Juridisk rådgivning

2.452.463

1.756

Økonomisk rådgivning

1.404.539

1.277

10.000

119

Psykiatriske udredninger

129.500

250

Indskud til bolig

478.530

757

Etablering af bolig

228.779

343

Psykolog

275.111

539

Psykiater

70.750

107

0

8

Medicin

532.979

475

Behandling

425.960

455

Diverse projekter

350.000

1.839

Hensættelse til projekter

0

825

Konference

0

154

Projekt – Økonomisk overblik

1.486

88

SFI opfølgningsundersøgelse

7.500

0

7. Bevillinger

Socialrådgivning

Speciallæge

Hensættelser tilbageført tidligere år

Personaleomkostninger vedr. behandling af uddelinger

(3.636.598)
___________

(2.874)
_______

3.957.108

7.142

1.028.982
___________

926
_______

4.986.090
___________

8.068
_______

De i note 7 anførte beløb indeholder faktiske uddelinger med tillæg af det resterende bevilligede beløb.
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Noter
Nominelt
kr.
___________

Kurs
___________

Kursværdi
kr.
___________

Renter
kr.
___________

5,00 Nykredit 03D 2038

8.859

110,743

9.810

576

3,50 RKD 23S.SA 2044

11.189

103,664

11.599

311

4,00 RD 23S.SA 2044

77.060

104,400

80.450

3.940

4,00 RKD 27.S.SOA 2044

73.415

103,765

76.180

3.857

5,00 RKD 43 D OA 2038

23.009

110,375

25.396

1.563

32.083
___________

105,575

33.871
___________

1.647
___________

237.306
___________

11.894

8. Obligationer

4,00 Totalkredit 111 CS 2035

225.615
___________
Periodiserede renter 31.12.2013

(2.890)

Periodiserede renter 31.12.2014

2.302

Handelsrenter, netto

(41)
___________
11.265
___________

2014
Indestående
kr.
___________

2014
Renter
kr.
___________

557.379
___________

42
___________

557.379
___________

42
___________

9. Bankbeholdninger
Danske Forvaltning, konto 3946250228 - fondsmidler/kapital

2014
kr.
___________

10. Materielle anlægsaktiver
Kostpris 01.01.2014

575.974

Tilgang

0
___________

Kostpris 31.12.2014

575.974
___________

Af- og nedskrivninger 01.01.2014
Årets afskrivninger

(261.886)
(96.938)

Årets nedskrivninger

0
___________

Af- og nedskrivninger 31.12.2014

(358.824)
___________

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2014

217.150
___________
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Noter
Nominelt
kr.
___________

Kurs
___________

Kursværdi
kr.
___________

Renter
kr.
___________

0

0

0

101.275

Var., Nykredit 21H 550CF6DA 2022

8.575.879

102,550

8.794.564

96.836

Var., Nykredit 47D 500CF60A 2017

9.064.898

101,134

9.167.694

79.341

3,00 Nykredit 05D 2020

1.781.179

104,500

1.861.332

64.149

700.000

101,400

709.800

19.250

594.174
___________

104,175

618.981
___________

21.836
___________

21.152.371
___________

382.687

11. Obligationer
2,875 Nykredit E B ok ncJCB 2014

2,75 RDK RD T Sr Fix Okt nc 2015
3,00 RDK 20S. S. 2021

20.716.130
___________
Periodiserede renter 31.12.2013

(141.678)

Periodiserede renter 31.12.2014

62.762
___________
303.771
___________
2014
Indestående
kr.
___________

2014
Renter
kr.
___________

Danske Bank, konto 3750029779 - erhvervskonto

3.923.789

0

Danske Forvaltning, konto 3946259985 - fondsmidler/kapital

5.602.977

1.427

3.128

0

362.738

459

8.904
___________

0
___________

9.901.536
___________

1.886
___________

12. Bankbeholdninger

Danske Forvaltning, konto 3946372870 - forvaltningsafkast
Danske Forvaltning, konto 3646259993 - højrentekonto
Danske Bank, konto 10414083 - Danske Business

2014
kr.
___________

2013
t.kr.
_______

Renter

65.065

145

Øvrige

169.111
___________

143
_______

234.176
___________

288
_______

13. Periodeafgrænsningsposter
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Noter
2014
kr.
___________

2013
t.kr.
_______

Bunden kapital 01.01.2014

323.394

326

Overført fra disponibel kapital, jf. afgørelse fra Civilstyrelsen

483.230

0

14. Bunden kapital

Kursregulering af obligationer

(53)
___________

(3)
_______

Bunden kapital 31.12.2014

806.571
___________

323
_______

26.743.082

28.626

15. Disponibel kapital
Disponibel kapital 01.01.2014
Overført til bunden kapital, jf. afgørelse fra Civilstyrelsen

(483.230)

0

Henlagt til fri kapital

1.738.204
___________

(1.883)
_______

Disponibel kapital 31.12.2014

27.998.056
___________

26.743
_______

47.106

0

195.447

106

25.000

25

13.636
___________

18
_______

281.189
___________

149
_______

16. Anden gæld
A-skat, AM-bidrag og ATP
Skyldige feriepenge
Skyldig revision
Øvrige skyldige omkostninger
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