Anders Lassen Fonden
Thisted Landevej 53
9430 Vadum

26. oktober 2021

Att.: Bestyrelsen

Vedr. Spørgsmål til Anders Lassen Fonden (Sags nr. 03.410.06689)

Jf. aftale herom fremsendes hermed oversigt over administrationsudgifter i Anders Lassen
Fonden for 2019, til brug for besvarelse af spørgsmål vedr. sags nr. 03-410-06689.
Jf. vedhæftede bilag var der i regnskabsåret 2019 administrationsudgifter for samlet t.DKK 255.
Heraf var t.DKK 185 udgifter forbundet med arrangementer afholdt af fonden. Arrangement i
forbindelse med legatuddeling afholdt i Egtved Pakhus udgjorde t.DKK 163. Disse udgifter fordeles således:
• Honorar til DJ: t.DKK 10
• Honorar til koordinator: t.DKK 20
• Mad og drikkevarer: t.DKK 52
• Leje af lokaler (inkl. Rengøring og sikkerhedspersonale): t.DKK 40
• Serveringspersonale: t.DKK 11
• Diverse: t.DKK 4
• Omkostninger til leje af udstyr for band: t.DKK 26
o (Bandet optrådte gratis til arrangementet og udgiften dækker udelukkende omkostninger til leje af udstyr o. lign.)
Derudover er der blevet afholdt et arrangement i Kongsøre, for en gruppe særligt inviterede.
Udgiften hertil udgjorde t.DKK 21, hvilket dækkede leje af en helikopter samt frokost.
De øvrige administrationsudgifter udgjorde t.DKK 70. Heraf var t.DKK 30 til vedligeholdelse og
administration af fondens hjemmeside samt t.DKK 29 til revisor. Revisorhonorar dækker udgifter til revisions af årsregnskab herunder assistance med opstilling regnskab og skatteregnskab
samt honorar for konsultativ assistance i året (t.DKK 4). De resterende t.DKK 10 dækker udgifter
til kontorartikler, gebyrer og gaver/blomster.

STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB
Vi er et uafhængigt medlem af
det globale rådgivnings- og revisionsnetværk

Aalborg
Voergårdvej 2
9200 Aalborg SV

Filial
Thorndahlsvej 7
9200 Aalborg SV

Tel.: 98 18 72 00
www.beierholm.dk
CVR-nr. 32 89 54 68

Under vores revision har vi gennemgået bilagene. Vores revision har ikke givet anledning til
bemærkninger. Derudover har vi assisteret fonden med indberetning af donationer og B-honorar til skat.
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