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Fondsoplysninger m.v.

Fonden
Anders Lassen Fonden
c/o Jægerkorpset, Flyvestation Aalborg
Thisted Landevej 53
9430 Vadum
Hjemmeside: www.anderslassenfonden.dk
CVR-nr.: 19 16 89 48
Hjemsted: Aalborg

Bestyrelse
Direktør Jeppe Handwerk, Formand
Direktør, cand.scient.soc. Nicolai Moltke-Leth, Næstformand
Oberstløjtnant Jens Peter Blomqvist
Kommandørkaptajn Jens Birkebæk Bach
Cand.merc. Christian Danneskiold Lassen

Revision
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Pengeinstitutter
Nordjyske Bank
Danske Bank
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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.20 - 31.12.20 for Anders Lassen
Fonden.
Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik, love om fonde og visse
foreninger og fundatsens krav til regnskabsaflæggelse.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Det er endvidere vor opfattelse, at
årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik, love om fonde og
visse foreninger og fundatsens krav til regnskabsaflæggelse. Samtidig er det vor opfattelse, at
ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Vadum, den 5. marts 2021

Bestyrelsen

Direktør Jeppe Handwerk
Formand

Direktør, cand.scient.soc.
Nicolai Moltke-Leth

Oberstløjtnant Jens Peter
Blomqvist

Næstformand

Kommandørkaptajn Jens
Birkebæk Bach

Cand.merc. Christian
Danneskiold Lassen
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Den uafhængige revisors påtegning

Til bestyrelsen i Anders Lassen Fonden

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Anders Lassen Fonden for regnskabsåret 01.01.20 31.12.20, omfattende resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik, loven om fonde og visse
foreninger og fundatsens krav til regnskabsaflæggelse.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.20 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 01.01.20 - 31.12.20 i overensstemmelse med god regnskabsskik, loven om
fonde og visse foreninger og fundatsens krav til regnskabsaflæggelse.

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 selskabet 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, loven om fonde og visse foreninger og fundatsens
krav til regnskabsaflæggelse. 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 selskabets 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 selskabet, 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
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væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en
revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed,
men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale
standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække
væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af
besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes,
at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som
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, 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 selskabets 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 selskabets 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
selskabet 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
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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 opnået ved revisionen eller på anden måde synes at
indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Aalborg, den 5. marts 2021

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Peter Thor Kellmer
Statsaut. revisor
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Ledelsesberetning

Formål
Fonden har som formål at belønne betydningsfuld militær eller humanitær indsats, at yde bidrag som anerkendelse og opmuntring til medlemmer/tidligere medlemmer af Jægerkorpset
eller Frømandskorpset eller sådannes pårørende samt at knytte tættere bånd mellem de to
korps.

Lovgrundlag
Fonden er en ikke-erhvervsdrivende fond, der er omfattet af loven om fonde og visse foreninger.

Udviklingen i fondens økonomiske aktiviteter og forhold
Resultatopgørelsen for tiden 01.01.20 - 31.12.20 udviser et resultat på DKK 84.954 mod DKK
10.222 for tiden 01.01.19 - 31.12.19. Balancen viser en grundkapital på DKK 9.424.444.
Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende. .
Der er i året uddelt DKK 0 i legater mod DKK 200.000 i 2019. Med tillæg af overførsel fra forrige
år på DKK 416.962 samt fratrukket besluttet konsolidering på DKK 38.612, udgør
dispositionsfonden herefter DKK 284.426.
Fondens grundkapital er forøget med modtagne donationer på DKK 277.700 samt føromtalte
konsolidering på DKK 38.612. Herudover er grundkapitalen påvirket positivt af ikkerealiserede kursgevinster og -tab samt realiserede kursgevinster og -tab, svarende til netto
DKK -186.470.
Fonden er endvidere godkendt af SKAT til at være omfattet af Ligningsloven § 8A for
almennyttige/almengørende fonde. Herved kan private donatorer, efter særlige regler, opnå
skattemæssigt fradrag for donationer til fonden.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke
selskabets finansielle stilling væsentligt.
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Resultatopgørelse

2020
DKK

2019
DKK

236.482

271.132

236.482

271.132

-82.035

-254.809

154.447

16.323

Skat af årets resultat

-69.493

-6.101

Årets resultat

84.954

10.222

Dispositionsfon, primo
Årets resultat

238.073
84.954

431.932
10.222

I alt
Konsolidering af grundkapitalen
Uddeling af legater i året

323.027
-38.601
0

442.154
-4.081
-200.000

284.426

238.073

Note

1

Andre finansielle indtægter/udgifter
Indtægter i alt

2

Administrationsomkostninger
Resultat før skat

3

Forslag til resultatdisponering

Dispositionsfond, ultimo
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Balance

AKTIVER
31.12.20
DKK

31.12.19
DKK

9.347.417
363
76.666

8.369.017
256.038
296.618

9.424.446

8.921.673

4.987
458.901
0
33.943
-76.666

6.411
421.444
133.430
40.655
-296.618

421.165

305.322

9.845.611

9.226.995

9.424.444
284.426

8.921.674
238.073

9.708.870

9.159.747

Hensættelser til udskudt skat

111.741

42.248

Hensatte forpligtelser i alt

111.741

42.248

Leverandører af varer og tjenesteydelser

25.000

25.000

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

25.000

25.000

Gældsforpligtelser i alt

25.000

25.000

9.845.611

9.226.995

Note

4
5

Obligationer og investeringsbeviser
Likvide beholdninger
Mellemregning, disponible aktiver
Bundne aktiver i alt

6
7
8

Obligationer og investeringsbeviser
Likvide beholdninger
Andre tilgodehavender
Tilgodehavende selskabsskat
Mellemregning, bundne aktiver
Disponible aktiver i alt
Aktiver i alt

PASSIVER
9
10

Grundkapital
Dispositionsfond
Fondskapital i alt

Passiver i alt
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Anvendt regnskabspraksis

GENERELT
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik, fondsloven og fundatsens krav til regnskabsaflæggelse.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes
alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når
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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSE
Indtægter
Indtægter indeholder modtagne royalty-beløb, renteindtægter af obligationer, realiserede
kursgevinster ved udtrækning og salg af værdipapirer i disponibel kapital, urealiserede kursgevinster og -tab på værdipairer i disponibel kapital samt renter af indestående og lignende.

Skatter
Anders Lassen Fonden er skattepligtig i henhold til fondsbeskatningsloven.
I resultatopgørelsen afsættes skat af årets beregnede skattepligtige indkomst. Herudover
afsættes beregnet skat af skattemæssige hensættelser til senere uddelinger, der ikke er anvendt inden for 5 års fristen, ligesom forskydning i udskudt skat medtages i resultatopgørelsen.
Skyldig skat afsættes med beregnet skattebeløb til udbetaling.
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BALANCE
Værdipapirer
Værdipapirer måles til dagsværdi i balancen.
Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på bundne aktiver føres over grundkapitalen.

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.
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Noter

2020
DKK

2019
DKK

Renteindtægter (inkl. handelsrenter), obligationer
Udbytte, investeringsbeviser
Skattefrie renter og procenttillæg

-4.320
240.761
41

26.767
244.296
69

I alt

236.482

271.132

Hjemmeside, inkl. Facebook
Legatuddeling
Gaver
Småanskaffelser
Gebyr
Revision, regnskabs- og bogholderimæssig assistance inkl.
moms
Skattemæssige assistance vedr. fondsstatus, inkl. moms
Diverse omkostninger

15.050
0
6.300
3.200
6.540

30.050
184.980
6.501
0
3.754

27.000
23.225
720

29.375
0
149

I alt

82.035

254.809

69.493

6.101

1. Andre finansielle indtægter/udgifter

2. Administrationsomkostninger

3. Skat af årets resultat
Udskudt skat af årets resultat
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Noter

31.12.20
DKK

31.12.19
DKK

SparInvest Mellemlange Obligationer, nom. 18.680 stk.
SparInvest Value Aktier, nom. 1.014 stk.
BankInvest Virksomhedobligationer, nom. 9.682 stk.
BankInvest Danske Aktier, nom. 6.351 stk.
Danske Invest fonde, 7.011 stk.
SydInvest Højrentelande, 6.366 stk.
Bankinvest, Ni Ko Hy OB A, 4.681 stk.
Maj Invest Aktier, nom. 1.407 stk.
SEB Invest Danske Aktier, 2.300 stk.
5% Nykredit 2035, 0 stk.
0,5% Nykredit (Tot) 2035, 9 stk.
7% Realkredit Danmark 2029, nom. 8 stk.
Jyske Invest Obl. Engros, 17.800 stk.
3,016% Nykredit Real, 0 stk.
4% Nykredit Total 2044, 0 stk.
4% Nykredit Total 2041, 0 stk.
3% Nykredit (Totalkredit) 01E OA 2047, nom. 0 stk.
Carnegie WorldWide Global, 601 stk.
Maj Invest Value Aktier, 3.156 stk.
Carnegie WorldWide Asien, 384 stk.

2.037.045
487.623
788.889
784.349
650.934
527.869
477.275
228.778
439.116
0
0
9
1.874.518
0
0
0
0
496.366
467.593
87.053

2.059.470
823.415
781.337
572.285
643.329
476.618
300.777
185.021
366.735
47.659
297.206
11
0
500.670
39.913
53.644
290.912
479.237
450.778
0

I alt

9.347.417

8.369.017

363

256.038

4.987

6.411

4. Obligationer og investeringsbeviser

5. Likvide beholdninger
Nordjyske Bank, konto nr. 7450 111111-1

6. Obligationer og investeringsbeviser
4%, Realkredit Danmark 2035, nom. 5.678 stk.
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Noter

31.12.20
DKK

31.12.19
DKK

Nordjyske Bank, konto nr. 7450 122782-6
Danske Bank, konto nr. 3001 863290
Danske Bank, konto nr. 066-6866

140.222
292.609
26.070

173.897
222.300
25.247

I alt

458.901

421.444

0
0

7.014
126.416

Grundkapital primo
Donationer modtaget i perioden
Realiserede kursgevinster/-tab i året, netto
Urealiserede kursgevinster/-tab i året, netto
Konsolidering af grundkapitalen

8.921.673
277.700
111.292
75.178
38.601

8.210.626
284.602
-22.211
444.576
4.081

I alt ultimo

9.424.444

8.921.674

Dispositionsfond primo
Uddeling af legater i året
Årets overførte resultat
Konsolidering af grundkapitalen

238.073
0
84.954
-38.601

431.932
-200.000
10.222
-4.081

I alt ultimo

284.426

238.073

7. Likvide beholdninger

8. Andre tilgodehavender
Obligationsrenter
Udtrukne obligationer

9. Grundkapital

10. Dispositionsfond
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