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Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2020 for Fonden Danske
Veteranhjem.
Årsrapporten aﬂægges i overensstemmelse med god regnskabsskik, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, ﬁnansielle
stilling pr. 31.12.2020 samt resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2020-31.12.2020. Samtidig er
det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Samtidig er det vores opfattelse, at de dispositioner, der vedrører modtagelsen af oﬀentlige midler, der er
omfattet af regnskabsaﬂæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved
forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet.
Århus, den 25.03.2021
Bestyrelse

Christian Kurt Nielsen

Morten Wind Lindegaard

formand

næstformand

Birgitte Ladefoged

Jette Clausen

Tina Wahl

Karl Erik Nielsen

Susanne Bach Bager

Peter F. B. Suarez

Bo A. Lundgreen
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Den uafhængige revisors
revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Fonden Danske Veteranhjem
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Danske Veteranhjem for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god
regnskabsskik, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis, samt Veterancentrets retningslinjer.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og ﬁnansielle
stilling pr. 31.12.2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020 i
overensstemmelse med god regnskabsskik, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis, samt Veterancentrets
retningslinjer.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, samt standarderne for oﬀentlig revision, idet revisionen af modtagne oﬀentlige
midler udføres på grundlag af bestemmelserne i ” Retningslinjer for FDV anvendelse af midler fra
Forvarsministeriet 2019” (2019/00350). 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 regler og 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, samt Veterancentrets
retningslinjer. 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, samt standarderne for oﬀentlig revision jf. bilag til ” Retningslinjer for FDV anvendelse af midler fra
Forvarsministeriet 2019” (2019/00350), 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

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
C7D23501AED441D997D3024C094708DA

Fonden Danske Veteranhjem | Den uafhængige revisors revisionspåtegning

5

rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indﬂydelse på de økonomiske beslutninger, som
regnskabsbrugerne træﬀer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for oﬀentlig revision jf. bilag til ” Retningslinjer
for FDV anvendelse af midler fra Forvarsministeriet 2019” (2019/00350), altid vil afdække væsentlig
fejlinformation, når sådan ﬁndes, 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 ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion
med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden
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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.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
København, den 25.03.2021

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556

Kristoﬀer Sune Hemmingsen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne33384
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Ledelsesberetning
Fondens formål
Årsrapporten dækker 2020 for Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og hertil knyttede veteranhjem, Veteranhjem
Aalborg, Veteranhjem Midtjylland (i Aarhus), Veteranhjem Trekantsområdet (i Fredericia), Veteranhjem Odense
og Veteranhjem København.
Fondens formål er at yde støtte og hjælp til veteraner og pårørende samt at være et fristed for alle veteraner og
pårørende. Alle veteraner samt deres pårørende er velkomne i fondens veteranhjem.
Med henblik på opfyldelse af fondens formål kan fonden eje og leje fast ejendom (Veteranhjem), der vederlagsfrit
stilles til rådighed for brugerne heraf samt de lokalt etablerede støtteforeninger, der er tilknyttet de enkelte
veteranhjem.
Hvis behovet for Veteranhjem i Danmark efter bestyrelsens bedømmelse ikke længere eksisterer eller ikke
vurderes at have behov for støtte, kan Fonden støtte øvrige almennyttige og almenvelgørende formål i Danmark i
tråd med formålet, som tilgodeser veteraner eller generelle bygningsforbedrende og arkitektoniske hensyn inden
for det byggede miljø.
Udvikling i aktiviteter, økonomiske forhold og uddelingsaktiviteter
Covid-19
Overordnet har 2020 været driftet i Coronaens skygge. De særlige udfordringer kaldte på særlige løsninger.
Dette har VH og de frivillige håndteret på fornemste vis.
Det har været vigtigt fra Sekretariatets side at være mest muligt på forkant med de beslutninger og rammer, der
fra myndighedernes side har været udmeldt nationalt, og omdanne disse til praksis på veteranhjemmene,
herunder i tæt dialog med lokalbestyrelser og ledere om hvilke muligheder, vi kunne ﬁnde til fortsat at have
kontakt med vores veteraner og pårørende. Der er udviklet en Beredskabsplan, som løbende opdateres og
udsendes til VH, ligesom den er at ﬁnde på hjemmesiden.
Veteraner, pårørende og frivillige giver generelt udtryk for at være tilfredse med FDV/VH´s håndtering af
situationen. Vi er ikke bekendte med, at hverken beboere, besøgende, frivillige eller medarbejdere på VH skulle
have været ramt af virussen.
Der har rundt på VH været brugt megen tid på at informere veteraner, pårørende og frivillige om hvilke tiltag, VH
gør ift. Covid-19. Dette være sig yderligere rengøring, tilgængelig sprit og mundbind, fokus på afstand osv. Et
højt informationsniveau om de nødvendige tiltag mhp. at mindske smitterisiko øger såvel sikkerheden som
trygheden.
Vi har erfaret, at en del af FDV´s frivillige tilhører den gruppe, som myndighederne har vurderet i risikogruppen –
enten grundet alder eller kroniske sygdomme. Det har bevirket, at vi har frivillige, der længe ikke har været
aktive på vores VH. Vi har i perioden også fået nye frivillige.
Under nedlukning i foråret erfarede vi nogle steder, at mange af de mest sårbare veteraner isolerede sig med
store psykiske og sociale konsekvenser til følge, der for manges vedkommende ikke er forsvundet endnu.
I efteråret var VH undtaget for nogle af de udmeldte restriktioner fra myndighederne, f.eks.
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forsamlingsforbuddet. Dette har gjort, at vi fortsat havde åbent for besøgende veteraner og pårørende på vores
VH – dog med særlige opmærksomheder. Vi har i perioden f.eks. for at mindske smitterisiko, i højere grad
opdelt de fysiske rammer mellem beboerne og de besøgende.
Nogle af vores VH er store og derfor bedre egnede ift. afstandskravet. Men kreativiteten har været stor rundt
omring, og mange arrangementer har været rykket udendørs, når vejret har tilladt det, man fordeler sig i ﬂere
rum osv. Vi har også afviklet forskellige online arrangementer, hvilket har været vellykket. Vi har forsøgt at
skærpe opmærksomheden på veteraner, der foretrækker at blive hjemme og har telefonisk kontakt med dem.
Særligt blev veteranhjemmet i Aalborg udfordret, da myndighederne som bekendt lukkede kommunegrænserne
i 7 nordjyske kommuner.
Generelt oplever vi, at stemningen på VH er blevet vendt fra bekymring til et øget sammenhold i den samlede
gruppe, hvor alle passer på hinanden. Vi glæder os dog meget til at komme tilbage til den hverdag, vi kender på
veteranhjemmene, som rummer alle veteraner, deres familier og pårørende.
10-års jubilæum
FDV kunne den 19. maj 2020 fejre 10-års jubilæum. Det skulle umiddelbart have været markeret med en stor
fest, men grundet Corona begrænsede det sig til udarbejdelse af et 10-års jubilæums magasin, nye brochurer til
de 5 VH, postkort og videobrochurer – med det formål at skabe opmærksomhed omkring fondens arbejde og
veteranhjemmenes tilstedeværelse.
Der har ligeledes været planlagt oﬃciel indvielse af det nyrenoverede Veteranhjem Midtjylland, som vi desværre
ﬂere gange har været nødt til at udsætte grundet pandemien.
Veteranhjem Trekantsområdet og Veteranhjem København kunne fejre 10-års fødselsdag i august, og afholdt
nogle rigtig ﬂotte arrangementer med ﬂot tilslutning. Veteranhjem Aalborg fulgte efter i november, men måtte
dog også udsætte fejringen.
Det er fortsat FDV´s overordnede formål, at det i fremtiden skal være endnu mere attraktivt at komme på
veteranhjemmene. Dette gælder uanset om man kommer for at drikke kaﬀe og socialisere, deltage i aktiviteter
eller om man har behov for hjælp og støtte i kortere eller længere tid. Også fremtidige tiltag har dét formål at
skabe positive, til formålet velfungerende rammer for arbejdet med veteraner og deres familier og pårørende. Og
helt afgørende for fondens arbejde er, at vi har frivillige, der fortsat yder en stor indsats, det gode samarbejde
med relevante parter samt donationer, der sikrer såvel de fysiske rammer som aktiviteter – en stor tak til alle. Vi
glæder os til de næste 10 år.
FDV samarbejder
2020 har ligeledes budt på en evaluering af veteranområdet fra Forsvarsministeriets side, som FDV har deltaget
aktivt i, og som har resulteret i en række indsatsområder, der pågår og hvor FDV også tænkes ind.
Veteranhjemmene har også i 2020 ﬂere gange haft besøg af Forsvarsministeren og andre fremtrædende
personer på veteranområdet, ligesom der har været afholdt møder med bl.a. Forsvarschefen.
Det er en fornøjelse at mærke opbakningen fra såvel samarbejdspartnere, men også fra de mange, der velvilligt
donerer midler til glæde for veteraner og pårørende.
Samarbejdet med Forsvaret, Veterancentret, kommuner og frivillige organisationer forløber meget
tilfredsstillende og der opleves generelt stor velvillighed.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
C7D23501AED441D997D3024C094708DA

Fonden Danske Veteranhjem | Ledelsesberetning

9

Fortsat fokus på at skabe endnu bedre vilkår for veteraner og pårørende
Der har i 2020 fortsat i Fonden Danske Veteranhjem været et overordnet fokus på at skabe endnu bedre vilkår
for veteranerne og deres pårørende – det er dem, det hele drejer sig om. Det vurderes, at der efterhånden er
skabt et robust fundament for organisationen, så FDV fortsat kan medvirke til en positiv udvikling for veteraner,
familier og pårørende.
Det er af afgørende betydning for os, at hjemmene bliver besøgt af mange, at der foregår udviklende og
samlende aktiviteter samt ikke mindst, at veteranerne, de pårørende og de frivillige føler at hjemmene har
betydning for dem; derfor er vi for eksempel begyndt at måle hvor mange der besøger vores veteranhjem, hvor
mange aktiviteter, vi afvikler, om et ophold på veteranhjemmet har god betydning for vores beboere osv. FDV har
indgået et samarbejde med Center for frivilligt socialt arbejde (CFSA) mhp. diverse opgaver, som CFSA skal støtte
FDV i gennemførelse af, herunder (tilfredsheds-) undersøgelse, udarbejdelse af manualer/håndbøger + udvikling
og afholdelse af kurser om arbejdet i en lokalbestyrelse samt ledelse af frivillige. Arbejdet fortsætter i 2021.
Der er øget fokus på opfølgning på de frivillige samt at få registreret deres kompetencer, så vi sikrer optimal brug
af disse. Der gennemføres FUS samtaler (frivilligudviklingssamtale) ligesom FDV samarbejder med Veterancentret
om frivilliguddannelse til alle 5 veteranhjem mhp. en opkvaliﬁcering af vores frivillige. Forløbene aftales
individuelt mellem Veterancentret og det enkelte veteranhjem.
Lokalbestyrelser og frivillige på veteranhjemmene yder fortsat en kæmpestor indsats ift. fundraising, at udbrede
kendskabet til veteranhjemmene samt planlægning og afvikling af aktiviteter. Aktivitetsmidler, puljer under
Veterancentret samt lokalt indsamlede midler har gjort, at veteranhjemmene har kunne afholde mange
inkluderende aktiviteter til gavn for veteraner og deres familier. Der opleves trods Corona generelt stor tilslutning
til aktiviteter i det omfang, vi har kunnet afvikle disse.
Endvidere har lokalbestyrelserne i 2020 udarbejdet mål og ønsker til Fondsbestyrelsen, der til gengæld har afsat
midler til at bakke op om at realisere nogle af de fastsatte mål. Det har blandt andet medført diverse
istandsættelser, indkøb af nye møbler, færdiggørelse af udendørs aktiviteter m.m.
Alle i organisationen er blevet rigtig gode til at arbejde online, da langt de ﬂeste møder har været afviklet over
Teams. Hvis vi skal se det positive i det, er det, at vi vil tage denne mødeform med videre, da det selvfølgelig er en
eﬀektivisering af møder i en landsdækkende organisation – hvad angår såvel vores tid men også færre udgifter
til kørsel. Den kan og skal ikke stå alene, men kombineret med fysisk fremmøde vil det være en god
eﬀektivisering af alles ressourcer.
Bygningerne
Veteranhjem Midtjylland (VHM)
Fremtidens Veteranhjem, som Veteranhjem Midtjylland – den gamle Friis & Moltke villa smukt beliggende i
Aarhus – også kaldes, er i 2020 næsten i mål jævnfør de byggeplaner, man har for veteranhjemmet.
Bygningerne på grunden består af en villa og en staldbygning. Det lykkedes Fonden Danske Veteranhjem at opnå
støtte fra Realdania på 14,5 mio. kroner + midler fra Forsvaret til at udvikle og omdanne bygningen og grunden til
Fremtidens Veteranhjem. Kuben Management blev valgt som bygherrerådgiver. Blandt tre indbudte arkitekter
vandt Eﬀekt Arkitekter opgaven efter et totalrådgiverudbud.
Der blev skrevet kontrakt med hovedentreprenøren Bytømreren A/S, der har sikret færdiggørelse af planlagte
arbejder – på nær Stalden. Villaen er færdigrenoveret, opførelse af bygningerne Laden og Udhuset er
færdiggjort. Vedrørende Stalden, arbejdes der på en løsningsmodel, hvor Stalden udføres som et råhus, hvor der
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er udskudte arbejder, som kan udføres senere, når og hvis man får tilført andre fondsmidler, eller af veteranerne
selv.
Veteranhjem Odense (VHO)
Det nye veteranhjem stod færdigt i 2019, men det har været krævende at få de endelige godkendelser i hus.
Ultimo 2020 modtog FDV endelig en anmærkningsfri ibrugtagningstilladelse.
Byggesagen er dermed afsluttet i sin helhed indenfor den budgetramme, som er tilvejebragt ved bidrag fra
Forsvaret, A.P. Møller-fonden og de mange mindre fondsbidrag, takket være en ihærdig fundraising-indsats.
Veteranhjemmet er i fuld drift med stor efterspørgsel på faciliteterne. Man har udvidet samarbejdet med
Soldaterhjemmet Dannevirke, som medvirker en optimering af bygningerne.
Der blev i 2019 udført en gennemgang af det ﬂotte Soldaterhjem Dannevirke fra 1912 med henblik på at
udarbejde en tilstandsvurdering samt en 10-årig vedligeholdelsesplan. Konklusionen er overordnet set, at
bygningen er i meget ﬁn stand og løbende godt vedligeholdt. Dog er der få områder, der kalder på øjeblikkelig
handling, som er iværksat. Der er igangsat en proces med fondsansøgning om restaurering, renovering og
fremtidssikring af Dannevirkebygningen.
Veteranhjem København (VHK)
Der er i 2020 pågået en proces omkring køb af Veteranhjem København af Frederiksberg Kommune.
Frederiksberg Kommune har tilkendegivet overfor FDV, at de vil sælge ejendommen; FDV har meddelt
Frederiksberg Kommune, at man ønsker at købe VHK. Der dukkede dog et nyt problem op, idet der er konstateret
skimmelsvamp i ejendommen, hvorfor der pågår en skimmeludbedring af bygningen i skrivende stund.
Processen om købet forventes at pågå frem til sommeren 2021, hvorefter en proces vedr. renovering og
fundraising skal opstartes.
Veteranhjem Trekantsområdet (VHT)
I 2019 udfærdigedes en tilstandsrapport for Veteranhjem Trekantsområdet indeholdende en 10-årig
vedligeholdelsesplan. Konklusionen var, at bygningernes vedligeholdelsesmæssige tilstand generelt kan
betegnes som nogenlunde. Dog var der forhold, der trængte til snarlig genopretning for at begrænse
skadesomfanget, hvorfor disse arbejder straks blev igangsat. Rapporten konkluderede endvidere, at der er ﬂere
steder, hvor der skal sættes ind med vedligeholdelse, hvis varige skader skal undgås i årene fremefter.
Bygningen vurderes til at lide under manglende vedligeholdelse. Akutte forbedringer samt løbende vedligehold i
2020 er indeholdt i regnskabet.
Veteranhjem Aalborg (VHA)
Der foregår et samarbejde med Aalborg Kommune omkring leje af nuværende lokaler i Aalborg, som skal
afklares. Aalborg Kommune har i en mail orienteret om, at fremtidsplanerne er ændret vedr. Skydebanevej 12.
Planerne om anden bebyggelse på arealet er ikke længere aktuel. Veteranhjem Aalborg ønsker at fastholde og
planlægge en strategi for deres fremtid, således vi kan være på forkant med kommunens eventuelle
udviklingsplaner ligesom VHA ønsker mere plads. FDV ønsker primært at eje bygninger fremfor at leje. Det blev
derfor på et bestyrelsesmøde besluttet, at FDV/VHA holder øje med markedet og evt. ejendomme, der kan være
interessante.
Generelt vedligeholdes og optimeres de fysiske rammer på veteranhjemmene løbende med opmærksomhed på
brugernes behov og rammernes betydning herfor.
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Økonomi
Økonomiske midler
FDV rapporterer særskilt vedrørende de af Forsvarets Veterancentres tildelte midler og status i de enkelte
projekter i henhold til rapporteringsvejledning, ligesom øvrige tilskud rapporteres i henhold til gældende
vejledninger.
Økonomisk udvikling
Arbejdet med at videreudvikle og optimere de økonomiske forretningsgange er videreført i 2020.
Veteranhjemmenes driftsøkonomi og indtægter fremstår mere gennemskueligt, og der er fokus på månedsvis at
præstere statusrapporteringer, som Veteranhjemmene kan reagere på.
Fondens indtægter består primært fra tilskud fra Veterancenteret til drift af fem veteranhjem, drift af
sekretariat, afholdelse af lønomkostninger samt tilskud til aktiviteter. Desuden har Fonden modtaget lokale
donationer og gaver. Der er kontinuerligt fokus på fundraising fra de lokale foreninger, hvilket til stadighed
medvirker til, at veteranhjemmene har mulighed for at afholde yderligere arrangementer for veteraner og
pårørende ud over de aktiviteter, som Veterancentret giver mulighed for.
FDV´s ordinære driftsresultat viser et resultat på 863 t.kr. Der har i 2020 været øgede omkostninger til
vedligehold og forbedringer af de fysiske rammer på veteranhjemmene, ligesom de øvrige driftsudgifter
overstiger de bevilgede 2,5 mio. kr. Dette skyldes primært f.eks. stigning i ejendomsskatter, husleje, forbrug,
administration samt ﬂere besøgende og dermed øgede omkostninger + øget slitage, for blot at nævne nogle af
årsagerne. Det positive resultat kan derfor primært henføres til modtagne fondsdonationer og
momskompensation.
Tilgang til FDV´s anlægsaktiver udgør 7.493 t.kr. grundet det afsluttede byggeprojekt i Odense og det
igangværende renoveringsprojekt i Aarhus.
Fonden har i året ændret regnskabspraksis, således at afskrivninger på fondens ejendomme føres direkte på
egenkapitalen mod tidligere i resultatopgørelsen. Årsagen til ændringen er, at afskrivningerne vedrører fondens
bundne aktiver og derfor ikke er relevante i forbindelse med vurderingen af fondens løbende driftsøkonomi.
Fonden har derfor vurderet, at det nye princip er mere retvisende. Sammenligningstallene for resultatopgørelsen
er tilpasset i overensstemmelse med den ændrede praksis.
Fondens disponible egenkapital udgør 3.813 t.kr. pr. 31.12.2020. Det er derfor bestyrelsens vurdering, at fondens
drift hviler på et sundt økonomisk fundament.
Fondens ejendomme er bogført til anskaﬀelsessum og der er foretaget regnskabsmæssige afskrivninger jfr.
årsregnskabslovens bestemmelser herom.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen i årsrapporten.
Vi har modtaget tilsagn fra Veterancentret om kr. 400.000 i aktivitetsmidler til de 5 veteranhjem.
Sommerlejren Frydenborg blev pga. Covid-19 aﬂyst i 2020 og er udskudt til 2021 med accept fra Veterancentret.
Det betyder også, at midlerne er overført til 2021. Frydenborg lejren har kan i øvrigt fejre 10-års jubilæum i 2021.
Det er FDV´s håb, at vi kan fejre dette – sammen med nogle af de andre ting, der er blevet udskudt i 2020.
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Resultatopgørelse for 2020

Kontingenter, gaver og tilskud mv.

2020

2019

Note

kr.

kr.

2

8.773.775

8.552.434

8.773.775

8.552.434

Indtægter

Personaleomkostninger
Andre eksterne omkostninger
Omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

3

(4.117.536)

(3.962.660)

(3.792.483)

(3.881.839)

(7.910.019)

(7.844.499)

863.756

707.935

0

0

863.756

707.935

Resultatdisponering
Overført til disponibel kapital

863.756

707.935

Overført til egenkapital

863.756

707.935

Resultatdisponering i alt

863.756

707.935
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Balance pr. 31.12.2020
Aktiver
2020

2019

Note

kr.

kr.

Grunde og bygninger

4

40.223.118

33.426.228

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5

508.343

569.937

Indretning af lejede lokaler

6

229.341

362.896

500.949

500.949

(144)

(144)

41.461.607

34.859.866

0

100.472

Likvide beholdninger
Mellemregning med disponible aktiver
Bundne aktiver
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

210.100

169.856

10.522.987

16.686.699

144

144

Disponible aktiver

10.733.231

16.957.171

Aktiver

52.194.838

51.817.037

Likvide beholdninger
Mellemregning med bundne aktiver
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Passiver
2020
kr.

2019
kr.

41.461.607

34.859.866

3.812.682

2.948.926

45.274.289

37.808.792

Leverandører af varer og tjenesteydelser

362.222

535.073

Anden gæld

851.100

582.165

Note
Bunden egenkapital
Disponibel egenkapital
Egenkapital

Passiveret tilskud og donationer

1

7

Gældsforpligtelser
Passiver
Eventualforpligtelser

5.707.227

12.891.007

6.920.549

14.008.245

52.194.838

51.817.037

8
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Noter
1 Egenkapital

Egenkapital Primo
Årets resultat overført fra resultatdisponering

Bunden
egenkapital
kr.

Disponibel
egenkapital
kr.

Egenkapital
i alt
kr.

34.859.867

2.948.926

37.808.793

0

863.756

863.756

Afskrivninger på fondens ejendomme

(891.071)

0

(891.071)

Kapitalforhøjelse

7.492.811

0

7.492.811

41.461.607

3.812.682

45.274.289

Egenkapital ultimo

Ud af den disponible egenkapital på 3.813 t.kr. har bestyrelsen i tidligere år besluttet at henlægge i alt 600 t.kr. til
øremærkede formål.
2 Kontingenter, gaver og tilskud mv.

Gaver
Tilskud
Kontingent

2020
kr.

2019
kr.

701.111

137.671

8.041.014

8.390.543

31.650

24.220

8.773.775

8.552.434
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3 Andre eksterne omkostninger
2020
kr.
Arrangementer og møder

2019
kr.

441.020

765.147

Administration

1.088.545

1.371.528

Lokaleomkostninger

1.767.214

1.745.164

Lokale driftspujler

495.704

0

3.792.483

3.881.839

2020

2019

kr.

kr.

34.790.048

28.418.998

4 Grunde og bygninger

Kostpris primo
Tilgang

7.419.925

6.371.049

(1.363.821)

(834.234)

(623.034)

(529.587)

40.223.118

33.426.226

2020.
kr.

2019

1.559.411

1.107.854

72.886

451.557

Af- og nedskrivninger primo

(989.472)

(888.819)

Årets afskrivninger

(134.482)

(100.655)

508.343

569.937

2020
kr.

2019
kr.

2.554.442

2.554.442

(2.191.546)

(2.036.475)

(133.555)

(155.071)

229.341

362.896

Af- og nedskrivninger primo
Årets afskrivninger

5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Kostpris primo
Tilgang

kr.

6 Indretning af lejede lokaler

Kostpris primo
Af- og nedskrivninger primo
Årets afskrivninger
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7 Passiveret tilskud og donationer

Saldo primo

2020

2019

kr.

kr.

4.758.362

9.480.384

Modtaget tilskud i året

0

9.593.395

Anvendt til opf. af anlæg

0

(6.822.606)

Tilskud til gennemførelse af aktiviteter

948.865

639.834

5.707.227

12.891.007

8 Eventualforpligtelser
2020
kr.
Lejekontrakt for Roskildevej 54 A, Frederiksberg med 6 mdr. opsigelighed
Lejekontrakt for Skydebanevej 12 Aalborg med 6 mdr. opsigelighed

163.043
29.446
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Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsklasse
Årsregnskabet er aﬂagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.
Årsregnskabet er aﬂagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Ændringer i anvendt regnskabspraksis
Fonden har i året ændret regnskabspraksis, således at afskrivninger på fondens ejendomme føres direkte på
egenkapitalen mod tidligere i resultatopgørelsen. Årsagen til ændringen er, at afskrivningerne vedrører fondens
bundne aktiver og derfor ikke er relevante i forbindelse med vurderingen af fondens løbende driftsøkonomi.
Fonden har derfor vurderet, at det nye princip er mere retvisende. Sammenligningstallene for resultatopgørelsen
er tilpasset i overensstemmelse med den ændrede praksis.

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 virksomheden 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
Kontingenter, gaver og tilskud m.m.
Posten omfatter kontingenter, grundtilskud fra forsvaret, gaver og donationer samt driftstilskud fra
Kulturstyrelsen og indregnes i takt med at fonden erhverver ret til dem.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, arrangementer, lokaler m.v
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger til sekretariatet, daglige ledere af veteranhjemmene,
uddannelsesomkostninger, befordringsgodtgørelse og øvrige omkostninger, der er afholdt i regnskabsåret til
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frivillige husværter.
Af- og nedskrivninger
Posten omfatter årets driftsøkonomiske afskrivninger på materielle anlægsaktiver og føres direkte på den
bundne egenkapital.
Andre ﬁnansielle indtægter
Andre ﬁnansielle indtægter består af renteindtægter fra pengeinstitut.
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afog nedskrivninger. Der foretages lineære
afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstid. Aktivernes skønnede restværdi
(scrapværdi) efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.
Bygninger

50 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5 år

Indretning af lejede lokaler

5 år

Grunde og bygninger er optaget til anskaﬀelsessum inkl. omkostninger m.v.
Afskrivningerne vedr. bundne aktiver føres direkte på den bundne egenkapital.
Anlægsaktiverne nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Evt. avance/tab ved afhændelse eller skrotning af immaterielle/materielle anlægsaktiver indregnes i
resultatopgørelsen.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende
regnskabsperiode . Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
Mellemregningskonto
Mellemregning mellem bundne og disponible aktiver vedrører beløb, som er indgået eller disponeret på den
bundne bankkonto men først overføres til den disponible bankkonto i det efterfølgende år. Mellemregningen
udlignes løbende.
Egenkapital
Bunden egenkapital omfatter kapital indbetalt ved fondens stiftelse samt efterfølgende års kapitalforhøjelser og
overført resultat vedrørende bundne aktiver.
Tilskud til anskaﬀelse af anlægsaktiver passiveres indtil anvendelse, hvorefter det betragtes som en
kapitalforhøjelse, da der er tale om bundne aktiver.
Disponibel egenkapital omfatter opsparede midler, der ikke er bundne, som skal anvendes til formålet.
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Andre ﬁnansielle forpligtelser
Andre ﬁnansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i
efterfølgende regnskabsperiode. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
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