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Bestyrelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2021 for Fonden til Støtte for
Danske Soldater i Internationale Militære Missioner.
Årsrapporten aﬂægges i overensstemmelse med god regnskabsskik, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.

København, den 25.04.2022
Bestyrelse

Peter Højland
formand

Sven Arne Blomberg
næstformand

Frank Erling Andersen

Nikolaj Lindberg

Torben Alexander von Lowzow

Kristian May

Claus Noel Bretton-Meyer
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, ﬁnansielle
stilling pr. 31.12.2021 samt resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2021 - 31.12.2021. Samtidig
er det vores opfattelse, at bestyrelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
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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 01.01.2021 - 31.12.2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og
noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.

stilling pr. 31.12.2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2021 - 31.12.2021 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 International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for
revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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. Fejlinformation 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 regnskabsbrugerne træﬀer på grundlag af
årsregnskabet.
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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
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 ledelsesberetningen
Bestyrelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke bestyrelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om bestyrelsesberetningen.
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 ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
god regnskabsskik, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.
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Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at bestyrelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 25.04.2022

Jens Jørgensen Baes
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne14956

Penneo dokumentnøgle: QGAFT-Q4AIZ-1MHSK-32UO8-NPXQB-01Y4G

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Ledelsesberetning
Fondens formål
Fondens formål er at støtte militært personel og civile, der af Danmark er eller har været udsendt i militære
missioner i udlandet, og som under missioner for dansk forsvar pådrager sig fysiske eller psykiske skader, eller
som afgår ved døden under udsendelsen eller efterfølgende i forbindelse med forhold, der kan relateres til
udsendelsen.
Støtte kan endvidere ydes til de pågældendes pårørende eller efterladte.
Endelig kan fonden etablere samarbejder, støtte eller udvikle forskningsprojekter, engagere sig i forebyggende

Udvikling i aktiviteter, økonomiske forhold og uddelingsaktiviteter
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. Udover at uddele 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 125 mio.kr. pr. 31.
december 2021, inklusive donationstilsagn på 1,8 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 2021 oplevet en stor velvilje fra fonde, virksomheder og privatpersoner, som
har støttet os.
I 2021 modtog Soldaterlegatet i alt donationer (inkl. indhentede tilsagn) på 4,7 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 i bl.a. Wonderful Copenhagen

•

Sven Arne Blomberg (næstformand)

•

Frank Erling Andersen, fhv. kommunaldirektør i Gentofte og Slagelse

•

Nikolaj Lindberg, kaptajn i Forsvaret

•

Torben Alexander von Lowzow, adm. direktør i ISTO

•

Kristian May, direktør i BRF Fonden

•

Claus Noel Bretton-Meyer, driftsdirektør og bestyrelsesformand
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Kim Kristensen udtrådte af bestyrelsen den 22.03.2021. Christian Herskind udtrådte af bestyrelsen 26.08.2021.
Legatuddelingskomiteen
Legatuddelingsarbejdet varetages af legatuddelingskomiteen på seks medlemmer, som hver har en betydelig
faglig indsigt i de sager, der behandles:
•
•
•
•
•
•

Sven Arne 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, kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune

Præsidiet
Den 31. maj 2011 blev Soldaterlegatets præsidium etableret. Præsidiets medlemmer er:
•
•
•
•
•
•
•
•

Henrik Wedell-Wedellsborg (præsident), advokat
Else Marie Remmen, bestyrelsesformand for Remmen Fonden
Kim Kristensen, hofmarskal, indtrådt den 22.03.2021
Lars Nørby Johansen, bestyrelsesformand for William Demant Fonden
Niels Smedegaard, bestyrelsesformand for Bikubenfonden
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 2010
ligeledes stået med ansvaret for en del af legatuddelingen i henhold til de rammer, som legatuddelingskomiteen
har tildelt sekretariatet.
Udover 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
legatindstillere i at kontakte de relevante myndigheder og organisationer, alt efter hvad det konkrete behov
måtte være. Denne opgave forventes at få stadigt stigende omfang i sekretariatets daglige arbejde.
Endelig koordinerer sekretariatet bestyrelsens løbende dialog med oﬀentlige myndigheder og politiske
beslutningstagere om den stadige udvikling af den oﬀentlige indsats for tilskadekomne veteraner.
I 2021 har sekretariatet bestået af en fuldtidsansat samt to deltidsansatte. Derudover samarbejder
Soldaterlegatet med en timelønnet bogholder.
•

Thore Clausen (sekretariatschef)
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Kit Rommerdahl (juridisk konsulent)

•

Charlotte Bækdahl (administrativ medarbejder)

•

Linda Gummer (timelønnet bogholder)
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Legatuddelinger 2021
Soldaterlegatet har i 2021 modtaget 196 indstillinger.
Der blev bevilget legater for 3.218.570,81 kr. til såvel enkeltpersoner som til projekter.
Der blev i perioden sendt 166 legatbevillinger til 120 enkeltpersoner.
39 indstillinger blev afvist pr. 31.12.2021.
52 af legatmodtagerne har ikke tidligere haft kontakt til Soldaterlegatet.

•

172 indstillinger af psykisk skadede soldater

•

2 indstillinger af fysisk skadede soldater

•

14 indstillinger af pårørende eller efterladte

•

8 indstillinger af projekter eller uden for norm

I 2021 kom legatindstillingerne fra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

67 indstillinger: Veterancentrets socialrådgivere
28 indstillinger: Veterancentrets opsøgende rådgivere, brobyggere og familieenheden
25 indstillinger: Andet (læger, forskere, undervisere etc.)
19 indstillinger: Familie og venner
16 indstillinger: Kommunale veterankoordinatorer
15 indstillinger: Frivillige organisationer
13 indstillinger: Veterancentrets job- og uddannelsesvejledere
11 indstillinger: Faglige organisationer
2 indstillinger: Samarbejdspartnere (økonomiske og juridiske rådgivere)

Hvem var legatmodtagerne?
Igen i 2021 har Soldaterlegatet oplevet, at det primært er veteraner med psykiske skader (91%), der bliver
indstillet til Soldaterlegatet. 43% af legatmodtagerne i 2021 havde ikke modtaget støtte fra Soldaterlegatet før.
53% af veteranerne, som Soldaterlegatet støttede i 2021, modtager enten kontanthjælp, dagpenge eller
førtidspension. 14% er sygemeldt fra Forsvaret eller civilt arbejde. 9% er fortsat ansat i Forsvaret, og 17% er
erhvervsaktive i civil ansættelse (inkl. ﬂeksjob). 1% modtager SU, og 6% modtager folkepension eller er uden
forsørgelse.
De fem områder, som Soldaterlegatet tildeler ﬂest legater til, er:
Økonomisk rådgivning
Juridisk rådgivning
Rekreation/rehabilitering
Behandling
Økonomisk bistand

31 legater
28 legater
28 legater
16 legater
13 legater

De fem områder, som Soldaterlegatet har støttet med ﬂest midler, er:
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1,12 mio.kr.

Økonomisk rådgivning

1,05 mio.kr.

Juridisk rådgivning

0,42 mio.kr.

Rekreation/rehabilitering

0,17 mio.kr.

Behandling

0,10 mio.kr.
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Soldaterlegatet har i årene 2009-2021 støttet i alt ca. 1.800 missionsskadede veteraner. 9 ud af 10
legatindstillinger vedrører psykisk skadede veteraner.
Legatuddelingsarbejdet har været på ca. samme niveau som 2020. Ved siden af den generelle situation, som
stadig var præget af coronanedlukningerne og et deraf resulterende lavt aktivitetsniveau, viste tendensen, at
Soldaterlegatet ved mange henvendelser fra privatpersoner kunne hjælpe ved at vejlede om de oﬀentlige

Over halvdelen af alle indstillinger kom fra Veterancentrets ansatte. I disse sager får Soldaterlegatet mulighed for
at understøtte Forsvarets indsats for veteranerne og yde målrettet og konkret støtte til at forbedre den enkelte
veterans situation.
Projekterne, som i 2021 har udgjort Soldaterlegatets største post ved legatuddelingen, beskrives nærmere under
afsnittet "Resultater og status for 2021". Den største bevilling er gået til projekt "Sundhed i front". Her tilbyder
Københavns Kommunes Sundhedsteam - i samarbejde med Veterancentret - støtte til særligt udsatte veteraner.
Et andet traditionelt stort emne i fondens legatuddelingsarbejde var også i 2021 økonomisk rådgivning til
skadede veteraner. Soldaterlegatet yder både støtte til hjemmebesøg af erfarne økonomiske rådgivere og
muligheden for at modtage økonomisk rådgivning på KFUM Soldaterhjem eller Fonden Danske Veteranhjems
veteranhjem i Aalborg, Holstebro, Århus, Fredericia, Varde, Odense, Slagelse, Høvelte og København. Mere end
250 veteraner modtog i 2021 økonomisk rådgivning ﬁnansieret af Soldaterlegatet via legater eller det åbne
rådgivningstilbud.
Årets legatuddelinger til støtte til veteraners arbejdsskadesager har været påvirket af den fortsatte afventen på
arbejdsskademyndighedernes afgørelse i de veteransager, som blev genoptaget i Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring efter dommen i Vestre Landsret af 23. juni 2020. Først når det bliver tydeligt, hvilken praksis
myndighederne fastlægger, vil det vise sig, hvordan Soldaterlegatet fremadrettet bedst kan støtte veteranerne i
at få behandlet deres sager korrekt. Derfor har årets uddelinger til juridisk rådgivning ligget på et lavere niveau
end tidligere år.
Den fjerdestørste post i 2021 har været støtte til rekreation/rehabilitering. Konkret er der bl.a. tale om veteraners
aﬂastningsophold på KFUM’s soldaterrekreationer og andre relevante botilbud. 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.
Andre legater indenfor kategorien rekreation/rehabilitering kan være støtte til idrætsaktiviteter eller andre
meningsgivende fritidsaktiviteter, der kan fremme det fysiske og psykiske helbred.
Omend tendensen er faldende, så har legater til behandling også i 2021 fyldt en del. Det kan f.eks. dreje sig om
nødvendig tandbehandling som følge af længerevarende medicinindtag. Andre eksempler kan være fysioterapi
eller forskellige former for kropsterapi som supplement til den kognitive behandling, anbefalet af den
behandlende læge eller psykolog.
Figur 1: Legatoversigt, antal pr. kategori 2017-2021
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Resultater og status for 2021
Soldaterlegatet har siden starten den 29. januar 2009 mødt stor interesse og opbakning fra alle sider af
samfundet – en opbakning, der i løbet af 2021 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.
Med henblik på veteraners arbejdsskadesager så er Soldaterlegatets arbejde på området endnu ikke kommet i
mål, forstået som at alle veteransager om PTSD (og andre diagnoser) behandles korrekt af
arbejdsskademyndighederne (AES og Ankestyrelsen) – ikke at samtlige anmeldte tilfælde nødvendigvis skal
anerkendes. Problemstillingerne fra Soldaterlegatets empiriske og juridiske rapporter i 2018 er endnu ikke løst.
Der er behov for videre opfølgning på praksis.
Soldaterlegatet har i 2021 påbegyndt arbejdet med at skabe et aktuelt og samlet overblik over veteranernes
arbejdsskadesager og de bestående udfordringer. Soldaterlegatet gennemgår udtræk over alle ca. 450
personsager, der er blevet støttet med juridisk rådgivning. Dette arbejde var ved årsskifte ikke afsluttet.
Med hensyn til legatindstillingernes karakter oplever fonden fortsat, at opgaven med at vejlede indstillere om
veteraners rettigheder i forhold til de oﬀentlige støttetilbud er meget omfattende. Til trods for det omfangsrige
ressourceforbrug ser Soldaterlegatet en vigtig opgave i at vejlede indstillerne så godt som muligt, da dette
bidrager til, at veteranerne modtager den nødvendige og korrekte støtte via de oﬀentlige tilbud, der ﬁndes i
Veterancentret eller i kommunal regi. Dette betyder i praksis, at Soldaterlegatets sagsbehandling i en given sag
kan være omfattende, selvom sagen i sidste ende afslås eller kun tildeles et mindre støttebeløb, fordi den øvrige
del løftes af det oﬀentlige. Soldaterlegatet har siden 2009 haft den erklærede målsætning ikke at agere som
parallelt støttesystem, men at give supplerende støtte til de oﬀentlige tilbud.
Soldaterlegatet har i 2021 bevilget støtte til eller fulgt aktivt med i nedenstående projekter:
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Sundhed i front
Projektet er et tilbud om sundhedsfaglig hjælp til de mest udsatte veteraner i hovedstadsområdet og resten af
Sjælland. Projektet er udledt af det mangeårige arbejde med socialt udsatte og hjemløse i Københavns
Kommunes Sundhedsteam. Initiativtagerne, overlæge Henrik Thiesen og sygeplejerske Lene Tanderup, har i
2021 foretaget en forundersøgelse og konkluderet, at det er realistisk at få kontakt til ca. 200 veteraner i løbet af
den 3-årige projektperiode.
Der er udformet en sundhedsjournal baseret på Sundhedsteams journal, men den er udvidet med elementer,
som er relevante i forbindelse med undersøgelse af almindeligt somatisk helbred samt indhold, som kan bidrage
til udredning af særlige tilstande hos veteraner. Der vil være mulighed for, at der kan tages blodprøver og
udføres hjertekardiogram, lungefunktionsundersøgelse samt høreprøve. Der er planlagt samarbejde med
Veterancentrets Videncenter om implementering af de mest relevante undersøgelser for blastskader og
neurologiske skader i øvrigt.

understøtte indsatsen.
Der er også indledt et samarbejde med Tandlægehøjskolen (professor Merete Bakke og en gruppe
tandlægestuderende) vedrørende tandpres. I forbindelse med klinisk praktik er det aftalt, at de studerende får
mulighed for at undersøge ca. 20 veteraner, som har problemer med tandpres.
Projektet ﬁnansieres i lige dele af Københavns Kommune, Forsvarsministeriet og Soldaterlegatet.
På vej mod en god hverdag
Videncenter om Handicap (VOH) har med midler fra Soldaterlegatet siden december 2018 arbejdet med et tilbud
til krigsveteraner med PTSD, der hedder "På vej mod en god hverdag". Metoden baserer sig på VOH’s
mangeårige arbejde med mennesker med handicap og er udviklet og tilpasset målgruppen PTSD-ramte
veteraner.
Tilbuddet har til formål at støtte veteraner, der er eller har været i terapeutisk behandling for PTSD. Støtten skal
hjælpe dem igennem den svære overgang fra patient til borger med et godt hverdagsliv og om muligt en plads
på arbejdsmarkedet. VOH har i 2021 konkret arbejdet med 25 veteraner. Hovedvægten i arbejdet er én til én,
men veteranerne gives også mulighed for af samles og danne relationer.
I 2021 har "På vej mod en god hverdag" for perioden 2021-2023 fået midler fra Forsvarsministeriet til at
fortsætte arbejdet og udvide indsatsen til et landsdækkende tilbud. Med forsat støtte fra Soldaterlegatet har det
været muligt at udvide tilbuddet i et hurtigere tempo. I august 2021 ansatte VOH derfor den tredje konsulent til
at arbejde med veteraner i "På vej mod en god hverdag", således at tilbuddet allerede fra efteråret 2021 er
gældende i alle regioner og er i stand til støtte op til ca. 30 veteraner.
Den fortsatte udvikling af indsatsen sker i tæt samarbejde med Veterancentret, som i forlængelse af
forsvarsministeriets støtte har indgået et formaliseret samarbejde med VOH.
VIVE-projekt – Danske Soldater på Mission
Projektet undersøger 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
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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?
Projektet har været forsinket grundet et lovindgreb med utilsigtede konsekvenser (fjernelsen af adgangen til
sundhedsdata) umiddelbart efter projektets start, uforudsete komplikationer ved indsamling af "combat data" og
ikke mindst coronakrisen. Projektets samlede budget har dog ikke været påvirket negativt af forsinkelserne.
På nuværende tidspunkt er tre artikler udgivet, mens yderligere ﬁre ligger klar til godkendelse til publikation. De

•
Møller, S. O., Forsberg, O. K., Sørensen, H. J., Enemark, M. H., Lyk-Jensen, S. V., & Madsen, T. (2020). Help-seeking
behavior among Danish veterans with self-reported mental problems - a 22 years register-based follow-up study.
Nordic journal of psychiatry, 74(1), 51-59.
•
Vedtofte, M. S., Elrond, A. F., Erlangsen, A., Nielsen, A. B., Stoltenberg, C. D., Marott, J. L., ... & Madsen, T. (2021).
Combat exposure and risk of suicide attempt among Danish Army military personnel. The Journal of Clinical
Psychiatry, 82(6), 37375.
•
Chanel, O., Lyk-Jensen, S. V., & Vergnaud, J. C. (2022). Does Aﬀective Forecasting Error Induce Changes in
Preferences? Lessons from Danish Soldiers Anticipating Combat in Afghanistan. Defence and Peace Economics, 121.
Projektets samlede resultater vil blive præsenteret ved en konference i efteråret 2022.
Private donationer i 2021
Soldaterlegatet har i 2021 modtaget donationer fra privatpersoner for i alt 76.876 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. Soldaterlegatet har siden 2018 oprettet en særskilt donationskonto til uopfordrede donationer fra
privatpersoner og virksomheder. Disse midler anvendes ubeskåret til legatuddeling.
Resultat og investeringer
Soldaterlegatets frie midler er placeret i korte indlån og obligationer. Udbyttet herfra er øremærket til
legatuddeling.

Penneo dokumentnøgle: QGAFT-Q4AIZ-1MHSK-32UO8-NPXQB-01Y4G

allerede publicerede artikler er:

14

Resultat for 2021 udgør 3.630.484 kr.
Egenkapitalen udgør ultimo året 12.398.678 kr.
Forventninger til 2022
Ved Soldaterlegatets seneste strategidrøftelse i august 2021 konkluderede bestyrelsen, at fonden på væsentlige
punkter havde opnået sine mål:
Der er bred politisk opmærksomhed på veteraners ve og vel. Veterancentret under Forsvarsministeriet har siden
sin oprettelse i 2011 udviklet en bred vifte af støttetilbud til skadede veteraner. Sundhedsvæsnet har etableret
specialiserede tilbud til PTSD-ramte veteraner. Alle relevante kommuner har en veteranpolitik, en
veterankoordinator eller lignende samt et formaliseret samarbejde med Veterancentret, og de frivillige
organisationer på veteranområdet fortsætter kontinuerligt med at øge kvaliteten på deres tilbud til skadede
veteraner.
Alt dette har bidraget til et fald i antal af legatsager for Soldaterlegatet de seneste år. Derfor vil fonden i 2022
fokusere på at ﬁnde løsninger på tre centrale problemstillinger, som har beskæftiget Soldaterlegatet i en
årrække:
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Den ene udfordring er, at veteranerne stadig ikke får behandlet deres anmeldte erhvervssygdomme korrekt i
arbejdsskadesystemet. Både Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen lægger forkerte
bevisvurderinger til grund i mange sager, hvilket resulterer i afslag i sager, som bør anerkendes.
Soldaterlegatet vil derfor fortsat målrettet støtte relevante sager med juridisk rådgivning og udfordre
Ankestyrelsens afgørelser ved domstolene. Derudover vil fonden fortsat arbejde politisk for, at man i alle sager
om anerkendelse vender bevisbyrden, således at det pålægges myndigheden at sandsynliggøre, at veteranens
psykiske lidelse er opstået af andre årsager end udsendelsen, når den tilstrækkelige belastning er bevist med
den nødvendige grad af sandsynlighed.
Den anden udfordring er det stadigt store behov for økonomisk rådgivning blandt skadede veteraner. Dårlig
psykisk helbred resulterer ofte i dårlig privatøkonomi. Her havner veteranerne i en ond spiral, idet de
økonomiske bekymringer står i vejen for, at veteranen kan koncentrere sig om at modtage den rette psykologiske

Soldaterlegatets tilbud om økonomisk rådgivning sker i dag i samarbejde med virksomheden Beierholm, KFUM
Soldatermission og Fonden Danske Veteranhjem. Soldaterlegatet vil fortsætte legatuddelingen på området og
følge udviklingen. Samtidig vil fonden gå i dialog med samarbejdspartnerne og andre eksterne interessenter for
at udarbejde en plan for fortsat ﬁnansiering og overdragelse af denne opgave til andre end Soldaterlegatet.
Tredje udfordring er, at ﬂere fysisk skadede veteraner oplever vanskeligheder ved at opnå oﬀentlig støtte, når
deres proteser er slidte og skal skiftes. Det viser sig, at myndighederne ved udmålingen af erstatning for de
svære skader typisk estimerer veteranernes livslange udgifter til proteser for lavt.
Soldaterlegatet ønsker at bidrage til en holdbar løsning, der sikrer veteranerne livslang oﬀentlig støtte til de
nødvendige proteser, som understøtter den enkelte veterans bedst mulige funktionsniveau.
Endelig bliver det en vigtig opgave for Soldaterlegatet at formidle resultaterne af forskningsprojektet "Danske
Soldater på Mission". I samarbejde med VIVE planlægges en konference i efteråret 2022, hvor resultaterne
præsenteres. I forbindelse med konferencen bliver der produceret materiale til formidling for såvel læg- som
fagfolk, som skal være afsæt for målrettet formidling af konkrete resultater til forskellige interessentgrupper.
Afslutningsvis ønsker Soldaterlegatet at takke for den store interesse og opbakning, som fonden løbende får,
herunder tak til vores donatorer, Forsvarets ledelse, Veterancentret, regeringen og Folketinget for et altid positivt
og konstruktivt samarbejde.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Der er ikke indtruﬀet begivenheder efter regnskabsårets udløb og frem til årsrapportens underskrivelse,
der anses for væsentligt at kunne ændre vurderingen af årsrapporten for fonden.
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2021
kr.

2020
kr.

4.652.198

7.134.698

265.970

239.252

4.918.168

7.373.950

Renteindtægter fra obligationer

529.965

756.635

Kursgevinster- og tab

(67.126)

(373.821)

Resultat af investeringsaktivitet

462.839

382.814

Note
Modtagne donationer
Momsrefusion
Andre indtægter

Personaleomkostninger

2

(849.996)

(1.235.352)

Andre eksterne omkostninger

3

(873.207)

(672.785)

(1.723.203)

(1.908.137)

(27.320)

(29.683)

3.630.484

5.818.944

3.342.069

4.947.439

3.342.069

4.947.439

(1.341)

(15.732)

Overført til disponibel kapital

289.756

887.237

Overført til egenkapital

288.415

871.505

3.630.484

5.818.944

Administrationsomkostninger
Finansielle omkostninger
Årets resultat
Resultatdisponering
Årets uddelinger
Årets uddelinger i alt
Overført til bunden kapital

Resultatdisponering i alt

4
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Balance pr. 31.12.2021
2021
kr.

2020
kr.

Obligationer

645.056

701.517

Likvide beholdninger

180.432

125.312

Bundne aktiver

825.488

826.829

12.752.563

14.509.501

88.015

87.840

262.600

262.738

4.374.980

3.312.483

Disponible aktiver

17.478.158

18.172.562

Aktiver

18.303.646

18.999.391

Note

Obligationer
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Likvide beholdninger

5
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2021
kr.

2020
kr.

825.488

826.829

11.573.192

11.283.436

12.398.680

12.110.265

0

1.446

150.826

410.060

30.000

30.000

Skyldige uddelinger

5.724.140

6.447.620

Gældsforpligtelser

5.904.966

6.889.126

18.303.646

18.999.391

Note
Bunden egenkapital
Disponibel egenkapital
Egenkapital

1

Bankgæld
Anden gæld

6

Skyldigt revisorhonorar

Passiver
Eventualforpligtelser

7
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Noter
Bunden
egenkapital

Disponibel
egenkapital

Egenkapital
i alt

kr.

kr.

kr.

826.829

11.283.436

12.110.265

0

289.756

289.756

Kursgevinster og tab

(1.341)

0

(1.341)

Egenkapital ultimo

825.488

11.573.192

12.398.680

2021

2020

kr.

kr.

1.536.528

2.250.155

156.648

212.154

6.817

8.395

(849.997)

(1.235.352)

849.996

1.235.352

2021
kr.

2020
kr.

7.293

5.560

259.252

122.998

Egenkapital primo
Årets resultat overført fra resultatdisponering

2 Personaleomkostninger

Lønninger og gager
Pensionsbidrag
Andre sociale omkostninger
Personaleomkostninger vedrørende behandling af uddelinger

Personaleomkostninger vedrørende behandling af uddelinger fremgår af note 4.
3 Andre eksterne omkostninger

Rejseomkostninger
Kontorartikler
Telefon, internet mv.

7.240

8.152

Porto og gebyrer

34.942

41.503

Forsikringer

15.382

25.291

Kontingenter

12.818

780

137.092

87.246

0

8.750

Andre omkostninger

6.576

4.145

Gaver og blomster

1.713

499

Mødeudgifter

17.708

4.507

Marketing

15.326

16.284

322.865

311.320

35.000

35.750

873.207

672.785

IT-omkostninger
Advokatmæssig assistance

Husleje mv.
Revision
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4 Årets uddelinger
Beløb
kr.
Rekreation og rehabilitering

167.900

Materialer/proteser

36.025

Økonomisk bistand

54.437

Uddannelse

83.500

Transport

4.656

Akut bistand

35.011

Juridisk rådgivning

423.250
1.045.781

Indskud til og etablering af bolig

83.710

Psykolog

22.532

Medicin

39.572

Behandling

98.863

Projekter

1.123.333

Hensættelser tilbageført tidligere år

(726.498)

Personaleomkostninger vedrørende behandling af uddelinger

849.997

Årets uddelinger

3.342.069

5 Periodeafgrænsningsposter
2021

2020

kr.

kr.

232.644

242.856

29.956

19.882

262.600

262.738

2021
kr.

2020
kr.

Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m.

71.705

45.796

Feriepengeforpligtelser

46.384

338.076

Øvrige skyldige omkostninger

32.737

26.188

150.826

410.060

Tilgodehavende renter
Periodeafgrænsningsposter i øvrigt

6 Anden gæld

7 Eventualforpligtelser
Lejemålet Otto Mønsteds Gade 5 er ophørt pr. 1. marts 2022. Den årlige husleje udgjorde 182 t.kr.
Lejemålet Gamle Carlsberg Vej 16, 1. er overtaget pr. 1. marts 2022. Der er 7 måneders opsigelse vedrørende
lejemålet. Den årlige husleje udgør 192 t.kr.
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8 Indsamling
Der er i 2021 indsamlet midler til ﬁnansiering af fondens aktiviteter og i overensstemmelse med Lov nr. 105 af 4.
februar 2020 og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020.
Overskuddet af indsamlingerne udgør 76.876 kr.
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Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsklasse
Årsregnskabet er aﬂagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreningers (fondslovens) bestemmelser
om god regnskabsskik.
Årsregnskabet er aﬂagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling

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.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsperioden.
Resultatopgørelsen
Resultat af investeringsaktivitet
Resultat af investeringer omfatter renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede
kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer samt udbytter og renter vedrørende bankkonti. Renter indregnes
i den periode de vedrører.
Donationer
Donationer indregnes i resultatopgørelsen, når donationen er indbetalt til fonden
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til administration, markedsføring og revision
af fonden.
Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for
fondens medarbejdere.
Uddelinger
Afgivne bevillinger indregnes som uddeling i resultatdisponeringen, i takt med at de bevilliges.
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Balancen
Værdipapirer
Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende
regnskabsperiode. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Likvide beholdninger

Egenkapital
Egenkapitalen er opdelt i en bunden og disponibel del. De dele af årets resultat, der i henhold til fondslovens § 9
kan henføres til de bundne aktiver, overføres til den bundne egenkapital via resultatdisponeringen i det omfang,
bestyrelsen vurderer et behov herfor. Det resterende resultat anvendes forlods til uddelinger og konsolidering,
og restbeløbet overføres til den disponible egenkapital.
Andre ﬁnansielle forpligtelser
Andre ﬁnansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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