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Anders  Lassen  Fonden
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Andersi  Lassen  Fonden

Ledelsespåtegning

Vi  har  dags  dato  aflagt.  årsregnskabet  for  regnskabsåret  01.01.17  - 31.12.17  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  om-

handler.

Vadum,  den  9. februar  2018

Bestyrelsen

Direktør  Jeppe  Handwerk  Oberst  ic  el  yldgaard
Formand  Næstfomiand

,,&ti
Direktør,  cand.scient.soc.

Nicolai  Moltke-Leth

dørkaptajn  Jens

irkebæk  Bach

Cåc.  Christian

Danneskiold  Lassen
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Anders  Lassen  Fonden

Den  uafhængige  revisors  påtegning

Til  bestyrelsen  i Anders  Lassen  Fonden

Konklusion

Vi har revideret  årsregnskabet  for Anders  Lassen  Fonden  for regnskabsåret  01.01.17  -

31.12.17,  omfattende  resultatopgørelse,  balance,  anvendt  regnskabspraksis  og noter.  Års-

regnskabet  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 finansielIle  stilling  pr. 31.12.16  samt  af resultatet  af selskabets  aktiviteter  for

regnskabsåret  OL01.16  - 31.12.16  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  binede  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  ener  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.
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Anders  Lassen  Fonden

Den  uafhængige  revisors  påtegning

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  ener 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  ener  fejl  og kan  betragtes  som  væsentIlige,  hvis  det  med  rimelighed  kan  forventes,

at  de  enkeltvis  ener  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  veesentlig  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.

ø 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.

ø 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  ud-

arbejdet,  er rimelige.

* Konkluderer  vi, om ledelsens  udarbejdelse  af årsregnskabet  på grundlag  af regnskabs-

princippet  om fortsat  drift  er passende,  samt  om der på grundlag  af det  opnåede  revi-

sionsbevis  er væsentlig  usikkerhed  forbundet  med  begivenheder  ener  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  ener,  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  ener forhold  kan  dog  medføre,  at

selskabet  ikke  længere  kan  fortsætte  driften.

ø Tager  vi stilling  til den  samlede  præsentation,  struktur  og indhold  af årsregnskabet,

herunder  noteoplysningerne,  samt  om  årsregnskabet  afspejler  de  underliggende  trans-
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Anders  Lassen  Fonden

Den  uafhængige  revisors  påtegning

aktioner  og  begivenheder  på  en  sådan  måde,  at  der  gives  et  retvisende  binede  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  revisi-

onen.

Udtalelse  om  ledelsesberetningen

Ledelsen  er ansvarlig  for  1ede1sesberetningen.

Vores  konklusion  om  årsregnskabet  omfatter  ikke  1edelsesberetningen,  og  vi  udtrykker  ingen

form  for  konklusion  med  sikkerhed  om  lede1sesberetningen.

I tilknytning  til  vores  revision  af årsregnskabet  er det  vores  ansvar  at læse  ledelsesberet-

ningen  og  i den  forbindelse  overveje,  om  ledelsesberetningen  er væsentligt  inkonsistent  med

årsregnskabet  ener vores  viden  opnået  ved  revisionen  eller  på anden  måde  synes  at

indeholde  væsentlig  fejlinformation.

Vores  ansvar  er derudover  at overveje,  om ledelsesberetningen  indeholder  krævede  op-

lysningerihenhold  til  årsregnskabsloven.

Baseret  på det  udførte  arbejde  er det  vores  opfattelse,  at ledelsesberetningen  er i over-

ensstemmelse  med  årsregnskabet  og  er  udarbejdet  i  overensstemmelse  med  årsregn-

skabslovens  krav.  Vi  har  ikke  fundet  væsentlig  fejlinformation  i ledelsesberetningen.

Aalborg,  den  9. februar  2018

B  erholm

Statsaut.  revisor
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Anderg  Lassen  Fonden

Ledelsesberetning

Formål

Fonden  har  som  formål  at belønne  betydningsfuld  militær  eller  humanitær  indsats,  at yde  bi-

drag  som anerkendelse  og opmuntring  til  medlemmer/tidligere  medlemmer  af Jægerkorpset

ener Frømandskorpset  eller sådannes  pårørende  samt  at knytte  taettere  bånd  mellem  de to

korps.

Lovgrundlag

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

ninger.

Udviklingen  i selskabets  økonomiske  aktiviteter  og  forhold

Resultatopgørelsen  for tiden  01.01.17  - 31.12.17  udviser  et resultat  på DKK 343.028  mod  DKK

333.413  for tiden  01.01.16  - 31.12.16.  Balancen  viser  en grundkapital  på DKK  8.480.484.

Ledelsen  finder  årets  resultat  tilfredsstillende.

Der er i året  uddelt  DKK  580.000  i legater  mod  DKK  125.000  i2016.  Med  tillæg  af overførsel  fra

forrige  år på DKK 416.962  samt  fratrukket  besluttet  konsolidering  på DKK 85.757, udgør

dispositionsfonden  herefter  DKK  94.233.

Fondens  grundkapital  er forøget  med  modtagne  donationer  på DKK  215.155  samt  føromtalte

konsolidering  på DKK 85.757. Herudover  er grundkapitalen  påvirket  af henlagte  ikke-

realiserede  kursgevinster  og -tab  samt  realiserede  kursgevinster  og -tab, svarende  til  netto

DKK  10.133.

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  finansiene  stining  væsentligt.
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Andt.rs  Lassen  Fonden

Note

1 Andre  finansiene  indtægter/udgifter

Indtægter  i alt

2 Administrationsomkostninger

Resultat  før  skat

3 Skat  af  årets  resultat

Årets  resultat

Forslag  til  resultatdisponering

Dispositionsfon,  primo

Konsolidering,  25%  af  årets  resultat

Årets  resultat

I alt

Uddeling  af  legater  i året

Dispositionsfond,  ultimo

[3 € 1«:nHOLm
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Resultatopgørelse

2017

DKK

2016

DKK

389.207

389.207

-116.679

272.528

70.500

343.028

446.239

446.239

-74.526

371.713

-38.300

333.413

416.962

-85.757

343.028

674.233

-580.000

94.233

291.902

-83.353

333.413

541.962

-125.000

416.962
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Anderg  Lassen  Fonden

AKTIVER

Note

zi Obligationer  og  investeringsbeviser

5 Likvide  beholdninger

Mellemregning,  disponible  aktiver

Bundne  aktiver  i alt

6 0bligationer  og  investeringsbeviser

7 Likvide  beholdninger

EI Andye  tilgodehavender

Tilgodehavende  selskabsskat

Menemregning,  bundne  aktiver

Disponible  aktiver  i alt

Aktiver  i alt

PASSIVER

g Grundkapital

io  Dispositionsfond

Fondskapital  i alt

Hensættelser  til  udskudt  skat

Hensatte  forpligtelser  i alt

Leverandører  af  varer  og  tjenesteydelser

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

Passiver  i alt

€ € :lEnHOLm

Balance

31.12.17

DKK

31.12.16

DKK

8.325.464

8.861

146.162

8.480.487

10.180

314.134

11.698

52.980

-146.162

242.830

8.723.317

8.078.138

2.062

89.239

8.169.439

15.576

638.786

12.420

58.520

-89.239

636.063

8.805.502

8.480.484

94.233

8.574.717

123.600

123.600

25.000

25.000

25.000

8.723.317

8.169.440

416.962

8.586.402

194.100

194.100

25.000

25.000

25.000

8.805.502
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Anders  Lasgen  Fonden

Anvendt  regnskabspraksis

GENERELT

Arsregnskabet  er aflagt  i overensstemmelse  med  god  regnskabsskik,  fondsloven  og fundat-

sens  krav  til  regnskabsaflæggelse.

Den  anvendte  regnskabspraksis  er uændret  i forhold  til  foregående  år.

Generelt  om  indregning  og  måling

I resultatopgørelsen  indregnes  indtægi.er  i taki.  med,  at de indtjenes,  herunder  indregnes  vær-

direguleringer  af finansielle  aktiver  og forpligt.elser.  I resultatopgørelsen  indregnes  ligeledes

alle  omkostninger,  herunder  afskrivninger  og nedskrivninger.

I balancen  indregnes  aktiver,  når  det  er sandsynligi.,  at fremtidige  økonomiske  fordele  vil  til-

flyde  fonden,  og aktivets  værdi  kan  måles  pålideligf..  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  akt.iver  og forpligtelser  til  kostpris.  Efter-

følgende  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-  eILler afkræfter  forhold,  der  eksisterede  på balancedagen,

RESULT  ATOPGØRELSE

Indtægter

Indtægt.er  indeholder  modtagne  royalty-beløb,  renteindtægt,er  af obligationer,  realiserede

kursgevinster  ved  udtrækning  og salg  af værdipapirer  i disponibel  kapital,  urealiserede  kurs-

gevinster  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 an-

vendt  inden  for 5 års fristen,  ligesom  forskydning  i udskudt  skat  medtages  i resultatopgørel-

sen.

Skyldig  skat  afsættes  med  beregnet  skattebeløb  til  udbetaling.

GEIEr?HOLm
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Anders  Lassen  Fonden

Anvendt  regnskabspraksis

BALANCE

Værdipapirer

Værdipapirer  måles  til  dagsværdi  i balancen.

Realiserede  og urealiserede  lairsgevinster  og -tab  på bundne  aktiver  føres  over  grundkapi-

talen.

Gældsforpligtelser

Kortfristede  gældsforpligtelser  måles  til  amortiseret  kostpris,  hvilket  normalt  svarer  til  gæld-

ens  pålydende  værdi.

[3E1EnH0Lm
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Anders  Lassen  Fonden

1.  Andre  finansielle  indtægter/udgifter

Renteindtægter  (inkl.  handelsrenter),  obligationer

Realiseret  kursgevinst,  disponible  værdipapirer

Urealiseret  kursgevinst,  disponible  værdipapirer

Udbytte,  investeringsbeviser

Skattefrie  renter  og  procenttineeg

I alt

2. Administrationsomkostninger

Hjemmeside,  inkl.  Facebook

Legatuddeling

Bestyrelsesmøde

Gebyr

Revision,  regnskabs-  og  bogholderimæssig  assistance  inkl.

moms

I alt

3. Skat  af  årets  resultat

Årets  udskudte  skat

[3EIEnH0Lm
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Noter

2017

DKK

2016

DKK

47.273

52

-329

342.152

59

389.207

56.368

66

-290

390.072

23

446.239

47.970

34.444

2.696

4.069

27.500

116.679

27.108

5.754

9.434

2.855

29.375

74.526

-70.500 38.300
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Anders  Lassen  Fonden

Noter

31.12.17

DKK

31.12.16

DKK

4. Obligationer  og  investeringsbeviser

SparInvest  Menemlange  Obligationer,  nom.  17.830  stk.

SparInvest  Value  Aktier,  nom.  1.445  stk.

BankInvest  Virksomhedobligationer,  nom.  6.313  stk.

BankInvest  Danske  Aktier,  nom.  3.960  stk.

SydInvest  Højrentelande,  nom.  4.980  stk.

SEB  Invest  Danske  Akt.ier,  nom.  1.323  stk.

Maj  Invest  Akt.ier,  nom.  1.989  stk.

5% Nykredit  2035,  nom.  85.330  stk.

4% Realkredit  Danmark  2025,  nom.  20.959  stk.

7% Realkredit  Danmark  2029,  nom.  16  stk.

Danske  Invest  Fonde,  nom.  6.216  stk.

4% Nykredit  Total  2044,  nom.  151.474  stk.

4% Nykredit  Total  2041,  nom.  178.709  stk.

3% Nykredit  (Totalkredit)  OIE  OA  2047,  nom.  1.045.307  stk.

Carnegie  WorldWide  Global,  564  stk.

Maj  Invest  Value  Aktier,  400  stk.

Nykredit  Realkredit  F6NYK32H,  nom.  182.400  stk.

I alt

2.083.567

777.092

762.798

398.455

501.785

372.634

197.402

74.122

o

17

584.615

100.529

128.013

1.251.012

441.398

373.560

278.465

8.325.464

2.018.356

749.406

679.824

394.020

486.347

394.783

255.785

97.063

22.688

20

576.161

160.752

194.346

1.077.565

410.547

377.520

182.955

8.078.138

5. Likvide  beholdninger

Nordjyske  Bank,  konto  nr. 7450111111-1 8.861 2.062

6. Obligationer  og  investeringsbeviser

4%, Realkredit  Danmark  2035,  nom.  20.749  stk. 10.180 15.576

7. Likvide  beholdninger

Nordjyske  Bank,  konto  nr.  7450  122782-6

Danske  Bank,  konto  nr.  3001  863290

Danske  Bank,  konto  nr. 066-6866

I alt

65.461

226.394

22.279

314.134

250.457

366.050

22.279

638.786

[3EIEnH0Lm
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Anders  Lassen  Fonden

8. Andre  tilgodehavender

Obligationsrenter

9. Grundkapital

Grundkapital  pr.  31.12.16

Donationer  modtaget  i perioden

Realiserede  kursgevinster/-tab  i året,  netto

Urealiserede  kursgevinster/-tab  i året,  netto

Konsolidering  af  grundkapitalen

I alt

IO.  Dispositionsfond

Dispositionsfond  pr.  31.12.16

Uddeling  af  legater  i året

Årets  overførte  resultat

Konsolidering  af  grundkapitalen

I alt

€ El«:nHOLm
VI  SKABER  BALAN(.E

Noter

31.12.17

DKK

31.12.16

DKK

11.698 12.420

8.169.439

215.155

-1.393

11.526

85.757

8.480.484

7.482.682

671.176

-2.397

- 65.374

83.353

8.169.440

416.962

- 580.000

343.028

- 85.757

94.233

291.902

-125.000

333.413

- 83.353

416.962
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