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Bestyrelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016
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 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.
Bestyrelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.

København, den 9. maj 2017
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter,
herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 i
overensstemmelse med god regnskabsskik, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der
er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav. Det er
vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven. Ledelsen 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.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte driften; at
oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag
af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere fonden, indstille
driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj
grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,
altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller
samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, fortager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt
opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste
udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

•

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om
effektiviteten af fondens interne kontrol.

•

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

•

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens evne til at fortsætte
driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre
opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,
modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til
datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden
ikke længere kan fortsætte driften.

•

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan
måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern
kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om bestyrelsesberetningen
Bestyrelsen er ansvarlig for bestyrelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke bestyrelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om bestyrelsesberetningen.

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner

5

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse bestyrelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om bestyrelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er herudover at overveje, om bestyrelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at bestyrelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig
fejlinformation i bestyrelsesberetningen.
København, den 9. maj 2017

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Erik Holst Jørgensen
statsautoriseret revisor

Jens Jørgensen Baes
statsautoriseret revisor
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Bestyrelsesberetning 2016
Soldaterlegatet, som ’Fonden til støtte for Soldater og pårørende i internationale militære 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 pårørende og 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 opstarten har Soldaterlegatet ved donationer modtaget en uddelingskapital på 112 mio.kr. Pr. 31. december 2016 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 2016 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 2016 modtog Soldaterlegatet i alt donationer på 5,5 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, bl.a. Siemens Danmark A/S

•

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
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Bestyrelsesberetning 2016
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, velfærdsdirektør Holbæk 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, advokat
• Else Marie Remmen, bestyrelsesformand Remmen Fonden
• Gurli Martinussen, adm. direktør Tryg Fonden
• Niels Smedegaard, bestyrelsesformand Bikubenfonden
• Mogens Hugo, bestyrelsesformand Nordea-fonden
• Niels Boserup, bestyrelsesformand Oticon Fonden
• Sten Scheibye, bestyrelsesformand Knud Højgaards Fond
• Steen E. Christensen, advokat
• Teddy Jacobsen, direktør Fonden af 1. december 1997
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.
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.
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Bestyrelsesberetning 2016
Sekretariatet har siden 2014 iværksat en stigende aktivitet på kommunikationsområdet for at sikre, at veteraners behandling og rehabilitering fastholdes på dagsordenen hos relevante myndigheder, organisationer og
politiske beslutningstagere.
Endeligt koordinerer sekretariatet bestyrelsens løbende dialog med offentlige myndigheder og politiske beslutningstagere om den stadige udvikling af den offentlige indsats for tilskadekomne veteraner.
I 2016 har sekretariatet bestået af tre fuldtidsansatte samt en deltidsansat. Derudover samarbejder Soldaterlegatet med en timelønnet bogholder.
•
•
•
•
•

Thore Clausen (sekretariatschef)
Kit Rommerdahl (juridisk konsulent)
Marie Tanggaard (kommunikationsmedarbejder)
Charlotte Bækdahl (administrativ medarbejder)
Linda Gummer (timelønnet bogholder)

Legatuddelinger 2016
Soldaterlegatet har pr. 31.12.2016 modtaget 446 ansøgninger, hvilket er et fald på 54 ansøgninger i forhold til
2015. Der blev i årets løb bevilget legater for i alt 9,5 mio.kr. Der blev i perioden uddelt 516 legatbevillinger
fordelt på 310 enkeltpersoner og 10 projekter. 132 af legatmodtagerne modtog i 2016 for første gang støtte af
Soldaterlegatet. 61 ansøgninger blev i 2016 afvist, idet det ansøgte lå uden for Soldaterlegatets fundats eller
ikke kunne imødekommes inden for fondens retningslinjer for legatuddeling.
446 legatansøgninger:
• 404 ansøgninger på psykisk skadede soldater
• 21 ansøgninger på fysisk skadede soldater
• 7 ansøgninger på pårørende eller efterladte
• 14 ansøgninger på projekter eller uden for norm
I 2016 kom legatansøgningerne fra:
• 196 ansøgninger: Forsvarets og kommunale socialrådgivere
• 48 ansøgninger: Familiemedlemmer
• 41 ansøgninger: Forsvarets beskæftigelseskonsulenter og job- og uddannelsesrådgivere
• 30 ansøgninger: Frivillige organisationer
• 30 ansøgninger: Venner og kærester
• 28 ansøgninger: Faglige organisationer
• 19 ansøgninger: Øvrige (kommunale støtte-kontaktpersoner, selvindstillinger m.m.)
• 17 ansøgninger: KFUM’s soldaterrekreation
• 16 ansøgninger: Kommunale veterankoordinatorer
• 12 ansøgninger: Psykologer og behandlere
• 9 ansøgninger: Samarbejdspartnere (økonomiske og juridiske rådgivere)
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Bestyrelsesberetning 2016
Hvem var legatmodtagerne?
Igen i 2016 har Soldaterlegatet oplevet, at det primært er personer med psykiske skader (91%), der bliver indstillet til Soldaterlegatet. 43% af legatmodtagerne i 2016 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 2016 i alt har støttet ca. 1.450 enkeltpersoner med mere end
3.300 legater.
Generelt kan det siges, at de i alt 345 veteraner, der blev indstillet til et legat i 2016, tilsammen har været på
455 udsendelser. Deraf var de hyppigste missioner ISAF (175), KFOR (65) og UNPROFOR (55).

De fem områder som Soldaterlegatet tildeler flest bevillinger til er:
• Juridisk rådgivning

155 legater

• Økonomisk rådgivning

82 legater

• Rekreation/rehabilitering

63 legater

• Medicin

56 legater

• Økonomisk bistand

33 legater

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

4,65 mio. kr.

• Juridisk rådgivning

2,01 mio. kr.

• Økonomisk rådgivning

1,01 mio. kr.

• Rekreation/rehabilitering

0,35 mio. kr.

• Medicin

0,28 mio. kr.

Udviklingen for legatuddelingen har også i 2016 været præget af veteranernes store usikkerhed ved afgørelserne af deres arbejdsskader, der er blevet truffet i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen. Mange af
afgørelserne giver anledning til betydelig tvivl om, hvorvidt sagerne er blevet behandlet grundigt nok, og
hvorvidt mange afgørelsers tilsidesættelse af foreliggende speciallægeerklæringer er berettigede. Soldaterlegatet har derfor, i tråd med fondens målsætning om at følge udviklingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings
arbejdspraksis tæt, bevilget 155 legater til juridisk rådgivning, som i alle tilfælde handler om juridisk bistand
til revurdering af afgørelserne truffet i såvel Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som i Ankestyrelsen. De 155
legater til juridisk rådgivning blev bevilget til i alt 110 enkeltpersoner.
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Bestyrelsesberetning 2016
Soldaterlegatet finder den aktuelle arbejdspraksis i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring yderst beklageligt og
finder det tankevækkende, at juridisk assistance til disse sager udgør fondens største udgift til individuelle
legater i 2016 med over 2 mio.kr.
Årets største post i legatuddelingen har været til projekter, hvoraf projektet ’Vejen til et godt hverdagsliv’, som
Soldaterlegatet selv har initieret og finansieret ved hjælp af beskæftigelsesministeriets STAR-pulje, alene har
udløst en bevilling på 2 mio.kr. i 2016. Derudover har Soldaterlegatet bevilget 1 mio.kr. til formidlings- og
kommunikationsarbejdet til det kommende SFI-forskningsprojekt ”Danske Soldater på Mission”, som forventes at starte snarest.
Soldaterlegatet har også i 2016 støttet et stort antal økonomiske rådgivningsforløb. Tendensen er dog faldende,
hvilket hovedsagelig har to årsager:
Forsvaret har siden januar 2015 - via Veterancenteret - ydet 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 ca. 35
veteraner i 2016. Rådgivningen udføres af frivillige Nykredit-rådgivere i rammerne af et CSR-projekt på fire
KFUM-Soldaterhjem i Jylland og på Sjælland.
Endeligt kunne Soldaterlegatet i 2016 i samarbejde med sin økonomiske rådgiver medvirke til at få løst store
problemer for veteranerne hos SKAT og udbetaling Danmark i forbindelse med udbetaling af arbejdsskadeerstatninger.
Problemerne blev udløst ved udbetaling af løbende erstatninger som tilkendes af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og udbetales på én gang med virkning for en bagudrettet periode, typisk 2-3 år. Man var ved udbetalingen af erstatningen ikke opmærksom på, at der skal rettes henvendelse til SKAT for at få de efterbetalte beløb
fordelt på de tidligere indkomstår som erstatningen vedrører, for ikke at blive opkrævet for meget i
skat/restskat. Derefter skal Udbetaling Danmark kontaktes, så der ikke bliver krævet tilbagebetaling af sociale
ydelser som førtidspension og boligsikring på forkert grundlag. Soldaterlegatets økonomiske rådgiver kunne
sikre, at der blev oprettet et særligt veteranteam hos Udbetaling Danmark for at imødegå de opståede problemer.
I 2016 har Soldaterlegatet i stadig stigende grad støttet veteraners aflastningsophold på KFUMs soldaterrekreationer eller andre relevante botilbud, hvilket afspejles i de 63 legater til rekreation/rehabilitering. Disse legater
bidrager i høj grad til, at veteraner i akutte krisesituationer kan få social støtte og faglig vejledning til at genfinde fodfæste i livet.
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Bestyrelsesberetning 2016
Soldaterlegatet har også i 2016 bevilget et stort antal medicinlegater, selvom antallet af legater har været faldende i forhold til 2015. Grunden til det faldende antal bevillinger er bl.a., at kronikertilskuddet for receptpligtig medicin fra 1. januar 2016 tildeles automatisk og ikke længere skal søges via egen læge.
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 2016 har Soldaterlegatet støttet 56
veteraner med et medicinlegat.
Figur 1: Legatoversigt antal pr. kategori 2009-2016
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Resultater og status for 2016
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 2016 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.
Soldaterlegatet har i 2016 i samarbejde med Veterancentret, DIF Soldaterprojekt og Region Midtjylland (med
Klinik for PTSD i Aarhus som drivende kraft) planlagt og afholdt konferencen ”Fra Militær til Civil”. Konferencen blev afholdt den 28. - 29. november 2016 på Nyborg Strand, hvor flere aspekter af veteranernes vej fra
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militær til civil blev fremlagt og diskuteret. Formålet med konferencen var at styrke og udvikle det tværfaglige
samarbejde mellem de mange aktører på veteranområdet, skærpe fokus på veteranens ressourcer og kompetencer og ikke mindst formidle dialogen mellem dels de forskellige offentlige aktører, der behandler og støtter
veteraner, og dels mellem offentlige myndigheder og frivillige organisationer.
Efter konferencen fik deltagerne mulighed for at evaluere konferencens forløb. Resultatet af undersøgelsen
viser, at deltagerne har været meget tilfredse med konferencen - såvel fagligt (3,89 af 5) som socialt (4,18 af
5). Ligeledes vurderer deltagerne, at formålet med at bringe de mange veteranaktører sammen er særdeles relevant (4,52 af 5). Der var desuden bred enighed om, at der er brug for brobyggere mellem veteranmiljøet og det
civile – såvel det sociale hverdagsliv, men også arbejdslivet. Dog var det samtidig vigtigt for deltagerne at
understrege, at veteraner ikke skal nyde nogen form for særstatus, men skal betragtes på lige fod med alle andre borgere i Danmark.
Med hensyn til legatuddelingen ses også i 2016 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 sidenhen 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. I 2016 har der været særlig fokus på presseindsatsen i forbindelse med Veterankonference
2016. Der var indslag om konferencen på direkte tv og flere reportager og interviews i radioen.
Soldaterlegatet har i 2016 fortsat drevet projektet ”Økonomisk Overblik” og derudover bevilget støtte til bl.a.
nedenstående projekter.
Projektet ”Økonomisk Overblik”
Formålet med projektet ”Økonomisk Overblik” er at yde økonomisk rådgivning til veteraner. Projektet, som
udføres i samarbejde med Nykredit og KFUM´s Soldatermission har til formål at hjælpe veteranerne med at få
overblik over privatøkonomien. Indtil medio 2016 var Veteranhjem København en del af samarbejdet, men på
grund af manglende tilslutning til rådgivningen blandt brugerne, er tilbuddet på veteranhjemmet blevet sat i
bero. Rådgivningen er til gengæld blevet udvidet til Soldaterhjemmet i Fredericia i 2016, hvilket betyder, at
der stadig tilbydes økonomisk rådgivning på i alt fire steder i landet: soldaterhjemmene i Fredericia, Holstebro,
Hvorup og Høvelte.
Projektet ”Vejen til et godt hverdagsliv”
Soldaterlegatet initierede i efteråret 2015 et rehabiliteringsprojekt for veteraner, der blev udskrevet fra psykiatrisk behandling. Projektet er blevet til med støtte fra Beskæftigelsesministeriets STAR-pulje til veteranindsatser med 3 mio.kr. og er drevet i samarbejde med Handikapidrættens Videnscenter, PTSD-Klinikken i Århus og
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Psykiatrisk Afdeling på Rigshospitalet. Projektet blev afsluttet i foråret 2017 - officielt med en konference den
22. marts 2017 i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup, hvor Soldaterlegatet deltog og bød velkommen.
Projektets formål har været at støtte veteraner, der efter afsluttet psykiatrisk behandling skal reetablere et normaliseret hverdagsliv og overgå til kommunens rehabiliteringsindsats. Det har vist sig, at denne overgang er en
udfordring. Derfor ønskede projektet med en håndholdt indsats at hjælpe veteranerne til at genfinde fodfæste i
hverdagslivet efter behandlingen. To såkaldte 360-graders konsulenter hjalp veteranerne med at etablere en
god kontakt til relevante kommunale myndigheder og at genoptage gode hverdagsvaner, som f.eks. jævnlig
motion og et aktivt familieliv. Projektet, som har haft 24 deltagere, har haft tæt kontakt til de 360-graders konsulenter, der har fulgt veteranernes hverdagsliv tæt i de 18 måneder projektet har varet (oktober 2015 - marts
2017). Resultaterne fra evalueringen, foretaget af Antropologisk Institut på Københavns Universitet, viser
blandt andet, at 96% af deltagerne har fået et bedre hverdagsliv og 58% er kommet tættere på arbejdsmarkedet.
De foreløbige erfaringer fra projektet blev desuden formidlet ved ’Veterankonferencen 2016’.
Projektet ”Veteraner i det (fag)grønne”
Soldaterlegatet har bevilget delvis finansiering til et projekt på Skovskolen i Nødebo under Københavns Universitet, hvor 12 veteraner med psykiske mén fra udsendelsen og aktuelt stod uden for arbejdsmarkedet, fik
afklaret mulighed for at finde arbejde eller starte uddannelse inden for skovbrug, naturformidling eller lignende. Projektet havde sin start i marts 2016 og bestod af et i alt 10 ugers forløb fordelt ud over fire måneder.
Hensigten med projektet var at danne bro til de grønne fagområder gennem personlig og faglig udvikling.
Evalueringen af projektet er ikke færdigafsluttet endnu, men de foreløbige resultater viser, at 83% af deltagerne er kommet beriget personligt og fagligt ud af projektet. 50% er gået i gang/skal i gang med en uddannelse,
arbejde eller anden faglig opkvalificering efterfølgende. 75% synes de har handlemuligheder, når problemer
rammer dem. 75% synes de er bedre til at være sammen med andre personer, følge op på planer og intentioner,
udvise tålmodighed og kontrollere temperament. Endeligt vil 92% gerne deltage i aktiviteter med andre veteraner i fremtiden. På baggrund af den store tilslutning til projektet og foreløbige positive resultater har Skovskolen tegnet et nyt tilsvarende projekt med start august 2017, hvor veteranernes deltagelse skal finansieres af den
pågældendes hjemkommune.
Projektet ”Soldatens Hus”
Soldaterlegatet har støttet den nystiftede forening ved navn ”Soldatens Hus” med en mindre bevilling til foredragsaktiviteter m.m. i foreningens opstartsfase. Foreningen er frivillig og stiftet af to erfarne militærpsykologer med det formål at skabe et nyt fællesskab gennem sociale aktiviteter, der forbereder soldater på et civilt liv.
Åbningen og det første fælles arrangement blev afholdt i Bageriet på Kastellet den 2. marts 2017. Tanken bag
de forskellige foredrag er at forberede soldaten på de udfordringer, der måtte komme, når han/hun går civilt.
Foreningens udgangspunkt er, at man er soldat for livet og derfor kan bruge den militære identitet til at skabe
et nyt fundament i det civile. Målgruppen for arrangementerne i foreningen er både tjenestegørende og civile
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soldater, der har brug for noget inspiration, nogle strategier og indspil til, hvordan det bliver nemmere at få et
tilhørsforhold til det civile. Trods navnet ”Soldatens Hus” er folk fra fx Søværnet og Flyvevåbnet også velkomne. Ambitionen for fremtiden er at udvide til Jylland, sådan at foreningen næste år kan holde to Jyllandskongresser og samtidig afholde flere aktiviteter i København - der fx også inkluderer de pårørende.
Projektet ’’Ferieophold’’
Soldaterlegatet modtog medio 2016 en donation på 353.000 kr. fra Fru K.M. Laursens Legat (i forbindelse
med fondens nedlæggelse), som efter fondens ønske var øremærket til et rekreationsprojekt for veteraner. Soldaterlegatet har sammen med Arbejdsmarkedets Feriefond formuleret en projektbeskrivelse, hvor 8 - 10 veteranfamilier kommer på et ferieophold i Danmark og efterfølgende gennemgår et evalueringsforløb, for at dokumentere den selvvurderede effekt af ferieopholdet. Projektet forventes afholdt uge 27 i 2017.
Private donationer i 2016
Soldaterlegatet har i 2016 modtaget donationer fra privatpersoner for i alt 67.164 kr. Bestyrelsen har mulighed
for at uddele beløb, 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.
Soldaterlegatets formålsbestemmelse
Civilstyrelsen har i en skriftlig afgørelse bekendtgjort, at Soldaterlegatet, indenfor fondens eksisterende formålsbestemmelse, kan yde støtte til pårørende af tilskadekomne danske veteraner. Dermed er en positiv og
konstruktiv dialog med Civilstyrelsen om dette spørgsmål afsluttet, og Soldaterlegatet vil fremover behandle
ansøgninger til pårørende efter tidligere praksis og retningslinjer fra før 2014.
Fondens frie midler
Civilstyrelsen har henstillet til, at Soldaterlegatet over de kommende år nedbringer sine frie midler betydeligt,
da Civilstyrelsen bedømmer fondens frie kapital for høj sammenlignet med fondens bundne kapital. Idet de
store fondsdonationer, der udgør Soldaterlegatets frie midler, er givet på betingelse af, at midlerne bruges til
legatuddeling, kan disse ikke overføres til Soldaterlegatets bundne kapital. Soldaterlegatet vil nedbringe sine
frie midler over en årrække, startende i 2016 med en nedbringelse på 4,5 mio.kr.
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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.
___________

5,00 RKD 43 D OA 2038

3.501.703

109,505

3.834.540

93.145

1,00 RKD 20S.S 2027

3.540.139

101,166

3.581.417

18.698

2,50 Nordea Annuitetslån

3.073.532

103,150

3.170.348

81.948

429.000

97,700

2.956.983

146.668

2.571.902

108,950

2.802.088

63.454

5,65 Obrigacoes do Tesouro

318.000

114,605

2.709.385

133.869

Volkswagen Intl Fin NV FRN Perp/Call

235.000

101,710

1.776.935

65.575

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

138.000

102,875

1.001.580

31.343

3,75 A.P. Møller-Maersk EMTN

141.000

99,635

991.126

35.015

2,00 RKD 10T AP (INK) 2019

0

0

0

69.601

3,00 RKD 27S.S.OA 2044

0

0

0

48.776

0
___________

0

0
___________

42.788
___________

22.824.402
___________

830.880

Obligationer

5,125 Rep of Portugal REGS
4,00 RKD 23 D S 2035

2,50 RKD 23S.SA 2047

13.948.276
___________

Resultat for 2016 før uddelinger udgør 5.038.274 kr.
Egenkapitalen udgør ultimo året 23.195.159 kr.

Forventninger til 2017
Soldaterlegatet vil i 2017 følge op på resultaterne af såvel Veterankonferencen 2016 og projekt ”Tættere på
arbejdsmarkedet med et godt hverdagsliv”. Der er stor samarbejdsvilje blandt offentlige og private aktører på
veteranområdet, og interessen i at få implementeret erfaringerne fra disse indsatser i fremtidige initiativer er
ligeledes stor.
Soldaterlegatet har fået bevilget støtte til en ny SFI-undersøgelse, der har til opgave at følge op på og uddybe
SFI’s undersøgelse ”Danske hjemvendte Soldater” fra 2012.
Projekt skal undersøge de indirekte (dvs. personrelaterede) omkostninger, det har for soldater at blive udsendt
på mission til krigs- og konfliktområder. Livet efter en eller flere missioner studeres på en række økonomiske,
sociale og sundhedsmæssige områder, og det identificeres, hvilke effekter deltagelse i missioner har haft, dvs.
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hvilken ændring i soldaternes videre liv, udsendelsen har afstedkommet. Vedrørende det økonomiske er fokus
på udsendelsens effekt på uddannelse og arbejde. Her er det en nettoeffekt, man finder, idet udsending i princippet også ville kunne styrke personens kvalifikationer og erfaringer på gavnlig facon i forhold til arbejdsmarkedet. Vedrørende de sociale relationer ses der navnlig på familieforhold, og endelig vedrørende de hjemvendte soldaters sundhedssituation vil der særligt være fokus på psykisk velbefindende samt selvmord. Inden
for alle områderne vil der blive set på situationen både på kort sigt (tæt på endt mission) og på længere sigt
(mange år efter missionen).
Endelig vil projektet også fokusere på mulige mekanismer, ad hvilke deltagelse i missioner kan påvirke soldaternes videre liv. Hvis de hjemvendte soldater fx uddanner sig mindre end de ellers ville have gjort, hvad skyldes dette så mere konkret? At de formelle muligheder er ændret, fordi de er blevet ældre, at deres personlige og
faglige kompetencer har ændret sig, eller skyldes det ændrede personlighedstræk og præferencer? Ændrede
personlighedstræk kan vedrøre tålmodighed, risikovillighed, e.l. Hvis man skal forebygge negative konsekvenser og hjælpe hjemvendte soldater, er det afgørende at forstå hvilke mekanismer, der er på spil.
En ændring af sundhedsloven i 2016 har imidlertid fået den konsekvens, at institutioner som SFI og bl.a. også
Veterancentrets Videncenter ikke længere har samme adgang til lægemiddeldata som før ændringen af loven.
Dette vil få store konsekvenser for den anvendelsesorienterede forskning på sundheds-, social- og arbejdsmarkedsområdet, og konkret for Soldaterlegatets projekt vil det betyde, at store dele af undersøgelsen ikke vil
kunne gennemføres med samme høje kvalitet, som før ændringen af loven. Soldaterlegat vil derfor appellere
til de politiske beslutningstagere om at revurdere lovændringen og dens meget uhensigtsmæssige konsekvenser
i forhold til forskning på social- og beskæftigelsesområdet.
Soldaterlegatet vil ligeledes følge opstarten af behandlingsprojekterne ”Naturbaseret terapi til veteraner” og
”Mindfulnessterapi til veteraner”. Projekterne er forankret på henholdsvis Århus Universitet og Københavns
Universitet. Begge terapiformer er tidligere blevet støttet af Soldaterlegatet og har vist gode resultater for de
deltagende veteraner. Soldaterlegatet ser frem til at kunne støtte flere traumatiserede veteraner med behandling, der kan øge den enkeltes funktionsniveau og bidrage til en normalisering af hverdagslivet.
I 2017 vil Soldaterlegatet fortsat tæt følge Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings sagsbehandling af de stadig
mange veteransager. Der er fortsat store udfordringer i forhold til AES’ 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 forårsage en arbejdsskade
i form af en PTSD-lidelse, eller at PTSD-lidelsen ikke har tidsmæssigt sammenhæng med hændelserne under
udsendelsen. I stort set alle afviste sager har veteranerne én eller flere speciallægeerklæringer, der fastslår en
årsagssammenhæng mellem PTSD-lidelsen og udsendelsen. Erklæringerne tilsidesættes dog af sagsbehandlerne i AES. Her vil Soldaterlegatet også i 2017 have en stor opgave i at støtte veteranerne til at få revurderet
deres sager og i givet fald anket afgørelserne.
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Derudover vil Soldaterlegatet stadig 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,
bør anerkendes ved at få samme rettigheder som kollegaerne, der efter 1996 er taget på internationale militærmissioner.
Afslutningsvis ønsker Soldaterlegatet at takke for den store interesse og opbakning, som fonden løbende får,
herunder tak til Forsvarets ledelse, Veterancentret, regering og Folketing for altid positivt og konstruktivt samarbejde.
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5 års oversigt - Nøgletal
2016
kr.
___________

2015
kr.
___________

2014
kr.
___________

2013
kr.
___________

2012
kr.
___________

Modtagne donationer

5.457.398

7.602.170

8.879.184

6.568.571

12.175.991

Driftsresultat

5.038.274

5.340.100

6.724.238

6.182.539

12.301.133

Afgivne bevillinger

(9.537.836)

(6.450.006)

(4.986.090)

(8.068.767)

(6.700.188)

Årets resultat

(4.499.562)

(1.109.906)

1.738.148

(1.886.228)

5.600.945

Egenkapital

23.195.159

27.694.721

28.804.627

27.066.476

28.952.704
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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, der er uændret i forhold til sidste år.

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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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.

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner

21

Resultatopgørelse for 2016
Note
____

2016
kr.
___________

2015
t.kr.
_______

Modtagne donationer

1

5.457.398

7.602

Finansielle indtægter

2

1.532.072

649

246.660

240

13.108
___________

0
_______

7.249.238

8.491

Momsrefusion
Royalties ”Hercules”
Indtægter
Administrationsomkostninger

3

(604.582)

(841)

Personaleomkostninger

4

(1.002.330)

(902)

Finansielle udgifter

5

(507.115)

(1.311)

Afskrivninger

6

(96.937)
___________

(97)
_______

Driftsresultat
Skat af årets resultat
Afgivne bevillinger

Årets resultat

7

5.038.274

5.340

0

0

(9.537.836)
___________

(6.450)
_______

(4.499.562)
___________

(1.110)
_______

Forslag til resultatdisponering
Bunden kapital
Fri kapital

9.753

(61)

(4.509.315)
___________

(1.049)
_______

(4.499.562)
___________

(1.110)
_______
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Balance pr. 31.12.2016
Note
____

2016
kr.
___________

2015
t.kr.
_______

Obligationer

8

719.209

710

Bankbeholdninger

9

104.573

104

Mellemregning med frie midler

0
___________

0
_______

Bundne midler

823.782
___________

814
_______

0

0

Mellemregning med bunde midler
Materielle anlægsaktiver

10

23.274

120

Obligationer

11

22.824.402

22.984

Bankbeholdninger

12

3.944.580

8.302

Periodeafgrænsningsposter

13

407.085
___________

210
_______

Frie midler

27.199.341
___________

31.616
_______

Aktiver

28.023.123
___________

32.430
_______
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Balance pr. 31.12.2016
Note
____

2016
kr.
___________

2015
t.kr.
_______

14

823.782
___________

814
_______

823.782
___________

814
_______

22.371.377
___________

26.881
_______

22.371.377
___________

26.881
_______

4.522.045

4.453

305.919
___________

282
_______

Kortfristede gældsforpligtelser

4.827.964
___________

4.735
_______

Gældsforpligtelser

4.827.964
___________

4.735
_______

Passiver

28.023.123
___________

32.430
_______

Bunden kapital

Bunden kapital
Fri kapital

15

Disponibel fondskapital
Skyldige bevillinger
Anden gæld

16
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Noter
2016
kr.
___________

2015
t.kr.
_______

5.390.234

7.340

67.164
___________

262
_______

5.457.398
___________

7.602
_______

155

1

864.804

479

667.113
___________

169
_______

1.532.072
___________

649
_______

Marketing

7.139

24

Telefon og porto

4.908

5

Kontorartikler

10.607

19

It-udgifter

80.631

313

9.239

4

16.311

30

354.753

359

Forsikringer og kontingenter

20.118

7

Revision

25.000

25

Revision - indsamlingsregnskab

3.750

4

Revision – STAR

7.500

0

Gaver og blomster

2.398

1

38.009

38

24.219
___________

12
_______

604.582
___________

841
_______

1. Modtagne donationer
Modtagne donationer fra fonde
Modtagne donationer fra private

2. Finansielle indtægter
Renteindtægter, bank
Renteindtægter, obligationer
Kursgevinster

3. Administrationsomkostninger

Transport og rejseudgifter
Mødeudgifter
Husleje

Bankgebyrer og forvaltningsafgift
Diverse omkostninger
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Noter
2016
kr.
___________

2015
t.kr.
_______

1.824.149

1.669

172.178

128

8.333
___________

7
_______

2.004.660
___________

1.804
_______

1.002.330

902

1.002.330
___________

902
_______

2.004.660
___________

1.804
_______

4
___________

4
_______

507.115
___________

1.311
_______

507.115
___________

1.311
_______

96.937
___________

97
_______

96.937
___________

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
2016
kr.
___________

2015
t.kr.
_______

Rekreation og rehabilitering

415.954

298

Materialer/proteser

115.553

80

Økonomisk bistand

87.580

119

Uddannelse

94.947

131

Transport

40.019

75

135.814

115

4.000

0

Juridisk rådgivning

4.264.780

3.434

Økonomisk rådgivning

1.325.731

1.104

Socialrådgivning

11.000

0

Psykiatriske udredninger

25.125

33

125.881

183

Etablering af bolig

88.225

147

Psykolog

75.024

111

Psykiater

0

7

Medicin

307.770

397

Behandling

323.473

259

3.460

13

5.508.775

2.025

7. Bevillinger

Akut bistand
Legatpenge

Indskud til bolig

Projekt - Økonomisk overblik
Projekter
Hensættelser tilbageført tidligere år

Personaleomkostninger vedr. behandling af uddelinger

(4.417.605)
___________

(2.983)
_______

8.535.506

5.548

1.002.330
___________

902
_______

9.537.836
___________

6.450
_______

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.
___________

5,00 RKD 43D OA 2038

280.782

109,505

307.470

8.507

1,00 RKD 20S.S 2027

126.124

101,166

127.594

666

2,50 Nordea Annuitetslån 2037

95.732

103,150

98.748

2.552

5,125 Rep of Portugal REGS

13.000

97,700

89.606

4.445

Volkswagen Intl Fin NV FRN Perp/Call

7.000

101,710

52.930

1.953

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

3.000

102,875

21.773

685

3,75 A.P. Møller-Maersk EMTN

3.000

99,635

21.088

745

2,00 RKD 10T AP (INK) 2019

0

0

0

2.579

2,50 RKD 23S.SA 2047

0

0

0

2.702

0
___________

0

0
___________

1.265
___________

719.209
___________

26.099

8. Obligationer

3,00 RKD 27S.S.OA 2044

528.638
___________
Periodiserede renter 31.12.2015

(2.618)

Periodiserede renter 31.12.2016

4.387

Handelsrenter, netto

(2.119)
___________
25.749
___________

2016
Indestående
kr.
___________

2016
Renter
kr.
___________

104.573
___________

15
___________

104.573
___________

15
___________

9. Bankbeholdninger
Danske Forvaltning, konto 3946250228 - fondsmidler/kapital
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Noter
2016
kr.
___________

10. Materielle anlægsaktiver
Kostpris 01.01.2016

575.974
___________

Kostpris 31.12.2016

575.974
___________

Af- og nedskrivninger 01.01.2016

(455.762)

Årets afskrivninger

(96.938)
___________

Af- og nedskrivninger 31.12.2016

(552.700)
___________

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016

23.274
___________

Nominelt
kr.
___________

Kurs
___________

Kursværdi
kr.
___________

Renter
kr.
___________

5,00 RKD 43 D OA 2038

3.501.703

109,505

3.834.540

93.145

1,00 RKD 20S.S 2027

3.540.139

101,166

3.581.417

18.698

2,50 Nordea Annuitetslån

3.073.532

103,150

3.170.348

81.948

429.000

97,700

2.956.983

146.668

2.571.902

108,950

2.802.088

63.454

5,65 Obrigacoes do Tesouro

318.000

114,605

2.709.385

133.869

Volkswagen Intl Fin NV FRN Perp/Call

235.000

101,710

1.776.935

65.575

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

138.000

102,875

1.001.580

31.343

3,75 A.P. Møller-Maersk EMTN

141.000

99,635

991.126

35.015

2,00 RKD 10T AP (INK) 2019

0

0

0

69.601

3,00 RKD 27S.S.OA 2044

0

0

0

48.776

0
___________

0

0
___________

42.788
___________

22.824.402
___________

830.880

11. Obligationer

5,125 Rep of Portugal REGS
4,00 RKD 23 D S 2035

2,50 RKD 23S.SA 2047

13.948.276
___________
Periodiserede renter 31.12.2015

(66.228)

Periodiserede renter 31.12.2016

96.736

Handelsrenter, netto

(22.333)
___________
839.055
___________
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Noter

2016
Indestående
kr.
___________

2016
Renter
kr.
___________

Danske Forvaltning, konto 3646259993 - højrentekonto

1.620.613

0

Danske Bank, konto 3750029779 - erhvervskonto

1.273.953

140

928.498

0

Danske Bank, private donationer

62.964

0

Danske Forvaltning, konto 3946372870 - forvaltningsafkast

40.054

0

18.498
___________

0
___________

3.944.580
___________

140
___________

12. Bankbeholdninger

Danske Forvaltning, konto 3946259985 - fondsmidler/kapital

Danske Bank, konto 10414083 - Danske Business

2016
kr.
___________

2015
t.kr.
_______

Renter

101.123

69

Veterankonference

192.697

0

113.265
___________

141
_______

407.085
___________

210
_______

13. Periodeafgrænsningsposter

Øvrige
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Noter
2016
kr.
___________

2015
t.kr.
_______

814.029

807

Overført fra disponibel kapital, jf. afgørelse fra Civilstyrelsen

0

57

Overført fra disponibel kapital, mellemregning

0

11

14. Bunden kapital
Bunden kapital 01.01.2016

Kursregulering af obligationer

9.753
___________

(61)
_______

Bunden kapital 31.12.2016

823.782
___________

814
_______

26.880.692

27.998

15. Disponibel kapital
Disponibel kapital 01.01.2016
Overført til bunden kapital, jf. afgørelse fra Civilstyrelsen

0

(57)

Overført til bunden kapital, mellemregning

0

(11)

Henlagt til fri kapital

(4.509.315)
___________

(1.049)
_______

Disponibel kapital 31.12.2016

22.371.377
___________

26.881
_______

56.343

49

211.230

184

25.000

25

13.346
___________

24
_______

305.919
___________

282
_______

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

10027-1169
Årsrapport 2016

