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Ledelsespitegning 

Sestyrediso og direktionext bar digs dato Wandler og goricendt II-Rapport= for regeskabeirat 1. Amor - 31. 
december 2014 for Fondest Dwight Veterenbjem. 

Arirepporten dames i overensstemmelse mod irsreguskabsiovm. 

Oct er vitas Apse,  at irsragoskabet giver at retvis' code Made of tandem slaver, passiver og ileaustelle 
stilling pr. 31. december 2014 samt of reaultatei at toadies aktivitater for regnikabeiret I. lamer - 31. decem-
ber 2014. 

Ledebeibeeeteinges indebokier after votes optimise an retviaesde redegerelas for de forbold, be:slalom 
°wheedler. 

Fonda& Daubs Vetermhjem bar etableret reteingsliejer og procedure; der are; at do dispositione; der ved-
rorer madras= soldier lira Veteranceetret og dps- og lottomider er ioveremassemmelse mad =Melte bevitile-
ger, love og andm forskriter saint rand iudgied* ander og sradvaulig priklis. Der er ardNidase stubborn rat-
obigaliejer og procedure; der doer, at der lases skyldige ekonomWee brawn ved forveltningen of de mod-
tagne tips- og lonousidier. 

Aserapportanladigles to bestyrelsems godkemielse. 

Fredeeiksberg, den 12. maj 2015 

Direktioe 

Thorkild Mond 
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Den uafhwngige revisors erklwringer 

Til ledelsen i Fonden Danske Veteranhjem 
Pitegning pi arsregnskabet 
Vi har revideret arsregnskabet for Fonden Danske Veteranhjem for regnskabsturet 1. januar - 31. december 2014, der om-
fatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance og note. Arsregnskabet udarbejdes efter arsregnskabsloven. 

Ledelsens ansvar for arsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et firsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Arsregn-
skabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nodvendig for at udarbejde et 
firsregnskab uden vwsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af Arsregnskabet, er i overensstemmelse med ret-
ningslinjer modtaget fra Veterancentret af 17. januar 2013 og "Bekendtgorelse om okonomiske og administrative forhold 
for modtagere of driftstilslcud fra Kulturministeriet". 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konldusion om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi liar udfort revisionen i 
overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk revisorlovgivning. Dette 
lawyer, at vi overholder etiske krav saint planlwgger og udforer revisionen for at opna hoj grad af sikkerhed for, om Ars-
regnskabet er uden vmsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for belob og oplysninger i Arsregnskabet. 
De valgte revisionshandlinger afiLmnger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for vmsentlig fejlinformation i 
arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der 
er relevant for fondens udarbejdelse af et Arsregnskab, der giver et retvisende billede. Formalet hermed er at udforme revi-
sionshandlinger, der er passende efter omstmndighederne, men ikke at udtrykke en konldusion om effektiviteten af fon-
dens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om 
ledelsens regnskabsmwssige skon er rimelige samt den samlede prwsentation af arsregnskabet. 

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understotter, 
at de dispositioner, der er omfattet af Arsregnskabet, er i overensstemmelse med retningslinjer modtaget fra Veterancentret 
af 2. decemver 2013 og "Bekendtgorelse om okonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilslcud fra Kul-
turministeriet". 

Det er vores opfattelse, at det opnfiede revisionsbevis er tilstrreldceligt og egnet som grundlag for vores konldusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og fmansielle stilling pr. 
31. december 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsaret 1. januar - 31. december 2014 i overens-
stemmelse med Arsregnskabsloven. 

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understotter de dispositio-
ner, der er omfattet af arsregnskabet, og er i overensstemmelse med retningslinjer modtaget fra Veterancentret af 17. janu-
ar 2013 og "Bekendtgorelse om okonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeri-
et". 
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Den uafhwngige revisors erklazringer 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Vi har i henhold til arsregnskabsloven gerinemlmst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til-
lmg til den udforte revision of arsregnskabet. 

Det er pa denne baggrund vores opfattelse, at oplysningeme i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med arsregnska-
bet. 

Kobenhavn, den 12. maj 2015 

Deloitte 
S  7  utoriseret Re isionspartnerselskab j,......  

stian Dalm se Pedersen 
stsautoriseret visor 
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Ledelsesberetning 

Hovedaktivitet 
Arsrapporten dwkker 2014 for Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og hertil knyttede veteranhjem i Aalborg, 

Fredericia (Trekantsomradet) og Kobenhavn (Frederiksberg). 

Indledning 
Med indgaelse af ny politisk aftale i 2014, en aftale, der tilforer veteranomradet yderligere midler, er der dels 

skabt helt nye muligheder for Fonden Danske Veteranhjems virksomhed, dels blevet taget hojde for mange af 

de nogleomrader, der er blevet peget pa i EPINIONs rapport om Fonden Danske Veteranhjem. Der er saledes 

tilfort midler til answttelse af fast daglig leder pa alle veteranhjem, ligesom der er tilfort midler, A. der dels kan 

ske en udvidelse pa eksisterende veteranhjem mod behov herfor, dels etableres veteranhjem i bade Aarhus og 

Odense. 

Ud over tilforsel af midler til ny- og ombygning, er der samtidig afsat driftsmidler til alle tre veteranhjem. 

Bestyrelsen 
Bestyrelsen er i 2014 blevet udvidet med deltagelse fra Forsvarsministeriet. Fonden ser dette som en naturlig 

&lige af dels de store organisatoriske aendringer i Forsvaret, dels et naturligt onske om, pa txtteste hold, at fol-

ge de tiltag, der er kommet som folge af yderligere okonomiske midler. 

Bestyrelser og frivillige i de tre veteranhjem 
Bestyrelsesarbejdet i de tre veteranhjem er stadig prwget af, at det er en endog meget stor opgave at sta for den 

daglige drift og samtidig forests den udvikling, der er og skal vxre i et sadant projektarbejde. 

Der er i alle tre veteranhjem velfungerende bestyrelser, om end den store arbejdsbyrde, ogsa i ar bar medfort 

storre udskiftninger end onskeligt. Med ansetelse af en fast daglig leder, er det dog habet og onsket, at dels 

arbejdsbyrden for bestyrelserne vil kunne reduceres betydeligt, dels at indsatsen for savel bestyrelser som fri-

villige kan blive langt mere malrettet. 

Brugere og besogende 
Opparelser fra de tre veteranhjem viser et stadig stigende antal besogende og brugere, savel daglige brugere 

som boende, idet tallene for daglige brugere dog varierer mere, end det er set de seneste fir. Det skal kun kon-

stateres, at der er et stadigt stigende behov for at bruge veteranhjemmene, og for alle tre veteranhjem rejser det 

naturligt sporgsmalet om pladsmangel, savel til boende veteraner, veteraner der benytter veteranhjemmene pa 

dagsbasis, som til sociale aktiviteter m.v. 
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Ledelsesberetning 

Brugere og besogende (fortsat) 
Ligeledes er antallet af foredrag, besog og orienteringer stigende, hvilket er glwdeligt og endnu et tegn pa inte-

resse og engagement i et meget bredt udsnit af befolkningen. 

EPINIONs rapport 
EPINION gennemforte i 2014 en undersogelse af Fonden Danske Veteranhjem samt de tre eksisterende vete-

ranhjem. Rapporten, der blev ivwrksat i et samarbejde mellem Forsvarsministeriet og Realdania, peger pa Mare 

anbefalinger pa omrader, hvor savel Fonden som de tre veteranhjem kan styrke deres indsats yderligere — men 

peger dog forst og fremmest pa, at veteranhjemmene gor en forskel. Savel Fonden som veteranhjemmene er i 

proces med at folge op pa rapporten. 

Ny aftale om yderligere okonomiske midler til veteranomradet 
Der blev i 2014 indgaet politisk aftale om tilforsel af yderligere okonomiske midler til veteranomradet. Fonden 

Danske Veteranhjem fik tilfort ca. 25 mio. kr. til etablering af veteranhjem i Odense og Aarhus samt ombyg-

fling af veteranhjemmene pa Frederiksberg og i Fredericia. Midlerne vil i udstrakt grad give veteranhjemmene 

mulighed for at folge op pa mange af de on-irader, der er peget pa i rapporten fra EPINION. 

Herudover er der blevet afsat midler til drift af nu, snart 5 veteranhjem, incl. faste daglige ledere pa alle vete-

ranhjem. 

Med etablering af de nye veteranhjem er det Fondens opfattelse, at Danmark nu er godt daaldcet ind med vete-

ranhjem. 

Savel om- som nybygning er i proces. Da retningslinjeme for forvaltning af midlerne, og pengene, bortset fra 

midleme til fast daglig leder, forst er tilgaet i 2015, vil orientering herom indga i firsrapporten for 2015. 

Aktiviteter 
Aktiviteteme pa de tre veteranhjem er inde i en god gwnge. Ud over lidt "hygge"-arrangementer tegner der sig 

et Mart billede af, at fysiske aktiviteter, lobelclub, marchklub o.l. er meget popuhere aktiviteter blandt vetera-

nerne. Herudover skal nwvnes, med Veteranhjem Trekantomradets sommerlejer som forbillede, er der skabt 

mulighed for yderligere et lejerophold, dense gang i efterarsferien, ligesom veteranhjemmene fortsat forsoger 

at skabe grundlag for yderligere en sommerferielejr. 
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Ledelsesberetning 

Kontakt til og samarbejdet med forsvaret 
Kontakten til NIV III (de lokale tjenestesteder) er, langt de fleste steder, upaldagelig. Kontakten til ovrige dele 

af forsvaret generelt sker primwrt gennem Forsvarets Veterancenter. For det enkelte veteranhjem og for Fon-

den er Veterancentret en uvurderlig samarbejdspartner. Det giver en let og relevant indgang til de fleste "dagli-

ge" sporgsmal, de er gode sparringspartnere og med den udvikling Veterancentret er inde i, er Fonden overbe-

vist om, at de ogsa vil blive aktive i udvildingen af savel veteranhjemmene som i det generelle samarbejde med 

frivillige organisationer. 

Samarbejde med ovrige organisationer/frivillige organisationer 
Samarbejdet med ovrige, relevante frivillige organisationer, der onsker samarbejde, er i stadig udvikling. Sam-

arbejdet med Soldaterlegatet indeholder stadig den meget vwrdsatte okonomisk ridgivning af brugerne pa de 

tre veteranhjem. Samarbejdet med Stot Soldater og Parorende er udvidet pa en rmkke omrader, og specielt skal 

fremhwves indsatsen for afvwnningsforlob for misbrugere. Samarbejdet med KFUM, og her specielt KFUM's 

Soldaterrekreation fortswtter uforandret godt og konstruktivt, og endelig skal fremhwves, at samarbejdet med 

De Bla Baretter nu er blevet intensiveret, saledes at de mange frivillige Icrwfter kan udnyttes optimalt. 

Samarbejde med kommuner 
Samarbejdet med landets kommuner fortsmtter uforandret. Fonden har endnu ikke fat i alle 98 kommuner, men 

antallet af kommuner, der ser fordel i at "tnekke" pa veteranhjemmenes erfaringer, samt bruge veteranhjem-

mene til at fa kontakt til potentielt senere mere komplicerede borgersager, er i stadig fremdrift. Et enkelt omra.-

de, nemlig sporgsmalet om, hvor lwnge en veteran kan opholde sig pa et veteranhjem, uden at blive kommu-

nens "problem" er rejst af en rwkke kommuner. Fonden inviterede Socialminister Manu Sareen til en oriente-

ring om og droftelse af emnet, og det er alles opfattelse, at Socialministeriet vil medtage wndringer i Service-

loven, der loser problemet. 

Endeligt skal nwvnes, at samarbejdet med de kommuner, der har eller far veteranhjem er forbilledligt godt. 

Kommunerne gar aktivt ind i samarbejdet med det enkelte veteranhjem og med Fonden, et samarbejde, der er 

til gavn og glade for savel kommunerne som for veteraneme. 

Okonomi 
I arsrapporten fremgar, at tilskud fra forsvaret lige knapt diekker de arlige driftsudgifter. De tiltag, der er 

ivauksat til reduktion af varmeudgifter, husleje, transportudgifter m.v., har bidraget vwsentligt til reduktion af 

udgifterne, ligesom Fonden drafter evt. behov for justeringer af belobet med Forsvarsministeriet. 

Med et tilskud pa 0,5 ticr./ar/veteranhjem paregner Fonden, at driftsudgifterne, med den organisation og dagli-

ge forvaltning, der er i den nuvwrende struktur, vil kunne holdes inden for det afsatte belob. 
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Ledelsesberetning 

Afslutning 
Fonden hilser det netop afsluttede evalueringsprogram meget, meget velkomment. Der er, hverken for Fonden 

eller for de tre veteranhjem, tvivl om, at veteranhjemmene udfylder et behov. Det er dog samtidigt indlysende, 

at tanken bag projektet, etableringen og de forste firs drift har givet mange, rigtigt mange erfaringer. Med rap-

porten fra EPINION er der skabt grundlag for at styrke indsatsen pa veteranhjemmene yderligere. Tilforsel af 

yderligere okonomiske midler, saledes som politisk besluttet i slutningen af 2014, giver ogsa det okonomiske 

grundlag for at gennemfore langt de fleste af initiativerne. 

Endelig skal med glmde konstateres, at aktiviteterne pa de tre veteranhjem i vxsentlig grad er med til at swtte 

emnet "veteraner" pa dagsordenen ikke kun hos forsvaret og politikkerne, men nok sa meget hos "almindelige" 

danskere. 

Begivenheder efter regnskabsArets afslutning 
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtradt forhold, som forrykker vurderingen of arsrapporten. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A tilpas-

set fondens forhold. 

Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste ar. 

Generelt om indregning og coaling 

Aktiver indregnes i balancen, nar det som folge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige oko-

nomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets vxrdi kan males palideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, noir fonden som folge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk 

forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil fraga fonden, og forpligtelsens vxrdi 

kan males palideligt. 

Ved forste indregning males aktiver og forpligtelser til kostpris. Maling efter forste indregning sker som be-

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og nailing tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden arsrapporten af-

lwgges, og som be- eller afknefter forhold, der eksisterede pfi balancedagen. 

I resultatopprelsen indregnes indtEegter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de be-

lob. der vedrorer regnskabsaret, 

Resultatopgorelsen 
Kontingenter, gayer og tilskud m.m. 

Posten omfatter kontingenter, grundtilskud fra forsvaret, gayer og donationer saint driftstilskud fra Kultursty-

relsen. 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til lokaler og administration m.v. 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter uddannelsesomkostninger, befordringsgodtgorelse og ovrige omkostninger, 

der er afholdt i regnskabsaret til frivillige husvmrter. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Af- og nedskrivninger 

Posten omfatter arets driftsokonomiske afskrivninger pa immaterielle og materielle anlwgsaktiver. 

Andre finansielle indtaegter 

Andre fmansielle indtnter bestar af renteindtwgter fra pengeinstitut. 

Balancen 
Materielle anlmgsaktiver 

Materielle anlwgsaktiver males til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages linewre 

afskrivninger baseret pa en vurdering af de enkelte aktivers brugstid. Aktivernes skonnede restwerdi (scrap-

vwrdi) efter afsluttet brugstid indgfir ikke i afskrivningsgrundlaget. 

Grunde og bygninger 	 50 ar 

Andre anlmg, driftsmateriel og inventar 	 5 ar 

Indretning af lejede lokaler 	 5 ar 

Grunde og bygninger er optaget til anskaffelsessum inkl. omkostninger m.v. 

Anlaagsaktiveme nedskrives til genindvindingsvaerdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmwssige 

Aktiver med en kostpris under 12.600 kr. omkostningsfores i anslcaffelsesa'ret. 

Evt. avance/tab ved afhwndelse eller skrotning af immaterielle/materielle anlwgsaktiver indregnes i resultatop-

gorelsen. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender males til amortiseret kostpris, der swdvanligvis svarer til nominel vwrdi, med fradrag af ned-

skrivninger til imodegaelse af forventede tab. 

PeriodeafgrEensningsposter 

Periodeafgrwnsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrorer efterfolgende 

regnskabsar. Periodeafgrwnsningsposter males til kostpris. 

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindestfiender. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser males til amortiseret kostpris, der swdvanligvis svarer til nominel vwrdi. 

PeriodeafgrEensningsposter 

Periodeafgreensningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtwgter til resultatforing i efter-

folgende regnskabsar. Periodeafgrwnsningsposter males til kostpris. 
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Resultatopgorelse for 2014 

Forslag til resultatdisponering 

Overfort resultat 

Note 
2014 
kr. 

2013 
kr. 

1,2 4.459.292 3.045.658 

3 (2.019.464) (1.934.526) 

2.439.828 1.111.132 

(713.640) (651.321) 

4 (482.237) (463.145) 

1.243.951 (3.334) 

5 16.373 30.076 

6 1.260.324 26.742 

1.260324 

Kontingenter, gayer og tilskud mm. 

Andre eksteme omkostninger 

Bruttoresultat 

Personaleomkostninger 

Af- og nedskrivninger 

Driftsresultat 

Finansielle indtxgter 

Arets resultat 
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Balance pr. 31.12.2014 

Note 
2014 
kr._ 

2013 
kr. 

Grunde og bygninger 2.023.930 2.056.295 

Andre anlmg, driftsmateriel og inventar 305.925 341.395 

Indretning of lejede lokaler 580.346 481.526 

Materielle anliegsaktiver 7 2.910.201 2.879.216 

Anliegsaktiver 2.910.201 2.879.216 

Andre tilgodehavender 69.424 96.531 

Periodeafgrwnsningsposter 96.958 85.825 

Tilgodehavender 166.382 182.356 

Likvide beholdninger 8 2.826.009 2.722.053 

Ommetningsaktiver 2.992.391 2.904.409 

Aktiver 5.902.592 5.783.625 
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Balance pr. 31.12.2014 

Fondskapital 

Overfort overskud eller underskud 

Note 
2014 
kr. 

2013 
kr. 

3.600.000 

2.130.501 

3.600.000 

870.177 

Egenkapital 9 5.730.501 4.470.177 

Gwldsbrev 10 0 1.000.000 

Langfristede gieldsforpligtelser 0 1.000.000 

Anden gaeld 172.091 263.448 

PeriodeafgrEensningsposter 0 50.000 

Kortfristede weldsforpligtelser 172.091 313.448 

Gwldsforpligtelser 172.091 1.313.448 

Passiver 5.902.592 5.783.625 

Eventualforpligtelser 	 11 

Pantsmtninger og sikkerhedsstillelser 	 12 
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Noter 

1. Kontingenter, gayer og tilskud mm. 

2014 
kr. 

2013 
kr. 

Kontingent 19.700 24.600 

Tilskud, jf. note 2 1.972.655 1.701.948 

Gayer 2.440.003 1.284.019 

Varesalg 26.934 35.091 

4.459.292 3.045.658 

Aalborg 
kr. 

Kobenhavn 
kr. 

Trekants- 
omradet 

kr. 
Fonden 

kr. 

Kontingent 0 19.700 0 0 

Tilskud 0 0 0 1.972.655 

Gayer 358.347 527.634 442.752 1.111.270 

Varesalg 0 0 26.934 0 

I alt 358.347 547.334 469.686 3.083.925 

2013 302.387 522.747 216.042 2.004.482 

2. Tilskud fra Veterancentret 
Tilskud fra Veterancentret indgfir i regnskabsposten tilskud med 1,5 mio. kr. Tilskuddet er anvendt i overens-

stemmelse med de fra Veterancentret modtagne retningslinjer. 

Tilskuddet er anvendt til dzekning of fedgende poster: 
kr. 

Lokaler 735.194 

Administration my. 330.259 

Personale 713.640 

I alt 1.779.093 
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Noter 

2014 
kr. 

2013 
kr. 

3. Andre eksterne omkostninger 
Lokale 833.680 868.713 

Moder, arrangementer 575.132 540.524 

Administration 610.652 525.289 

2.019.464 1.934326 

Aalborg 
kr. 

Kobenhavn 
kr. 

Trekants- 
omridet 

kr. 
Fonden 

kr. 

Lokale 28.769 26.805 42.912 735.194 

Mader, arrangementer 143.681 187.317 244.134 0 

Administration 119.981 77.678 82.734 330.259 

Ovrige 0 0 0 0 

292.431 291.800 369.780 1.065.453 

2013 198.859 263.927 295.741 1.175.999 

2014 	2013 
kr. 	 kr. 

4. Af- og nedskrivninger 
Af- og nedskrivninger pa materielle anlregsaktiver 482.237 	463.145 

    

5. Ovrige finansielle indtiegter 
Renteindtlegt 	 16.373 	30.076 

Trekants- 
Aalborg 	Kobenhavn 	omridet 	Fonden 

kr. 	 kr. 	 kr. 	 kr. 

Renteinftegt 936 4.453 467 10.517 

2013 13 0 0 30.063 
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Noter 

6. Arets resultat fordelt pa Veteranhjemmene og Fonden 

Aalborg 
kr. 

Kobenhavn 
kr. 

Trekants- 
omradet 

kr. 
Fonden 

kr. 

Kontingenter, gayer og tilskud m.m. 358.347 547.334 469.686 3.083.925 

Andre eksterne omkostninger (292.431) (291.800) (369.780) (1.065.453) 

Personaleomkostninger 0 0 0 (713.640) 

Afskrivninger 0 0 0 (482.237) 

Driftsresultat 65.916 255.534 99.906 822.595 

Finansielle poster 936 4.453 467 10.517 

Resultat 66.852 259.987 100.373 833.112 

2013 103.541 258.820 (79.699) (255.920) 

7. Materielle anlwgsaktiver 

Grunde og 
bygninger 

kr. 

Andre anlmg, 
driftsmateriel 

og inventor 
kr. 

Indretning of 
lejede lokaler 

kr. 

Kostpris primo 2.168.241 703.812 1.605.088 

Arets tilgang 0 76.854 436.368 

Kostpris ultimo 2.168.241 780.666 2.041.456 

Af- og nedskrivninger primo (111.946) (362.417) (1.123.562) 

Arets afskrivninger (32.365) (112.324) (337.548) 

Af- og nedskrivninger ultimo (144.311) (474.741) (1.461.110) 

Regnskabsnuessig vierdi ultimo 2.023.930 305.925 580.346 

2014 	2013 
kr. 	 kr. 

8. Likvide beholdninger 
Aalborg 455.268 443.822 

Kobenhavn 595.418 440.862 

Trekantsomfa'det 410.198 74.636 

Fonden 1.365.125 1.762.733 

I alt 2.826.009 2.722.053 
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Noter 

2014 
kr. 

9. Egenkapital 
Egenkapital primo 	 4.470.177 

Arets resultat 	 1.260.324 

Egenkapital ultimo 	 5.730.501 

Fordeling of egenkapital 
Trekants- 

Aalborg 	Kobenhavn 	omradet 	Fonden 	I alt 
kr. 	 kr. 	 kr. 	 kr. 	 kr. 

Egenkapital primo 371.460 419.698 67.883 3.611.136 4.470.177 

Arets resultat 66.852 259.987 100.373 833.112 1.260.324 

Egenkapital ultimo 438312 679.685 168.256 4.444.248 5.730.501 

10. Langfristede gwldsforpligtigelser 
Linet fra Realdania er eftergivet i 2014. Det eftergivne belob etr indtwgtsfort som gave, jf. note 1. 

11. Eventualforpligtelser 
Fonden Danske Veteranhjem har folgende lejekontrakter: 

Ejendommen Roskildevej 54 A, Frederiksberg 

Fonden har indgaet lejekontrakt med en arlig leje pa 290.000 kr. 

Fonden kan opsige lejemalet med 6 maneders varsel. 

Ejendommen Skydebanevej 12, Aalborg 

Fonden har indgaet lejekontrakt med en arlig leje pa 73.000 kr. 

Fonden kan opsige lejemalet med 6 maneders varsel. 

Udlejer kan tidligst opsige lejemalet med ophor pr. 31. december 2017. 

12. Pantswtninger og sikkerhedsstillelser 
Der er ingen pantsmtninger eller sikkerhedsstillelser. 
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