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Bestyrelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015
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 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.
Bestyrelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse.
København, den 11. april 2016

Bestyrelse

Peter Højland
formand

Christian Herskind
næstformand

Claus Bretton-Meyer

Frank E. Andersen

Kim Kristensen

Kristian May

Nikolaj Lindberg

Sven A. Blomberg

Torben von Lowzow

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner

3

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 2015, 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 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 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 11. april 2016

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556
Erik Holst Jørgensen
statsautoriseret revisor

Jens Baes
statsautoriseret revisor
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Bestyrelsesberetning 2015
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 militært personel 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. Ud over 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 110 mio. kr. Pr. 31. december 2015 har Soldaterlegatet yderligere donationstilsagn på 16,7
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 2015 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 2015 modtog Soldaterlegatet i alt donationer på 7,6 mio.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
Frank Andersen, kommunaldirektør Gentofte Kommune
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 2015 fratrådte Karl Erik Nielsen bestyrelsen grundet 70-års-reglen i fundatsen efter
at have siddet i Soldaterlegatets bestyrelse siden fondens etablering. I hans sted indtrådte Frank Andersen.
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Bestyrelsesberetning 2015
Legatuddelingskomiteen
Legatuddelingsarbejdet varetages af legatuddelingskomiteen på seks medlemmer, som hver har en betydelig
faglig indsigt i de sager, der behandles:







Sven Blomberg (formand), viceordførende direktør Jyske Bank
Anders Korsgaard, chefpsykolog Rigshospitalet
Jes Bruun Lauritzen, professor og overlæge dr.med. Bispebjerg Hospital
Jesper Helsø, forhenværende forsvarschef
Sys Rovsing, advokat og partner Bech Bruun
Ulrich Schmidt-Hansen, social- og sundhedsdirektør Herlev Kommune

Soldaterlegatets forretningsudvalg består af formanden og næstformanden for bestyrelsen samt formanden for
legatuddelingskomiteen.
Præsidium
Den 31. maj 2011 blev Soldaterlegatets præsidium etableret. Præsidiets medlemmer er:










Henrik Wedell-Wedellsborg, præsident
Else Marie Remmen, Remmen Fonden
Gurli Martinussen, Tryg Fonden
Niels Smedegaard, Bikubenfonden
Mogens Hugo, Nordea-fonden
Niels Boserup, Oticon Fonden
Sten Scheibye, Knud Højgaards Fond
Steen E. Christensen
Teddy Jacobsen, Fonden af 1. December

Bikubenfonden meddelte forud for præsidiemødet 2015, at den afgåede næstformand i bestyrelsen, Johannes
Due, ville blive erstattet af bestyrelsesformand Niels Smedegaard som fondens repræsentant i Soldaterlegatets
præsidium fra maj 2015.
Hvervet som medlem af henholdsvis bestyrelse, legatuddelingskomite og præsidium er ulønnet.
Sekretariatet
Soldaterlegatets sekretariat varetager den daglige drift og administration af Soldaterlegatet og har siden sensommeren 2010 ligeledes stået med ansvaret for en del af legatuddelingen i henhold til de rammer, som legatuddelingskomiteen har tildelt sekretariatet. Sekretariatet varetog i 2015 også administrationen af fonden Henning Remmens Støttefond for Gardere, som har en fundats stort set svarende til Soldaterlegatets, dog med den
særlige tilføjelse, at legatmodtageren skal have været udsendt af eller sammen med Den Kongelige Livgarde.
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Bestyrelsesberetning 2015
Ud over den daglige administration og legatuddeling varetager Soldaterlegatets sekretariat vejledningsopgaver
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 vejleder legatansøgere i 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 behandling og rehabilitering fastholdes på dagsordenen hos relevante myndigheder, organisationer og
politiske beslutningstagere.
I 2015 har sekretariatet bestået af tre fuldtidsansatte, hvoraf den ene kom tilbage fra barsel den 4. maj 2015,
samt en deltidsansat. Derudover samarbejder Soldaterlegatet med en timelønnet bogholder.






Thore Clausen (sekretariatschef)
Kit Rommerdahl (sagsbehandler)
Marie Tanggaard (kommunikationsmedarbejder, barsel indtil 3. maj 2015)
Charlotte Bækdahl (administrativ medarbejder)
Linda Gummer (timelønnet bogholder)

Legatuddelinger 2015
I 2015 har Soldaterlegatet modtaget nøjagtig 500 ansøgninger, hvilket er et fald på 214 ansøgninger i forhold
til 2014. Soldaterlegatet har støttet 370 veteraner i årets løb, hvoraf 134 blev indstillet for første gang i 2015.
Legatmodtagerne fik tildelt i alt 533 legatbevillinger. 84 legatansøgninger til Soldaterlegatet blev afvist, idet
det ansøgte lå uden for Soldaterlegatets fundats eller ikke kunne imødekommes inden for fondens retningslinjer for legatuddeling.
500 legatansøgninger:
 466 ansøgninger på psykisk skadede soldater
 19 ansøgninger på fysisk skadede soldater
 5 ansøgninger på pårørende eller efterladte
 10 ansøgninger på projekter eller uden for norm
I 2015 kom legatansøgningerne fra:
 213 ansøgninger: Forsvarets og kommunale socialrådgivere
 65 ansøgninger: Faglige organisationer
 63 ansøgninger: Familiemedlemmer
 42 ansøgninger: Andre & andet (frivillige organisationer, kommunale støttepersoner)
 36 ansøgninger: Samarbejdspartnere (økonomiske og juridiske rådgivere)
 35 ansøgninger: Forsvarets beskæftigelseskonsulenter og job- og uddannelsesrådgivere
 14 ansøgninger: Forsvaret (chef og kolleger)
 13 ansøgninger: Venner og kærester
 11 ansøgninger: KFUMs soldaterrekreation
 8 ansøgninger: Psykologer og behandlere
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Bestyrelsesberetning 2015
Hvem var legatmodtagerne?
Igen i 2015 har Soldaterlegatet oplevet, at det primært er personer med psykiske skader (93%), der bliver indstillet til Soldaterlegatet. 36% af legatmodtagerne i 2015 havde ikke modtaget støtte fra Soldaterlegatet før.
Det betyder, at der trods faldende antal ansøgere, stadig er mange ”nytilkomne” veteraner der får støtte af Soldaterlegatet, og at Soldaterlegatet ved udgangen af 2015 i alt har støttet ca. 1.350 enkeltpersoner med mere end
3.000 legater.
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!
45% af veteranerne, som Soldaterlegatet støttede i 2015, modtager enten kontanthjælp, dagpenge eller førtidspension. 29% er sygemeldt fra Forsvaret eller civilt arbejde. 10% er fortsat ansat i Forsvaret, og 10% er erhvervsaktive i civil ansættelse. 5% er under uddannelse, og 1% er uden forsørgelse.
De fem områder som Soldaterlegatet tildeler flest bevillinger til er:






Juridisk rådgivning
Økonomisk rådgivning
Medicin
Økonomisk bistand
Rekreation/rehabilitering

130 legater
105 legater
75 legater
52 legater
49 legater

De fem områder, som Soldaterlegatet har støttet med flest midler, er:






Projekter
Juridisk rådgivning
Økonomisk rådgivning
Medicin
Rekreation/rehabilitering

1,90 mio. kr.
1,64 mio. kr.
0,87 mio. kr.
0,29 mio. kr.
0,27 mio. kr.

Udviklingen for legatuddelingen har i 2015 været præget af det store antal afgørelser om anerkendelse af psykiske arbejdsskader, der blev truffet i Arbejdsskadestyrelsen. Mange af afgørelserne giver anledning til tvivl
om, hvorvidt styrelsen har behandlet sagerne grundigt nok, og om mange af afgørelsernes tilsidesættelse af
foreliggende speciallægeerklæringer er berettigede. Soldaterlegatet har derfor, i tråd med fondens målsætning
om at følge udviklingen i Arbejdsskadestyrelsens arbejdspraksis tæt, bevilget 130 legater til juridisk rådgivning, som i langt de fleste tilfælde handler om juridisk bistand til revurdering af Arbejdsskadestyrelsens afgørelser. De 130 legater til juridisk rådgivning blev bevilget til i alt 102 enkeltpersoner.
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Bestyrelsesberetning 2015
Årets største post i legatuddelingen har været til projekter, hvoraf projektet ’Vejen til et godt hverdagsliv’, som
Soldaterlegatet selv har initieret og delvist finansieret, med hjælp af beskæftigelsesministeriets STAR-pulje
alene har udløst en bevilling på 1,4 mio.kr. Dette og de øvrige projekter beskrives særskilt i de følgende afsnit.
Soldaterlegatet har også i 2015 støttet et stort antal økonomiske rådgivningsforløb. Tendensen er dog faldende,
hvilket hovedsagelig har to årsager:
Forsvaret yder via Veterancenteret siden januar 2015 økonomisk rådgivning til alle veteraner, der har modtaget
en arbejdsskadeerstatning. Ordningen er blevet indført i samarbejde med Soldaterlegatet og er blevet taget godt
imod blandt veteranerne.
Soldaterlegatet har i rammerne af projektet Økonomisk Overblik ydet gratis økonomisk rådgivning til over 40
veteraner i 2015. Rådgivningen udføres af frivillige Nykredit-rådgivere i rammerne af et CSR-projekt på tre
KFUM-Soldaterhjem i Jylland og på Sjælland samt på Veteranhjem København.
Soldaterlegatet har igen i 2015 bevilget et stort antal medicinlegater, selvom antallet af legater har været faldende i forhold til 2014. Siden 2012 har Soldaterlegatet haft en aftale med Dansk Apotekerforening, der giver
Soldaterlegatet mulighed for at overføre et 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 2015 har
Soldaterlegatet støttet 75 veteraner med et medicinlegat.
I 2015 har Soldaterlegatet i stigende grad støttet veteraners aflastningsophold på KFUMs soldaterrekreationer
eller andre relevante botilbud, hvilket afspejles i de 49 legater til rekreation/rehabilitering. Disse legater bidrager i høj grad til, at veteraner i akutte krisesituationer kan få social støtte og faglig vejledning til genfinde fodfæste i livet.
Der har i 2015 været et markant fald på legater til økonomisk bistand. Ud over det generelle fald på ansøgninger oplever Soldaterlegatet en stigende fokus i behandlingssystemet og hos kommunerne på at støtte økonomisk trængte veteraner. Soldaterlegatet vejleder ansøgerne i givet fald om, hvor i det offentlige system der kan
ansøges om relevant støtte, ofte med den positive effekt, at offentlig støtte opnås.
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Bestyrelsesberetning 2015
Figur 1: Legatoversigt antal pr. kategori 2009-2015
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Resultater og status for 2015
Soldaterlegatet har siden starten den 29. januar 2009 mødt en stor interesse og opbakning fra alle sider af samfundet – en opbakning, der i løbet af 2015 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.
Veterancentrets etablering af et økonomisk rådgivningstilbud til alle veteraner, der får udbetalt en arbejdsskadeerstatning, er et godt eksempel på, at erfaringerne fra fondens arbejde er med til at videreudvikle de offentlige myndigheders tilbud til tilskadekomne veteraner.
Det faldende antal ansøgninger har givet anledning til en analyse af årets legatansøgninger for at kunne sammenligne de aktuelle ansøgninger med tidligere års mønstre i ansøgningerne.
Det viser sig, at ændringer i nogle praktiske arbejdsgange mellem Soldaterlegatet og vore samarbejdspartnere
har forstærket den generelle tendens for faldende ansøgertal markant. Både ansøgningernes karakter og veteranernes profil er dog meget lig med forgangne år. En glædelig tendens er dog, at støtte på nogle områder som
psykologhjælp eller psykiatriske udredninger er faldet markant, hvilket tyder på, at det offentlige i højere grad
træder til, og at det blandt veteraner er blevet mere accepteret, at bede om hjælp til behandling i offentlig regi,
frem for alt hos Veterancentret, hvis indsats til gavn for veteranerne er under hastig positiv udvikling.
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Bestyrelsesberetning 2015
Omvendt ses en stigning af bevillinger til juridisk rådgivning i forbindelse med arbejdsskadesager. Udviklingen er beklagelig, og støtten på dette område kan med rette betragtes som et af Soldaterlegatets mest betydningsfulde indsatsområder.
I overensstemmelse med Soldaterlegatets formulerede strategi fra 2014 har fonden i 2015 styrket sin kommunikationsindsats for at fastholde offentlighedens interesse og fokus på danske veteraner. Fonden har øget sine
aktiviteter på de sociale medier og har støttet projekter med henblik på at skabe opmærksomhed om veteraners
liv og trivsel.
Ved hjælp af en øremærket donation fra en privat fond har Soldaterlegatet kunnet igangsætte en omfattende
forbedring af fondens sagsdatabase. Udvidelsen af databasen vil give et bedre overblik over de stadigt mere
komplekse sagshistorikker, og forbedrede søgefunktioner vil give Soldaterlegatet mulighed for nemmere at
identificere særlige mønstre hos legatmodtagerne. Dermed vil det blive lettere at sætte tal på fondens erfaringer
fra legatuddelingsarbejdet og give mulighed for i anonymiseret form at formidle tilskadekomne veteraners
særlige forhold og udfordringer.
Soldaterlegatet har i 2015 fortsat drevet projektet ”Økonomisk Overblik” og derudover bevilget støtte til yderligere fire projekter.
Projektet ”Økonomisk Overblik”
Formålet med projektet ”Økonomisk Overblik” er at yde økonomisk rådgivning til veteraner. Projektet, som
udføres i samarbejde med Nykredit, KFUMs Soldatermission og Veteranhjem København, har til sigte at hjælpe tilskadekomne danske veteraner med at få overblik over privatøkonomien. Projektet blev evalueret i efteråret 2015 ved hjælp af spørgeskemaer til veteranerne samt interviews med de lokale tovholdere og Nykredits
økonomiske mentorer.
Veteranernes bedømmelse af rådgivningen er meget positiv. Veteranerne mener overvejende at have fået bedre
overblik over deres økonomi som følge af rådgivningen. De fleste har dog stadig bekymringer over deres økonomi, hvilket tilsyneladende især skyldes ingen eller begrænsede muligheder for opsparing.
Flertallet af veteranerne giver udtryk for større økonomisk ansvarlighed, f.eks. ved at de tænker sig bedre om,
inden de bruger penge.
Interviewene med tovholderne og mentorerne efterlader det generelle indtryk, at der er et behov for økonomisk
rådgivning blandt veteranerne, og at de rammer for rådgivningen, som projektet byder på, tilgodeser veteranernes behov. Både mentorer og tovholdere er af den opfattelse, at deres indsats gør gavn. Det bliver dog også
nævnt, at veteranernes udfordringer kan være komplekse, og at det kan være svært at få tiden til at slå til.
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Svarene fra interviewene giver et billede af, at indsatsen og engagementet de enkelte steder er ensartet, og at
indstillingen til indsatsen generelt er positivt. En enkelt mentor udtrykker frustration over ikke at kunne hjælpe
nok. Da det dog generelt i alle interviews fremgår, at deltagerne har komplekse økonomiske problemer, er
denne frustration ikke overraskende.
Resultaterne fra evalueringen har givet anledning til at udvide projektet til også at omfatte rådgivning på
KFUM-Soldaterhjemmene i Fredericia og Varde, hvilket projektets styregruppe ved udgangen af 2015 arbejder
på at realisere.
Projektet ”Vejen til et godt hverdagsliv”
Soldaterlegatet har i efteråret 2015 initieret et rehabiliteringsprojekt for veteraner, der bliver udskrevet fra psykiatrisk behandling. Projektet er støttet af Beskæftigelsesministeriets STAR-pulje til veteranindsatser med 3
mio.kr. og drives i samarbejde med Handikapidrættens Videnscenter, PTSD-Klinikken i Århus og Psykiatrisk
Afdeling på Rigshospitalet. Projektets formål er at støtte veteraner, når den psykiatriske behandling afsluttes,
og kommunens rehabiliteringsindsats igangsættes. Det har vist sig, at denne overgang er en udfordring, og
derfor ønsker projektet med en håndholdt indsats over for veteranerne at hjælpe veteranerne til at genfinde
fodfæste i hverdagslivet efter behandlingen, etablere en god kontakt til relevante kommunale myndigheder og
ikke mindst reetablere gode hverdagsvaner som motion og et aktivt familieliv.
Projektet, som har 24 deltagere, har tæt kontakt til to såkaldte 360-graders konsulenter, der følger veteranernes
hverdagsliv i 18 måneder frem til slutningen af 2016.
Erfaringerne fra projektet vil blive formidlet ved en afsluttende konference i november 2016, hvor flere aspekter af veteranernes vej fra militær til civil vil blive fremlagt og diskuteret. Ud over de ovennævnte samarbejdspartnere støttes denne konference aktivt af Veterancentret og Dansk Idræts Forbund.
Projektet ”Veteraner i det (fag)grønne”
Soldaterlegatet har bevilget delvis finansiering til et projekt på Københavns Universitets Skovskole i Nødebo,
hvor 12 veteraner, der er påvirket af psykiske mén fra udsendelsen og aktuelt står uden for arbejdsmarkedet,
kan afklare mulighed for at finde arbejde eller starte uddannelse inden for skovbrug, naturformidling eller lignende. Ved årsskifte var projektet sat til at starte i marts 2016.
Projektet ”Krigsdans”
Soldaterlegatet har bevilget delvis finansiering af en tv-dokumentar, der beskriver, hvordan nogle af deltagerne
i pilates-projektet Danish Wounded Warriors medvirker i balletforestillingen ’I Føling’. Støtten gives i forlængelse af Soldaterlegatets ønske om at fastholde offentlighedens fokus på veteraner og for at bidrage til at
fremme kommunikationen af positive fortællinger om tilskadekomne veteraner og deres bidrag til det civile
samfund.
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Bestyrelsesberetning 2015
Projektet ”Arctic Challenge”
Soldaterlegatet har bevilget et mindre tilskud til en gruppe veteraners formidling og offentlighedsarbejde i
forbindelse med en planlagt tur til Østgrønland. Foreningen Veterans in Motion ønsker at gennemføre en længere ekspedition i Grønland og dermed sætte fokus på tilskadekomne veteraner som ressource for det civile
erhvervsliv.
Private donationer i 2015
Soldaterlegatet har i 2015 modtaget private donationer for i alt 262.044 kr. 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.
___________

2,50 Nordea Annuitetslån

3.340.807

99,035

3.308.568

66.372

2,00 RKD 10T AP (INK) 2019

3.480.071

105,195

3.660.861

69.601

2,50 RKD 23S.SA 2047

3.433.152

95,418

3.275.845

43.624

3,00 RKD 27S.S.OA 2044

3.259.730

99,346

3.238.411

86.787

5,65 Obrigacoes do Tesouro

318.000

124,170

2.946.647

133.513

Volkswagen Intl Fin NV FRN Perp/Call

235.000

93,175

1.633.998

65.553

3,45 Apple Inc. 6/5-2014/2024

138.000

103,702

977.433

32.111

3,75 A.P. Møller-Maersk EMTN

141.000

96,891

933.089

35.655

5,125 Rep of Portugal REGS

429.000

102,700

3.009.182

148.722

Var., Nykredit 21H 550CF6DA 2022

0

0

0

24.900

Var., Nykredit 47D 500CF60A 2017

0

0

0

20.575

3,00 Nykredit 05D 2020

0

0

0

13.359

3,00 RKD 20S.S 2021

0

0

0

4.456

0
___________

0

0
___________

23.036
___________

22.984.034
___________

768.264

Obligationer

3,50 RKD 23S.SA 2044

14.774.760
___________
Resultat for 2015 før uddelinger udgør 5.340.100 kr.
Egenkapitalen udgør ultimo året 27.694.721 kr.

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner

13

Bestyrelsesberetning 2015
Forventninger til 2016
I 2016 vil Soldaterlegatet fortsat tæt følge Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling af de mange veteransager,
der endnu afventer en afgørelse. Der er fortsat store udfordringer i forhold til Arbejdsskadestyrelsens praksis
ved sagsbehandlingen af veteransagerne. Soldaterlegatet mener især, at sagerne ikke bliver behandlet grundigt
nok, og at myndighederne på tvivlsomt grundlag erklærer dokumenterede hændelser for ikke voldsomme nok
til at forsage en arbejdsskade i form af en PTSD-lidelse. Ved sidstnævnte afgørelser forekommer det hyppigt,
at speciallægeerklæringer, der fastslår en årsagssammenhæng mellem PTSD-lidelsen og udsendelsen, tilsidesættes af Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandler. Her vil Soldaterlegatet også i 2016 have en stor opgave i at
støtte veteranerne til at få revurderet deres sager og i givet fald anket afgørelserne.
Derudover vil Soldaterlegatet gøre opmærksom på, at en del veteraner fra de tidlige balkanudsendelser ikke er
omfattet af Forsvarets ordning om svie- og smertegodtgørelse samt tilskadekomstpension for overenskomstansatte. Ordningens skæringsdato er den 14. august 1996, hvilket reelt betyder en markant forskelsbehandling af
veteraner, der har fået anerkendt en arbejdsskade på den ene eller den anden side af denne dato. Soldaterlegatets klare holdning er, at de veteraner, der i årene 1992-96 har ydet en farefuld indsats på Balkan, burde anerkendes ved at få samme rettigheder som kollegaerne, der efter 1996 er taget på internationale militærmissioner.
I forbindelse med analysen af det faldende antal ansøgere planlægger Soldaterlegatet oplysningsindsatser over
for relevante kommuner og organisationer med kontaktflader til veteranernes personlige netværk. Indsatserne
går konkret ud på at skabe en øget og vedvarende dialog med potentielle ansøgere. Sekretariatet tager initiativ
til en række orienterings- og netværksmøder med relevante interessenter for at sikre, at de faldende ansøgertal
er et resultat af et faldende behov og ikke af manglende kendskab til Soldaterlegatets arbejde.
Projektet ’Vejen til et godt hverdagsliv’ vil i 2016 få yderligere fokus i Soldaterlegatet. Erfaringer og resultater
fra projektet vil blive præsenteret og diskuteret på en større konference i slutningen af 2016. Det brede samarbejde mellem flere private og offentlige aktører i dette projekt er et tydeligt tegn på, at der hersker en stor vilje
til at arbejde med veteraners reintegration i det civile samfund. Formidlingen af resultaterne til relevante interessenter skal bidrage til, at især offentlige myndigheder får viden og konkrete værktøjer til at forbedre tilskadekomne veteraners sociale og jobmæssige situation.
Endelig arbejder Soldaterlegatet i samarbejde med SFI på at afdække mulighed for ekstern støtte til en opfølgningsundersøgelse af forskningsprojektet ’Danske hjemvendte soldater’. Den opfølgende undersøgelse forventes at blive sat i gang i efteråret 2016.
Afslutningsvis ønsker Soldaterlegatet at takke for den store interesse og opbakning, som fonden løbende får.
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Bestyrelsesberetning
5 års oversigt – Nøgletal
2015
kr.
___________

2014
kr.
___________

2013
kr.
___________

2012
kr.
___________

2011
kr.
___________

Modtagne donationer

7.602.170

8.879.184

6.568.571

12.175.991

10.099.985

Driftsresultat

5.340.100

6.724.238

6.182.539

12.301.133

10.366.163

Afgivne bevillinger

(6.450.006)

(4.986.090)

(8.068.767)

(6.700.188)

(10.860.385)

Årets resultat

(1.109.906)

1.738.148

(1.886.228)

5.600.945

Egenkapital

27.694.721

28.804.627

27.066.476

28.952.704

(494.222)
23.351.759
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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 2015
Note
____

2015
kr.
___________

2014
t.kr.
_______

Modtagne donationer

1

7.602.170

8.226

Finansielle indtægter

2

649.269

326

239.560
___________

211
_______

8.490.999

8.763

Momsrefusion
Indtægter
Administrationsomkostninger

3

(841.211)

(802)

Personaleomkostninger

4

(901.908)

(1.029)

Finansielle udgifter

5

(1.310.842)

(111)

Afskrivninger

6

(96.938)
___________

(97)
_______

Driftsresultat
Skat af årets resultat
Afgivne bevillinger

Årets resultat

7

5.340.100

6.724

0

0

(6.450.006)
___________

(4.986)
_______

(1.109.906)
___________

1.738
_______

(61.256)

0

(1.048.650)
___________

1.738
_______

(1.109.906)
___________

1.738
_______

Forslag til resultatdisponering
Bunden kapital
Fri kapital
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Balance pr. 31.12.2015
Note
____

2015
kr.
___________

2014
t.kr.
_______

Obligationer

8

710.530

237

Bankbeholdninger

9

103.499

558

Mellemregning med frie midler

0
___________

12
_______

Bundne midler

814.029
___________

807
_______

Anlægsaktiver

814.029
___________

807
_______

Mellemregning med bunde midler

0

(12)

Materielle anlægsaktiver

10

120.212

217

Obligationer

11

22.984.034

21.152

Bankbeholdninger

12

8.301.464

9.902

Periodeafgrænsningsposter

13

210.131
___________

234
_______

Frie midler

31.615.841
___________

31.493
_______

Omsætningsaktiver

31.615.841
___________

31.493
_______

Aktiver

32.429.870
___________

32.300
_______
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Balance pr. 31.12.2015
Note
____

2015
kr.
___________

2014
t.kr.
_______

14

814.029
___________

807
_______

814.029
___________

807
_______

26.880.692
___________

27.998
_______

26.880.692
___________

27.998
_______

4.453.170

3.214

281.979
___________

281
_______

Kortfristede gældsforpligtelser

4.735.149
___________

3.495
_______

Gældsforpligtelser

4.735.149
___________

3.495
_______

Passiver

32.429.870
___________

32.300
_______

Bunden kapital

Bunden kapital
Fri kapital

15

Disponibel fondskapital
Skyldige bevillinger
Anden gæld

16
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Noter
2015
kr.
___________

2014
t.kr.
_______

7.340.126

8.763

262.044

116

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

0
___________

(653)
_______

7.602.170
___________

8.226
_______

921

2

479.263

316

169.085
___________

8
_______

649.269
___________

326
_______

23.491

67

4.906

6

19.497

32

312.875

140

3.925

7

30.348

36

358.884

440

7.482

16

25.000

25

Revision - indsamlingsregnskab

3.750

0

Gaver og blomster

1.418

1

37.717

18

11.918
___________

14
_______

841.211
___________

802
_______

2. Finansielle indtægter
Renteindtægter, bank
Renteindtægter, obligationer
Kursgevinster

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

Bankgebyrer og forvaltningsafgift
Diverse omkostninger
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Noter
2015
kr.
___________

2014
t.kr.
_______

1.668.255

1.920

128.361

130

7.200
___________

8
_______

1.803.816
___________

2.058
_______

901.908

1.029

901.908
___________

1.029
_______

1.803.816
___________

2.058
_______

4
___________

4
_______

1.310.842
___________

111
_______

1.310.842
___________

111
_______

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

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner

22

Noter
2015
kr.
___________

2014
t.kr.
_______

298.056

223

Materialer/proteser

79.986

175

Økonomisk bistand

118.559

361

Uddannelse

131.444

126

75.053

151

114.695

177

0

14

Juridisk rådgivning

3.434.043

2.452

Økonomisk rådgivning

1.104.101

1.405

0

10

33.000

129

Indskud til bolig

183.277

479

Etablering af bolig

147.440

229

Psykolog

111.022

275

Psykiater

6.750

71

Medicin

396.862

533

Behandling

258.959

425

Projekt - Økonomisk overblik

12.689

1

SFI opfølgningsundersøgelse

0

8

2.025.500

350

7. Bevillinger
Rekreation og rehabilitering

Transport
Akut bistand
Legatpenge

Socialrådgivning
Psykiatriske udredninger

Projekter
Hensættelser tilbageført tidligere år

Personaleomkostninger vedr. behandling af uddelinger

(2.983.338)
___________

(3.637)
_______

5.548.098

3.957

901.908
___________

1.029
_______

6.450.006
___________

4.986
_______

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

Kurs
___________

Kursværdi
kr.
___________

Renter
kr.
___________

2,50 Nordea Annuitetslån 2037

104.057

99,035

103.053

2.067

2,00 RKD 10T AP (INK) 2019

128.926

105,195

135.624

2.579

2,50 RKD 23S.SA 2047

216.817

95,418

206.883

2.755

84.562

99,346

84.009

2.251

Volkswagen Intl Fin NV FRN Perp/Call

7.000

93,175

48.672

1.953

3,45 Appel Inc. 6/5-2014/2024

3.000

103,702

21.249

698

3,75 A.P. Møller-Maersk EMTN

3.000

96,891

19.853

759

13.000

102,700

91.187

4.507

5,00 Nykredit 03D 2038

0

0

0

111

3,50 RKD 23S.SA 2044

0

0

0

828

4,00 RD 23S.SA 2044

0

0

0

771

4,00 RKD 27.S.SOA 2044

0

0

0

732

5,00 RKD 43 D OA 2038

0

0

0

288

0
___________

0

0
___________

321
___________

710.530
___________

20.620

8. Obligationer

3,00 RKD 27S.S.OA 2044

5,125 Rep of Portugal REGS

4,00 Totalkredit 111 CS 2035

560.362
___________
Periodiserede renter 31.12.2014

(2.302)

Periodiserede renter 31.12.2015

2.618

Handelsrenter, netto

(6.164)
___________
14.772
___________

2015
Indestående
kr.
___________

2015
Renter
kr.
___________

103.499
___________

101
___________

103.499
___________

101
___________

9. Bankbeholdninger
Danske Forvaltning, konto 3946250228 - fondsmidler/kapital
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Noter
2015
kr.
___________

10. Materielle anlægsaktiver
Kostpris 01.01.2015

575.974
___________

Kostpris 31.12.2015

575.974
___________

Af- og nedskrivninger 01.01.2015

(358.824)

Årets afskrivninger

(96.938)
___________

Af- og nedskrivninger 31.12.2015

(455.762)
___________

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2015

120.212
___________

Nominelt
kr.
___________

Kurs
___________

Kursværdi
kr.
___________

Renter
kr.
___________

2,50 Nordea Annuitetslån

3.340.807

99,035

3.308.568

66.372

2,00 RKD 10T AP (INK) 2019

3.480.071

105,195

3.660.861

69.601

2,50 RKD 23S.SA 2047

3.433.152

95,418

3.275.845

43.624

3,00 RKD 27S.S.OA 2044

3.259.730

99,346

3.238.411

86.787

5,65 Obrigacoes do Tesouro

318.000

124,170

2.946.647

133.513

Volkswagen Intl Fin NV FRN Perp/Call

235.000

93,175

1.633.998

65.553

3,45 Apple Inc. 6/5-2014/2024

138.000

103,702

977.433

32.111

3,75 A.P. Møller-Maersk EMTN

141.000

96,891

933.089

35.655

5,125 Rep of Portugal REGS

429.000

102,700

3.009.182

148.722

Var., Nykredit 21H 550CF6DA 2022

0

0

0

24.900

Var., Nykredit 47D 500CF60A 2017

0

0

0

20.575

3,00 Nykredit 05D 2020

0

0

0

13.359

3,00 RKD 20S.S 2021

0

0

0

4.456

0
___________

0

0
___________

23.036
___________

22.984.034
___________

768.264

11. Obligationer

3,50 RKD 23S.SA 2044

14.774.760
___________
Periodiserede renter 31.12.2014

(62.762)

Periodiserede renter 31.12.2015

66.228

Handelsrenter, netto

(307.239)
___________
464.491
___________
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Noter

2015
Indestående
kr.
___________

2015
Renter
kr.
___________

982.578

619

6.474.636

0

16.936

2

818.672

199

8.642
___________

0
___________

8.301.464
___________

820
___________

12. Bankbeholdninger
Danske Bank, konto 3750029779 - erhvervskonto
Danske Forvaltning, konto 3946259985 - fondsmidler/kapital
Danske Forvaltning, konto 3946372870 - forvaltningsafkast
Danske Forvaltning, konto 3646259993 - højrentekonto
Danske Bank, konto 10414083 - Danske Business

2015
kr.
___________

2014
t.kr.
_______

Renter

68.846

65

Øvrige

141.285
___________

169
_______

210.131
___________

234
_______

13. Periodeafgrænsningsposter
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Noter
2015
kr.
___________

2014
t.kr.
_______

806.571

324

Overført fra disponibel kapital, jf. afgørelse fra Civilstyrelsen

56.828

483

Overført fra disponibel kapital, mellemregning 2014

11.886

0

14. Bunden kapital
Bunden kapital 01.01.2015

Kursregulering af obligationer

(61.256)
___________

0
_______

Bunden kapital 31.12.2015

814.029
___________

807
_______

27.998.056

26.743

15. Disponibel kapital
Disponibel kapital 01.01.2015
Overført til bunden kapital, jf. afgørelse fra Civilstyrelsen

(56.828)

(483)

Overført til bunden kapital, mellemregning 2014

(11.886)

0

Henlagt til fri kapital

(1.048.650)
___________

1.738
_______

Disponibel kapital 31.12.2015

26.880.692
___________

27.998
_______

49.414

47

183.556

195

25.000

25

24.009
___________

14
_______

281.979
___________

281
_______

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

10027-1169
Årsrapport 2015

