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Bestyrelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017
for Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Militære 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 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.
Bestyrelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
København, den 8. maj 2018
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Militære Missioner
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Militære Missioner for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. 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. december 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 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 god regnskabsskik, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. 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.

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Militære Missioner

4

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, foretager 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.
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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 god regnskabsskik, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at bestyrelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i bestyrelsesberetningen.
København, den 8. maj 2018

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Erik Holst Jørgensen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne9943

Jens Jørgensen Baes
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne14956
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Bestyrelsesberetning
Soldaterlegatet, som ’Fonden til støtte for Danske Soldater 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 116 mio.kr. Pr. 31. december 2017 har Soldaterlegatet yderligere donationstilsagn på 14,7 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 2017 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 2017 modtog Soldaterlegatet i alt donationer på 3,5 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 for Refshaleøens Ejendomsselskab

•

Sven A. Blomberg (formand for legatuddelingskomiteen)

•

Claus Bretton-Meyer, adm. direktør for DBU

•

Frank Andersen, kommunaldirektør i Gentofte Kommune

•

Kim Kristensen, oberst, ceremonimester ved Hofmarskallatet

•

Kristian May, direktør i BRF Fonden

•

Nikolaj Lindberg, kaptajn ved Frømandskorpset

•

Torben von Lowzow, adm. direktør i ISTO
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Bestyrelsesberetning
Legatuddelingskomiteen
Legatuddelingsarbejdet varetages af legatuddelingskomiteen på seks medlemmer, som hver har en betydelig
faglig indsigt i de sager, der behandles:
•

Sven Blomberg (formand)

•

Anders Korsgaard, chefpsykolog på Rigshospitalet

•

Jes Bruun Lauritzen, professor og overlæge dr.med. på Bispebjerg Hospital

•

Jesper Helsø, forhenværende forsvarschef

•

Sys Rovsing, advokat og partner i Rovsing & Gammeljord

•

Ulrich Schmidt-Hansen, velfærdsdirektør i Holbæk Kommune

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

Henrik Wedell-Wedellsborg, præsident, advokat

•

Else Marie Remmen, bestyrelsesformand for Remmen Fonden

•

Niels Smedegaard, bestyrelsesformand for Bikubenfonden

•

Mogens Hugo, fhv. bestyrelsesformand for Nordea-fonden

•

Lars Nørby Johansen, bestyrelsesformand for Oticon Fonden

•

Sten Scheibye, bestyrelsesformand for Knud Højgaards Fond

•

Steen E. Christensen, advokat

•

Teddy Jacobsen, direktør for 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
Sekretariatet har ligeledes 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.
Endelig koordinerer sekretariatet bestyrelsens løbende dialog med offentlige myndigheder og politiske beslutningstagere om den stadige udvikling af den offentlige indsats for tilskadekomne veteraner.
I 2017 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 2017
Soldaterlegatet har pr. 31. december 2017 modtaget 373 ansøgninger, hvilket er et fald på 70 ansøgninger i
forhold til 2016. Der blev i årets løb bevilget legater for i alt 9 mio.kr. Der blev i perioden uddelt 385 legatbevillinger fordelt på 244 enkeltpersoner og 7 projekter. 117 af legatmodtagerne modtog i 2017 for første gang
støtte af Soldaterlegatet. 47 ansøgninger blev i 2017 afvist, idet det ansøgte lå uden for Soldaterlegatets fundats
eller ikke kunne imødekommes inden for fondens retningslinjer for legatuddeling.
373 legatansøgninger:
•

329 ansøgninger på psykisk skadede soldater

•

23 ansøgninger på fysisk skadede soldater

•

5 ansøgninger på pårørende eller efterladte

•

16 ansøgninger på projekter eller uden for norm
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Bestyrelsesberetning
I 2017 kom legatansøgningerne fra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

210 ansøgninger: Forsvarets og kommunale socialrådgivere
35 ansøgninger: Familiemedlemmer
30 ansøgninger: Frivillige organisationer
27 ansøgninger: Øvrige (kommunale støtte-kontaktpersoner, selvindstillinger m.m.)
19 ansøgninger: Forsvarets beskæftigelseskonsulenter og job- og uddannelsesrådgivere
14 ansøgninger: Faglige organisationer
12 ansøgninger: KFUM’s soldaterrekreation
10 ansøgninger: Venner og kærester
9 ansøgninger: Kommunale veterankoordinatorer
4 ansøgninger: Samarbejdspartnere (økonomiske og juridiske rådgivere)
3 ansøgninger: Psykologer og behandlere

Hvem var legatmodtagerne?
Igen i 2017 har Soldaterlegatet oplevet, at det primært er personer med psykiske skader (88%), der bliver indstillet til Soldaterlegatet. 31% af legatmodtagerne i 2017 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 2017 i alt har støttet med 3.637 legater.
Generelt kan det siges, at de i alt 244 veteraner, der blev indstillet til et legat i 2017, tilsammen har været på
386 udsendelser. Deraf var de hyppigste missioner ISAF (163), KFOR (53) og UNPROFOR (48).
37% af veteranerne, som Soldaterlegatet støttede i 2017, modtager enten kontanthjælp, dagpenge eller førtidspension. 11% er sygemeldt fra Forsvaret eller civilt arbejde. 20% er fortsat ansat i Forsvaret, og 24% er erhvervsaktive i civil ansættelse (inkl. fleksjob). 4% modtager SU, og 2% er uden forsørgelse. 2% modtager
folkepension eller har ikke oplyst forsørgelsesgrundlag.
De fem områder, som Soldaterlegatet tildeler flest bevillinger til, er:
•
•
•
•
•

Økonomisk rådgivning
Juridisk rådgivning
Medicin
Rekreation/rehabilitering
Økonomisk bistand og behandling

89 legater
81 legater
47 legater
42 legater
26 legater hver

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

Projekter
Juridisk rådgivning
Økonomisk rådgivning
Behandling
Rekreation/rehabilitering

5,90 mio.kr.
0,99 mio.kr.
0,73 mio.kr.
0,27 mio.kr.
0,22 mio.kr.
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Bestyrelsesberetning
Udviklingen for legatuddelingen har også i 2017 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 korrekt og grundigt
nok, og hvorvidt mange af afgørelsernes tilsidesættelse af foreliggende speciallægeerklæringer er berettigede.
Det samlede antal ansøgninger til juridisk rådgivning er dog faldet markant i takt med den generelle nedgang
af ansøgninger til Soldaterlegatet. Soldaterlegatet har, i tråd med fondens målsætning om at følge udviklingen i
Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings arbejdspraksis tæt, besluttet at gennemføre en detaljeret analyse af et større
antal veteransager.
Årets største post i legatuddelingen har været til projekter. Projektet ’Soldater på mission’, som Soldaterlegatet
har initieret i samarbejde med VIVE og med økonomisk støtte fra TrygFonden, Novo Nordisk Fonden og Aase
og Ejnar Danielsens Fond, står for den største bevilling. Den samlede fondsstøtte er på 4,8 mio.kr., hvoraf den
eksterne støtte er 3,9 mio.kr., mens Soldaterlegatet yder et tilskud på 0,9 mio.kr.
VIVE selv bidrager med 2,8 mio.kr. til projektet, og endelig havde Soldaterlegatet allerede i 2016 bevilget 1
mio.kr. til projektets formidling i den brede offentlighed. Dermed vil projektet samlet koste 8,6 mio.kr. Forskningsprojektets resultater vil blive offentliggjort løbende, og projektet ventes afsluttet i oktober 2020.
Soldaterlegatet har også i 2017 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 blev 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 44
veteraner i 2017. Rådgivningen udføres af frivillige Nykredit-rådgivere i rammerne af et CSR-projekt på
fire KFUM-soldaterhjem i Jylland og på Sjælland.

Soldaterlegatet støtter behandling af veteraner. Det kan konkret dreje sig om nødvendig tandbehandling som
følge af længerevarende medicinindtag, idet nogle præparater til behandling af PTSD nedsætter spytproduktionen markant. Andre eksempler kan være fysioterapi eller forskellige former for kropsterapi som supplement til
den kognitive behandling, anbefalet af den behandlende læge eller psykolog.
Endelig har Soldaterlegatet også i 2017 støttet veteraners aflastningsophold på KFUMs soldaterrekreationer
eller andre relevante botilbud, hvilket afspejles i de 42 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.

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Militære Missioner

11

Bestyrelsesberetning
Figur 1: Legatoversigt antal pr. kategori 2009-2017
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Resultater og status for 2017
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 2017 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 på baggrund af de samlede erfaringer fra projektet ”Vejen til et godt hverdagsliv” sammen
med andre relevante erfaringer fra fondens arbejde under det fælles emne ’Fra militær til civil’ udfærdiget
anbefalinger til, hvilke indsatser der virker, og målrettet dem til kommuner og andre, der arbejder med skadede
veteraner. Disse anbefalinger har fonden udbredt gennem personlige møder i landets kommuner med embedsmænd, sagsbehandlere og politikere. I 2017 har Soldaterlegatet besøgt 25 kommuner, og det samlede oplysningsmateriale er udsendt til alle 98 kommuner. Fondens besøg er blevet mødt med stor interesse, og materialet deles rundt i kommunens netværk.
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’Vejen til et godt hverdagsliv’ blev initieret i efteråret 2015 med det formål at støtte psykisk skadede veteraner,
når den psykiatriske behandling afsluttedes, og kommunens rehabiliteringsindsats skulle igangsættes. Det har
vist sig, at denne overgang er en udfordring, og derfor ønskede 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. Projektets 24 deltagere havde tæt kontakt til to såkaldte 360-graders konsulenter, der fulgte
veteranernes hverdagsliv tæt i de 18 måneder, projektet varede (okt. 2015 - marts 2017). Resultaterne fra evalueringen foretaget af Antropologisk Institut på Københavns Universitet viser blandt andet, at alle deltagere,
der gennemgik hele forløbet, har fået et bedre hverdagsliv. Kun én deltager måtte opgive at gennemføre forløbet. 14 ud af 24 deltagere er efter 12 måneder kommet tættere på arbejdsmarkedet ved at være kommet i praktikforløb, have startet en uddannelse eller være kommet i ordinært arbejde. Aktuelt arbejdes der på at etablere
tilbuddet som en fast opfølgning på psykiatrisk behandling for veteraner i Region Midtjylland.
Soldaterlegatet har i 2017 været i tæt dialog med Beskæftigelsesministeriet om veteraners arbejdsskadesager. I
september offentliggjorde ministeriet en ny veteranpakke, der skal give veteraner mulighed for en lægelig second opinion i sager, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) agter at afvise. Derudover skal AES’ arbejdspraksis undersøges. Soldaterlegatet er tilfredse med, at ministeriet ønsker at forbedre veteraners mulighed
for at opnå en anerkendelse af skaden, og at man ønsker at forbedre AES’ praksis. Samtidig er Soldaterlegatet
dog yderst skeptisk over for ministeriets konkrete tiltag, som fonden ikke mener vil resultere i en reel forbedring for skadede veteraner. Veteranpakken tydeliggør det akutte behov for en omfangsrig analyse af veteraners
arbejdsskadesager foretaget af andre end arbejdsskademyndighederne.
Den reviderede databeskyttelsesforordning, der finder anvendelse fra 25. maj 2018, har foranlediget Soldaterlegatet til at gennemgå sine it-systemer og interne sikkerhedsprocedurer. Soldaterlegatet arbejder med en sårbar målgruppe og modtager i kraft af fondens fundats oplysninger af personfølsom karakter. Det i forvejen
høje sikkerhedsniveau i fondens daglige arbejde vil yderligere forstærkes, og der vil implementeres et nyt
sagsbehandlingssystem.
Med hensyn til legatuddelingen ses, at Veterancentrets socialrådgiver fortsat står for de fleste indstillinger.
Samarbejdet mellem Soldaterlegatet og Veterancentret styrkes kontinuerligt, og fonden kan i mange tilfælde
understøtte socialrådgivernes arbejde med den enkelte veteran. På den måde sikrer Soldaterlegatet, at det er
den rette myndighedsperson, der er tovholder i veteranens sag, og at fonden kan yde supplerende støtte, når
dette måtte være relevant.
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.
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Soldaterlegatet har i 2017 fortsat drevet projektet ”Økonomisk Overblik” og derudover bevilget støtte til bl.a.
nedenstående projekter.
VIVE-projekt – Danske Soldater på Mission
Projektet skal undersøge de personlige konsekvenser og omkostninger, det har for soldater at blive udsendt på
mission til krigs- og konfliktområder. Projektet fokuserer på tre områder: 1. Hvad er omkostningerne og eventuelt fordelene for soldater ved at blive udsendt på militære missioner, og har disse ændret sig fra 1990’erne til
2010’erne? 2. Hvordan er sundhedssituationen for hjemvendte soldater i årene lige efter, at de er vendt hjem,
og de følgende år, hhv. 5, 10 og 15 år efter, med særlig fokus på selvmordsadfærd og brug af mentale sundhedstjenester? 3. Hvilke mekanismer ligger til grund for eventuelle påvirkninger af soldaternes liv vedrørende
uddannelse, beskæftigelse, familie og sundhed?
Som en del af projektet har VIVE og Veterancentrets Videnscenter via Soldaterlegatet indledt et samarbejde
omkring en analyse af veteraners selvmordsforsøg. Begge parter besidder data, som forenet kan øge kvaliteten
af forskningsindsatsen.
Projektet ’Ferieophold’
I forbindelse med rekreationsprojektet for PTSD-skadede veteraner og deres familier, der er iværksat med støtte fra Fru K.M. Lausens Legat, Arbejdsmarkedets Feriefond og Soldaterlegatet, arrangerede Handicapidrættens
Videnscenter en uges ophold på Egmont Højskolen i uge 27. Ni familier blev visiteret til projektet gennem
PTSD-klinikken i Århus. Opholdet blev evalueret for at dokumentere den selvvurderede effekt. For familierne
var opholdet en succes – hvilket man kan få et lille indblik i via den artikel og det web-tv-indslag, der blev
lavet i forbindelse med besøget: http://soldaterlegatet.dk/aktivt-ferieophold-for-veteranfamilier/
Fru K.M. Laursens Legat donerede 353.000 kr. i forbindelse med fondens nedlæggelse, og midlerne var efter
fondens ønske øremærket til et rekreationsprojekt for veteraner.
Klub Veteran Kids Bornholm
Familieplejen Bornholm har fået 250.0000 kr. til etablering af et specialtilbud til børn i udsatte veteranfamilier.
Formålet er at skabe trygge og udviklende rammer til børn og unge af veteraner på Bornholm med et tilbud om
klubaktiviteter, idet tilbuddet skal give børnene mulighed for at skabe sunde relationer til og venskaber med
andre jævnaldrende i samme situation. Der er i dag 437 veteraner bosiddende på Bornholm, hvoraf en del har
hjemmeboende børn. Det estimeres, at der ca. er 150 børn i bornholmske veteranfamilier, og ca. 35 – 45 er i
målgruppen for dette initiativ. Familieplejen Bornholm er en lokal forankret organisation og fast samarbejdspartner med Bornholm Kommune.
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Projektet All fear, no feelings
Behandlings- og forskningsprojekt ”All fear no Feelings” ved Veterancentret undersøger, hvordan de emotionelle PTSD-symptomer - manglende lyst og interesse og følelsestomhed - aftegner sig adfærdsmæssigt og
neuralt hos behandlingssøgende veteraner. Det gør Veterancentret eksperimentelt ved at teste, hvordan deltagere med og uden disse symptomer klarer sig i en computerbaseret test af respons på belønning. For omkring
40% af behandlingssøgende veteraner med PTSD har de bedst validerede psykoterapeutiske behandlingsformer ingen eller stærkt begrænset effekt. Det er første gang, disse emotionelle PTSD-symptomer undersøges
med eksperimentelle procedurer blandt behandlingssøgende veteraner. Dermed vil projektet bidrage med helt
ny viden om den neurofysiologiske baggrund for emotionelle symptomer blandt veteraner med PTSDsymptomer. I alt skal ca. 70 veteraner deltage i undersøgelsen. Soldaterlegatet støtter projektet med 50.000 kr.
på baggrund af, at projektet ses som et relevant nyt forskningsfelt, som kan få betydning for klinisk praksis og
på sigt gavne en gruppe særligt ramte veteraner.
DIF Soldaterprojekt
DIF Soldaterprojekt har kørt siden 2011 i et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund, Dansk Handicap
Idræts-Forbund (nu Parasport Danmark) og Dansk Militært Idrætsforbund. Siden 2017 er projektet udvidet til
også at omfatte tilbud til psykisk sårede soldater, hvor det tidligere alene har fokuseret på støtte og aktiviteter
til veteraner med fysiske skader. Slutmålet for projektdeltagerne er inklusion af de skadede soldater i lokal
foreningsidræt og en opbygning af et klubnetværk og et fællesskab i relevante idrætsforeninger under DIF,
som får en særlig viden om psykisk tilskadekomne veteraner. Idrætstilbuddet og det sociale fundament skal
være et springbræt for de skadede veteraner på deres vej fra en militær karriere til borger i civilsamfundet.
Projektet har i 2017 fået tilknyttet 120 psykisk skadede veteraner. Soldaterlegatet støtter projektet med op til
750.000 kr. indtil udgangen af 2020 på enkeltmandsniveau i forbindelse med fællesarrangementer for veteraner
og deres familie.
Med støtten følger et signal fra Soldaterlegatet om, at fonden ønsker at støtte den enkelte veteran i sit forsøg på
at etablere gode vaner i dagligdagen samt DIF’s og Forsvarets fælles forsøg på at bruge idrætten som løftestang for traumatiserede veteraner.
Projekt Krigsdans
Der blev i 2017 bevilget 50.000 kr. til udarbejdelse af undervisningsmateriale til skolebrug bygget på dokumentarfilmen Krigsdans, som viser tilblivelsen af balletforestillingen ”I Føling”, hvor to fysisk tilskadekomne
og en psykisk traumatiseret veteran indtager hovedrollen. Materiale til brug i fagene samfundsfag, dansk og
psykologi er aktuelt under udarbejdelse.
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Foreningen ’Velkommen Hjem’
I 2015 igangsatte rådgivningsfirmaet ”Care Consulting” under Helene Djursø et pilotprojekt for veteraner, der
efter mange år i Forsvaret ville eller måtte finde fodfæste på det civile arbejdsmarked. Projektet blev en succes,
og midler fra Beskæftigelsesministeriets STAR-pulje sikrede, at projektet kunne fortsættes. På baggrund af
dette arbejde blev der i sommeren 2016 dannet foreningen Velkommen Hjem. Den daglige ledelse og koordinering af støtteforløbene står Helene Djursø fortsat for. Foreningen bæres af de virksomheder, der via et medlemskab forpligter sig til at stå for et fastlagt antal mentorforløb til veteraner.
Soldaterlegatet støtter dækning af udgifterne for de forløb, der er igangsat i 2017 med tilskadekomne veteraner.
Foreningen har fået tildelt et legat på op til 240.000 kr. til mentorforløb med tilskadekomne veteraner.
Projektet DWWP
The Danish Wounded Warriors Project (DWWP) træner svært tilskadekomne soldater ved hjælp af pilates.
Deltagerne har alle været udsat for alvorlige skader, såsom traumatiske amputationer, skudsår, eksplosioner og
lignende. Skaderne er pådraget i kamp eller i relation til internationale udstationeringer i forbindelse med bevæbnede konflikter. Derudover træner projektet også civile, der har været udsat for alvorligt traumatiserende
skader pga. ulykker fra det civile liv, så som trafikulykker og andre høj-energi traumer. Projektets formål er at
hjælpe deltagerne med at vende tilbage til et meningsfuldt liv på trods af handicap og skader ved at mindske
deres fysiske mén og/eller psykiske symptomer. Dette opnås ved hjælp af avanceret og højt specialiseret individualiseret pilatestræning igennem en periode på mindst 12 måneder. Soldaterlegatet har tidligere støttet 13
fysisk skadede soldaters fulde forløb i projektets første to træningsprogrammer, Return to Life og Training for
Life. I 2017 er der kommet to nye soldater til programmet Return to Life og én ny deltager til programmet
Training for Life. Soldaterlegatet støtter med 50.000 kr.
Private donationer i 2017
Soldaterlegatet har i 2017 modtaget donationer fra privatpersoner for i alt 63.647 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.
Fondens frie midler
Civilstyrelsen henstillede i 2016 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 har i 2017 for andet
år i træk nedbragt sine frie midler markant – i år med ca. 6 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.
___________

318.000

127,320

3.014.354

133.340

2.843.053

102,275

2.907.733

32.803

429.000

108,020

2.876.221

145.777

2.190.758

113,553

2.487.671

142.320

235.000

107,270

1.876.795

65.425

1.650.954

110,928

1.831.370

85.573

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

138.000

103,662

887.892

31.460

3,75 A.P. Møller-Maersk EMTN

141.000

100,509

879.599

34.656

0
___________

0

0
___________

19.210
___________

16.761.635
___________

690.564

Obligationer
5,65 Obrigacoes do Tesouro
1,00 RKD 20S.S 2027
5,125 Rep of Portugal REGS
5,00 RKD 43 D OA 2038
Volkswagen Intl Fin NV FRN Perp/Call
4,00 RKD 23 D S 2035

2,50 Nordea Annuitetslån

7.945.765
___________

Resultat for 2017 før uddelinger udgør 3.006.155 kr.
Egenkapitalen udgør ultimo året 16.623.911 kr.

Forventninger til 2018
Soldaterlegatet vil i 2018 arbejde på at få implementeret tiltag i forlængelse af fondens redigerede strategi for
de kommende år. Derudover vil fonden fokusere på gennemførelsen af analysen af veteranernes arbejdsskadesager, følge VIVE-projektet ”Danish Soldiers on Mission” og forberede formidlingsindsatsen i forbindelse
med Soldaterlegatets 10-årige virke i 2019.
Fondens strategidrøftelser, som blev indledt i sensommeren 2017 og afsluttet i foråret 2018, tog udgangspunkt
i fondens målsætning om at støtte enkeltpersoner med akut støttebehov afledt af en skade fra udsendelse i international mission samt at arbejde for, at stat og kommuner tager det fulde ansvar for en optimal behandlingsog rehabiliteringsindsats for tilskadekomne danske veteraner. Udviklingen på området har været yderst positiv,
og Soldaterlegatet har opnået en stor del af sine mål. Derfor ønsker fonden at koncentrere sin fokus på følgende områder:
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•

Soldaterlegatet fastholder sin fokus på veteranernes arbejdsskadesager. Fonden vil både fortsat støtte
den enkelte veteran med juridisk støtte til klagesagen og arbejde politisk for forbedringer på området.

•

Soldaterlegatet vil koncentrere sig om tunge problemstillinger, der kræver særlig opmærksomhed.
Blandt andet ønsker fonden at starte en dialog med Veterancentret, sundhedsvæsnet, kommuner og
eventuelle private aktører om kvalificerede løsninger på misbrugsområdet.

•

Soldaterlegatet fokuserer på projektområdet på tidligere støttede indsatser med gode resultater samt på
projekter i samarbejde med offentlige instanser eller store private interessenter med langsigtede perspektiver for forbedrede behandlings- og rehabiliteringsmuligheder.

•

Soldaterlegatet fortsætter kommunikationen til offentligheden om veteraners forhold, herunder med
særligt fokus på formidling af resultaterne af VIVE-projektet.

•

Soldaterlegatet arbejder for at styrke sit netværk i landets kommuner og ønsker at understøtte Veterancentrets kommunale formidlingsindsats ”Fælles om veteraner”.

En omfattende analyse af veteraners arbejdsskadesager nødvendiggøres af, at retstilstanden af advokater og
fagforeninger stadig opleves som uforudsigelig. Det er et alvorligt retssikkerhedsproblem, hvis der også kan
konstateres vilkårlighed i afgørelserne i sammenlignelige sager. Der bør heller ikke være udsving i takt med
særlig offentlig bevågenhed, politisk pres eller andre forhold. Konkret må vi undersøge, hvilke sager der burde
anerkendes, som ikke bliver det, og hvorfor ikke.
Projektets formål er derfor at foretage en analyse af et betydeligt antal af AES’ afgørelser om anerkendelse af
veteraners PTSD (og andre psykiske skader) som erhvervssygdom efter arbejdsskadesikringsloven og særloven
for veteraner.
Projektet opdeles i to delprojekter, hvor den ene del udgør en empirisk analyse af AES’ praksis, og den anden
del udgør en juridisk analyse af, om praksis er i overensstemmelse med gældende ret. Den juridiske analyse vil
omfatte et udvalg af afviste sager, der er blevet identificeret i den empiriske analyse. Analysen vil tillige kunne
fungere som en database, der kan opdateres efter behov og dermed få en blivende værdi; for eksempel til at
afstemme, om senere lovgivning får den tiltænkte virkning, eller om ændringer i retspraksis fører til flere anerkendelser. Den vil eventuelt også kunne udbygges med en videre analyse af for eksempel udmålingspraksis for
méngodtgørelse og erhvervsevnetabserstatning.
Analysen gennemføres i samarbejde med Soldaterlegatets juridiske samarbejdspartnere, fagforeninger og en
ekstern specialist i personskadeerstatningssager. Den forventes afsluttet i tredje kvartal 2018.
VIVE-projektet ”Danske soldater på mission” skal undersøge de indirekte (det vil sige 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,
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hvilke effekter deltagelse i missioner har haft, det vil sige 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 udsendelse 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 for eksempel 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 kompetencerne 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.
I løbet af 2018 forventes undersøgelsens første resultater. I samarbejde med Veterancentrets Videnscenter er
veteraners selvmordsadfærd blevet undersøgt, og resultaterne forventes offentliggjort i løbet af året.
I forbindelse med Soldaterlegatets 10-årige virke i januar 2019 ønsker fonden at gøre status over de gode resultater, der er opnået, og samtidigt gøre opmærksom på de problemstillinger på veteranområdet, der stadig kræver særlig fokus. Soldaterlegatet arbejder på at kunne formidle disse emner både på skrift og med levende billeder.
Afslutningsvis ønsker Soldaterlegatet at takke for den store interesse og opbakning, som fonden løbende får;
herunder tak til Forsvarets ledelse, Veterancentret, regeringen og Folketinget for et altid positivt og konstruktivt samarbejde.
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2017
kr.
___________

2016
kr.
___________

2015
kr.
___________

2014
kr.
___________

2013
kr.
___________

Modtagne donationer

3.545.185

5.457.398

7.602.170

8.879.184

6.568.571

Driftsresultat

3.006.155

5.038.274

5.340.100

6.724.238

6.182.539

Afgivne bevillinger

(9.577.403)

(9.537.836)

(6.450.006)

(4.986.090)

(8.068.767)

Årets resultat

(6.571.248)

(4.499.562)

(1.109.906)

1.738.148

(1.886.228)

Egenkapital

16.623.911

23.195.159

27.694.721

28.804.627

27.066.476

5 års oversigt
Nøgletal

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Militære Missioner

20

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.

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Militære Missioner

21

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 som 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 2017
Note
____

2017
kr.
___________

2016
t.kr.
_______

Modtagne donationer

1

3.545.185

5.457

Finansielle indtægter

2

1.101.230

1.532

457.827

247

343
___________

13
_______

5.104.585

7.249

Momsrefusion
Royalties ”Hercules”
Indtægter
Administrationsomkostninger

3

(587.733)

(605)

Personaleomkostninger

4

(1.070.746)

(1.002)

Finansielle udgifter

5

(416.677)

(507)

Afskrivninger

6

(23.274)
___________

(97)
_______

Driftsresultat
Skat af årets resultat
Afgivne bevillinger

Årets resultat

7

3.006.155

5.038

0

0

(9.577.403)
___________

(9.538)
_______

(6.571.248)
___________

(4.500)
_______

Forslag til resultatdisponering
Bunden kapital
Fri kapital

(8.820)

10

(6.562.428)
___________

(4.510)
_______

(6.571.248)
___________

(4.500)
_______
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Balance pr. 31.12.2017
Note
____

2017
kr.
___________

2016
t.kr.
_______

Obligationer

8

805.734

719

Bankbeholdninger

9

9.228

105

Mellemregning med frie midler

0
___________

0
_______

Bundne midler

814.962
___________

824
_______

0

0

Mellemregning med bunde midler
Materielle anlægsaktiver

10

0

23

Obligationer

11

16.761.635

22.824

Bankbeholdninger

12

8.314.320

3.945

Periodeafgrænsningsposter

13

140.979
___________

407
_______

Frie midler

25.216.934
___________

27.199
_______

Aktiver

26.031.896
___________

28.023
_______
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Balance pr. 31.12.2017
Note
____

2017
kr.
___________

2016
t.kr.
_______

14

814.962
___________

824
_______

814.962
___________

824
_______

15.808.949
___________

22.371
_______

15.808.949
___________

22.371
_______

9.095.234

4.522

312.751
___________

306
_______

Kortfristede gældsforpligtelser

9.407.985
___________

4.828
_______

Gældsforpligtelser

9.407.985
___________

4.828
_______

Passiver

26.031.896
___________

28.023
_______

Bunden kapital

Bunden kapital
Fri kapital

15

Disponibel fondskapital
Skyldige bevillinger
Anden gæld

16
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Noter
2017
kr.
___________

2016
t.kr.
_______

3.481.538

5.390

63.647
___________

67
_______

3.545.185
___________

5.457
_______

368

0

667.711

865

433.151
___________

667
_______

1.101.230
___________

1.532
_______

20.875

7

6.122

5

Kontorartikler

12.004

11

It-udgifter

59.696

81

7.484

9

36.916

16

347.905

355

Forsikringer og kontingenter

20.683

20

Revision

25.000

25

3.750

4

0

7

1.772

3

42.437

38

3.089
___________

24
_______

587.733
___________

605
_______

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

2. Finansielle indtægter
Renteindtægter, bank
Renteindtægter, obligationer
Kursgevinster

3. Administrationsomkostninger
Marketing
Telefon og porto

Transport og rejseudgifter
Mødeudgifter
Husleje

Revision - indsamlingsregnskab
Revision - STAR
Gaver og blomster
Bankgebyrer og forvaltningsafgift
Diverse omkostninger
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Noter
2017
kr.
___________

2016
t.kr.
_______

1.954.811

1.824

178.349

172

8.332
___________

8
_______

2.141.492
___________

2.004
_______

1.070.746

1.002

1.070.746
___________

1.002
_______

2.141.492
___________

2.004
_______

4
___________

4
_______

416.677
___________

507
_______

416.677
___________

507
_______

23.274
___________

97
_______

23.274
___________

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
2017
kr.
___________

2016
t.kr.
_______

Rekreation og rehabilitering

238.822

416

Materialer/proteser

120.561

116

Økonomisk bistand

97.862

88

116.542

95

Transport

28.603

40

Akut bistand

80.638

136

0

4

2.300.770

4.265

865.174

1.326

14.300

11

0

25

Indskud til bolig

72.000

126

Etablering af bolig

99.593

88

Psykolog

48.545

75

Medicin

188.413

308

Behandling

316.802

323

0

3

8.328.970

5.509

7. Bevillinger

Uddannelse

Legatpenge
Juridisk rådgivning
Økonomisk rådgivning
Socialrådgivning
Psykiatriske udredninger

Projekt - Økonomisk overblik
Projekter
Hensættelser tilbageført tidligere år

Personaleomkostninger vedr. behandling af uddelinger

(4.410.938)
___________

(4.418)
_______

8.506.657

8.536

1.070.746
___________

1.002
_______

9.577.403
___________

9.538
_______

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.
___________

49.000

108,020

328.517

10.222

5,00 RKD 43D OA 2038

175.664

113,553

199.472

11.412

1,00 RKD 20S.S 2027

101.289

102,275

103.593

1.169

76.102

105,425

80.230

2.200

Volkswagen Intl Fin NV FRN Perp/Call

7.000

107,270

55.905

1.949

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

3.000

103,662

19.302

683

3.000
___________

100,509

18.715
___________

737
___________

805.734
___________

28.372

8. Obligationer
5,125 Rep of Portugal REGS

2,50 Nordea Annuitetslån 2037

3,75 A.P. Møller-Maersk EMTN

415.055
___________
Periodiserede renter 31.12.2016

(4.387)

Periodiserede renter 31.12.2017

2.900

Handelsrenter, netto

(5.558)
___________
21.327
___________

2017
Indestående
kr.
___________

2017
Renter
kr.
___________

9.228
___________

15
___________

9.228
___________

15
___________

9. Bankbeholdninger
Danske Forvaltning, konto 3946250228 - fondsmidler/kapital
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Noter
2017
kr.
___________

10. Materielle anlægsaktiver
Kostpris 01.01.2017

575.974
___________

Kostpris 31.12.2017

575.974
___________

Af- og nedskrivninger 01.01.2017

(552.700)

Årets afskrivninger

(23.274)
___________

Af- og nedskrivninger 31.12.2017

(575.974)
___________

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2017

0
___________

Nominelt
kr.
___________

Kurs
___________

Kursværdi
kr.
___________

Renter
kr.
___________

318.000

127,320

3.014.354

133.340

2.843.053

102,275

2.907.733

32.803

429.000

108,020

2.876.221

145.777

2.190.758

113,553

2.487.671

142.320

235.000

107,270

1.876.795

65.425

1.650.954

110,928

1.831.370

85.573

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

138.000

103,662

887.892

31.460

3,75 A.P. Møller-Maersk EMTN

141.000

100,509

879.599

34.656

0
___________

0

0
___________

19.210
___________

16.761.635
___________

690.564

11. Obligationer
5,65 Obrigacoes do Tesouro
1,00 RKD 20S.S 2027
5,125 Rep of Portugal REGS
5,00 RKD 43 D OA 2038
Volkswagen Intl Fin NV FRN Perp/Call
4,00 RKD 23 D S 2035

2,50 Nordea Annuitetslån

7.945.765
___________
Periodiserede renter 31.12.2016

(96.736)

Periodiserede renter 31.12.2017

50.576

Handelsrenter, netto

1.980
___________
646.384
___________
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Noter
2017
Indestående
kr.
___________

2017
Renter
kr.
___________

Danske Forvaltning, konto 3646259993 - højrentekonto

2.305.769

0

Danske Forvaltning, konto 3946259985 - fondsmidler/kapital

4.406.299

353

Danske Bank, konto 3750029779 - erhvervskonto

1.453.230

0

Danske Bank, private donationer

68.044

0

Danske Forvaltning, konto 3946372870 - forvaltningsafkast

61.811

0

19.167
___________

0
___________

8.314.320
___________

353
___________

12. Bankbeholdninger

Danske Bank, konto 10414083 - Danske Business

2017
kr.
___________

2016
t.kr.
_______

53.476

101

0

193

87.503
___________

113
_______

140.979
___________

407
_______

13. Periodeafgrænsningsposter
Renter
Veterankonference
Øvrige
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Noter
2017
kr.
___________

2016
t.kr.
_______

823.782

814

14. Bunden kapital
Bunden kapital 01.01.2017
Kursregulering af obligationer

(8.820)
___________

10
_______

Bunden kapital 31.12.2017

814.962
___________

824
_______

22.371.377

26.881

15. Disponibel kapital
Disponibel kapital 01.01.2017
Henlagt til fri kapital

(6.562.428)
___________

(4.510)
_______

Disponibel kapital 31.12.2017

15.808.949
___________

22.371
_______

52.121

57

219.570

211

25.000

25

16.060
___________

13
_______

312.751
___________

306
_______

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

