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Lungeforeningen

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2019 for Lungeforeningen.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 190
af 27. februar 2019 om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Indsamling i 2019 er foretaget i henhold til tilladelse og i overensstemmelse med indsamlingsloven med tilhørende bekendtgørelse. Indsamling er gennemført via Facebook, SMS og Mobilepay.
Vi anser det i note 15 opstillede regnskab for indsamling til fordel for foreningens formål, der skal støtte foreningens generelle arbejde for perioden 1. januar - 31. december 2019, for udarbejdet i overensstemmelse med
regnskabsbestemmelserne i retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 og Indsamlingsloven.
Foreningen har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der vedrører modtagne udlodningsmidlerne fra Socialministeriet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der
sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de modtagne udlodningsmidler fra Socialstyrelsen.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 20. april 2020
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til medlemmerne af Lungeforeningen
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Lungeforeningen for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven tilpasset foreningens særlige forhold, bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 190 af 27. februar 2019 om
ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger samt bekendtgørelse nr. 160 af 26.
februar 2020 om offentlige indsamlinger.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 190 af 27. februar 2019 om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger samt bekendtgørelse
nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger.
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 god offentlig revisionsskik, idet revisionen af modtagne offentlige midler udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 190 af 27. februar 2019 om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige
indsamlinger. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit
”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen 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 årsregnskabsloven. 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 foreningens 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 foreningen, 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,
standarderne for offentlig revision jf. bekendtgørelse nr. 190 af 27. februar 2019 om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige
indsamlinger, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning (fortsat)
Fejlinformation 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 samt god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr. 190 af 27. februar 2019
om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger samt bekendtgørelse nr. 160 af
26. februar 2020 om offentlige indsamlinger, 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 foreningens 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 ledelsen 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 foreningens 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 foreningen 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 bl.a. 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 ledelsesberetning
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
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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 god
regnskabsskik, bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 190 af 27. februar 2019 om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige
indsamlinger.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik, bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 190 af
27. februar 2019 om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i
ledelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse
med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at
der er taget skyldige økonomiske hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af foreningen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer
og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved
forvaltningen af de midler og driften af foreningen, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger,
skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
København, den 20. april 2020

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56
Christian Dalmose Pedersen
statsautoriseret revisor
MNE-nr.: mne24730
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Ledelsesberetning
Lungeforeningen er en patientforening så vel som en sygdomsbekæmpende forening, der siden 2011 har arbejdet
for en vision om sundere lunger livet igennem.
Vi har i år valgt at aflægge regnskab efter anbefalingerne udarbejdet af Indsamlingsorganisationers Brancheforening (ISOBRO) i samarbejde med Deloitte.
ISOBROs repræsentantskab godkendte i maj 2016 en etikpakke, som ramme for tre markante tiltag siden
ISOBRO blev dannet i 2001, hvoraf en ny ramme for regnskabsaflæggelse, det såkaldte Eksempelregnskab, var
det ene tiltag. Formålet med Eksempelregnskabet er at sikre en gradvis konvergens mod genkendelige principper
i indsamlingsorganisationerne, idet der tages højde for organisationernes særlige finansieringsmodeller. Det er
frivilligt for ISOBROs medlemmer at gøre brug af Eksempelregnskabet. For de organisationer, der finder Eksempelregnskabet relevant, er det ISOBROs opfattelse, at det styrker kommunikationen om organisationens økonomi over for offentligheden. Det er en stor opgave at overgå til en ny regnskabsaflæggelse, hvorfor Lungeforeningen har valgt at implementere overgangen gradvist, således at arbejdet blev påbegyndt i 2017. Årsregnskabet
2019 er første gang, vi aflægger regnskab efter den nye metode.
RESUMÉ
Lungeforeningen har også i 2019 kæmpet på vegne af alle landets borgere, der lever med en lungesygdom tæt
inde på livet. Vi ser stadig en god udvikling på lungeområdet, men forandringer tager tid, og der er derfor fortsat
behov for at investere midler til at skabe vækst i foreningen såvel som øget bevågenhed i befolkningen, blandt
politikere og myndigheder, så vi kan nå ud med viden, råd og støtte til de mange mennesker, der lever med en
lungesygdom tæt inde på livet.
Lungeforeningen har i år nået et særligt højt indtægtsniveau, hvilket primært skyldes frasalget af Kystsanatoriet
i Hjerting i 2018, der finanisielt slog igennem med overdragelsen den 1. januar 2019. Salget har i sig selv indbragt
8.174 t.kr., som indgår i opgørelsen af resultatet for 2019.
Ved salget af Kystsanatoriet i Hjerting indgik til bestyelsens store glæde tillige en virksomhedsoverdragelse af
det samlede personale.
Resultatet af driften ender på et overskud på 1.540 t.kr. mod et budgetteret underskud på 1.900 t.kr. Årets resultat
fratrukket salget af Kystsanatoriet viser desuden et højt niveau af indsamlede midler. Særligt har stigningen i
indtægter fra medlemskontingenter og
støttebidrag fra 7.356 t.kr. i 2018 til
Udvikling i årets resultat før af- og ned9.814 t.kr. i 2019 bidraget positivt til
skrivninger og finansielle poster fra 2014-2019
foreningens virke og aktiviteter. Vi er
4.000.000
1.539.942
således lykkedes med at udmønte akti1.040.248
2.000.000
viteter for 10.697 t.kr. Samtidig har vi
modtaget arv og gaver på stort set sam-2.000.000
-91.598
men niveau som 2018, mens tilskuddet
-5.980.137
fra de offentlige udlodningsmidler er
-4.000.000
-6.506.378
steget fra 3.021 t.kr. i 2018 til 3.407
-6.000.000
t.kr. i 2019. Årets resultat inkl. salget af
-8.000.000
-9.252.362
Kystsanatoriet og finansielle poster en-10.000.000
der med et overskud på ca. 10.964 t.kr.
mod et budgetteret underskud på 1.900
t.kr.
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Lungeforeningen har også i 2019 arbejdet for mere forskning i lungesygdomme. En del af dette arbejde er udført
som led i betjeningen af Danmarks Lungeforenings Fond og Børnelungefonden. Herigennem søger Lungeforeningen at opnå vigtige synergier dels mellem forskningsmiljøer på voksen- og børneområdet og dels mellem
fagpersoners vidensformidling – alt sammen for at møde lungepatienters behov for bedre behandling.
RESULTATER
På baggrund af de seneste års positive resultater har bestyrelsen valgt at fortsætte investeringerne i den fortsatte
udvikling og vækst i aktiviteter og antal medlemmer.
Aktiviteter
På aktivitetssiden har foreningen i 2019 nået et højt niveau af indsamlede midler. Partnerskaber og projekter har
igen i 2019 givet indtægter til at fortsætte vidensopbygningen på lungesagen, samt til at støtte patienter og pårørende og fastholde vores rådgivningstilbud. Vi er lykkedes med et højt aktivitetsniveau, som svarer til udmøntede aktiviteter for lungesagen for 10.697 t.kr.
Lungeforeningen har siden 2014 bevidst investeret af egenkapitalen
i indsamlingsarbejdet. Bestyrelsen vedtog i 2014 at videreføre en
strategi, som skal sikre en økonomisk bæredygtig forening med stabil finansiering af det øgede behov for aktiviteter. Foreningens formålsparagraf opfyldes, og der bydes nye medlemmer velkommen
gennem fokuserede indsamlingsaktiviteter. Det ultimative mål er at
opnå et positivt bundlinjeresultat, en bæredygtig økonomi, ved udgangen af 2021.
Ved udgangen af 2019 nåede vi op på 22.693 medlemmer, som tilsammen har bidraget med at øge indtægter fra medlemskontingenter
og støttebidrag fra 7.356 t.kr. i 2018 til 9.814 t.kr. i 2019.

Lungeforeningen foretager sin indsamlingsvirksomhed i henhold til lovgivningen. Det sker i overensstemmelse med reglerne i Indsamlingsloven og bekendtgørelse nr. 160 af 26.
februar 2020. Lungeforeningen er
desuden godkendt til at modtage personlige gaver efter reglerne i Ligningslovens §8A og til at modtage
ydelser (gavebrevsydelser) efter ligningslovens §12, stk. 3. Foreningen er
medlem af Indsamlingsorganisationers Brancheforening (ISOBRO) og er
meget opmærksomme på at overholde og følge alle gældende juridiske
såvel som etiske regler og retningeslinjer for at fastholde en troværdig og
ansvarlig indsamling.

Fortsat modernisering og udvikling af Lungeforeningen
Lungeforeningen har også i 2019 brugt mange ressourcer og haft
fokus på at udvikle foreningens systemlandskab, dataflows og arbejdsgange for at tilbyde relevant og målrettet, datadrevet viden og
kommunikation til og med foreningens medlemmer og andre interesserede i lungesagen. Udviklingen betyder, at vi nu i endnu bedre omfang end tidligere kan nå ud til flere patienter og pårørende med de ydelser og den støtte, de efterspørger og finder relevant. Fokus er fortsat tilfredshed og loyalitet, og flere og flere vælger at støtte foreningens arbejde med månedlige bidrag.
Ud over indtægter fra medlemskaber er gaver (donationer) fortsat også en væsentlig del af foreningens indtægtsgrundlag.
Derudover gør Lungeforeningen brug af offentlige indsamlinger via Facebook, SMS og Mobilepay (210706).
Indsamlingerne er anmeldt og godkendt af Indsamlingsnævnet.
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Årets indsamlinger er opgjort til
739.355 kr. og er anvendt til foreningens generelle arbejde.

Indtægter (ekskl. drift på institutioner)
Medlemskontingenter - og
bidrag
Arv, gaver mv.

Den 14. september 2019 trådte
det EU-vedtaget reviderede beTilskud til konkrete projekter
talingsdirektiv PSD2 (Revised
Generelle tilskud
Payment Service Directive) i
Udlodningsmidler (Tips & Lotto)
kraft. Lungeforeningen brugte
+ momskompensation
således mange økonomiske og
Øvrige indtægter
personalemæssige ressourcer i
Kapitalindtægter
2019 på at blive klar til at kunne
Vederlag for ydelser
imødekomme de mange krav i
direktivet, som bl.a. indebærer
krav om øget sikkerhed i forbindelse med elektroniske betalinger. Idet arbejdet fandt sted sideløbende med et
fortsat fokus på en lean drift, er det lykkedes at gennemføre forandringerne inden for det afsatte budget. Overgangen til det nye betalingssetup vil først træde i kraft i 2020, når implementeringen er fuldført.
LUNGEFORENINGEN LOKALT OG ET ÅR MED FOKUS PÅ DE SJÆLDNE LUNGESYGDOMME
Lungeforeningen er med sine frivillige til stede i 75 ud af 98 kommuner i landet. Lungeforeningen har over 300
frivillige i hele Danmark. I 2019 har antallet af lokalafdelinger, netværksgrupper og lungekor været i vækst. I
2019 nåede Lungeforeningen op på 120 lokale netværk, 9 landsdækkende netværk, 23 lokalafdelinger og 52
lungekor.
Lungeforeningen afholdt for indsamlede midler i oktober 2019 et succesfuldt og inspirerende frivilligseminar
med 120 deltagere fra hele landet på Comwell i Kolding. Vi havde i år valgt at have et særligt fokus på nogle af
de lungesygdomme, der rammer færre mennesker så som Idiopatisk Pulmonal Fibrose (IPF), og som således
ikke går under betegnelsen folkesygdomme. Programmet havde ligeledes et højaktuelt fokus på telemedicin og
særligt det kommende program for udrulningen af telemedicin, som er det fjerde indsatsområde vedtaget i regeringens nationale lungesatsning, som blev målsat i 2015.
I oktober arrangerede vi en temaaften for mennesker, der er ramt af en anden sjælden lungesygdom, Primær
Cilie Dyskinesi (PCD), sammen med vores landsdækkende PCD-netværk og Dansk BørneLungeCenter. Temaaftenen havde fokus på livet med PCD, information om den nyeste viden på området og tid til erfaringsudvikling
blandt de 35 mennesker, der deltog.
I 2019 fortsatte vi vores indsatser for at uddanne lokale instruktører, der kan understøtte den fortsatte udvikling
i opstarten af lokale træningsnetværk, så endnu flere borgere kan fortsætte den træning, de starter på i kommunale
rehabiliteringsforløb. Takket være støtte fra TrygFonden har Lungeforeningen nu 32 uddannede instruktører i
Region Midtjylland og 24 i Region Hovedstaden, som alle kan være med til at varetage og kvalitetssikre den
meget værdifulde træning, Lungeforeningen tilbyder i sine mange netværk til stor glæde og motivation for vores
mange medlemmer.
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Tak til alle frivilige
En kæmpestor tak til alle Lungeforeningens frivillige, som gør, at foreningen kan være til stede i størstedelen af
landets kommuner og skabe relationer med ligesindende, hvad enten det drejer sig om voksne eller børn, lokalt
eller på tværs af landet. Denne tilstedeværelse løfter kendskabet til Lungeforeningen for alle de, der lever med
en lungesygdom tæt inde på livet.
PATIENTSTØTTE, FORSKNING OG FOREBYGGELSE ER FORTSAT VIGTIGE
FOKUSPUNKTER
Som patient- og sygdomsbekæmpende forening er vores fortsatte rolle og leverancer til vores omgivelser baseret på de tre vigtige områder – patientstøtte, forskning og forebyggelse.
For Lungeforeningen betyder det, at alle vores aktiviteter først og fremmest er for patienterne og deres pårørendes skyld. Vi støtter lungepatienter og styrker dem til at leve et så godt liv med deres lungesygdom, som muligt.
Lungeforeningen repræsenterer alle mennesker, der lever med en lungesygdom tæt inde på livet – hvad enten
man lever med en af de store folkesygdomme som KOL eller astma eller en mindre udbredt lungesygdom som
Idiopatisk Pulmonal Fibrose (IPF) eller Primær Cilie Dyskinesi (PCD) – hvad enten man er barn eller voksen,
selv syg eller pårørende.

Lungeforeningen lagde også i 2019 vægt på at levere relevant og nærværende viden, råd og støtte gennem vores
kommunikationskanaler og oplevede en stigning i antallet af følgere på flere af vores kanaler. Således steg vi fra
70.000 månedlige sessioner på www.lunge.dk i 2018 til 81.000 månedlige sessioner i 2019, og vi gik fra 11.000
følgere på Lungeforeningens Facebookside i 2018 til 12.000 følgere i 2019.
Kampen for lungesagen sker i et tæt parløb mellem politiske og kommunikative indsatser. Det handler både om
at nå politikere og meningsdannere direkte, men også om at udbrede kendskabet til den store lungesag via en
kommunikations- og presseindsats. Også i 2019 er vi lykkedes med et tilfredsstillende presseniveau.
Lungehuset blev i 2019 del af en positiv bevægelse og måske endda lidt first mover på grund af udviklingen af
vores mange lungekor i hele landet. Der er en stigende interesse for samarbejde på tværs af kultur og sundhed –
og mellem region, kommune og kulturinstitutioner – til gavn for borgerne. Lungeforeningen var således inviteret
til at deltage i Kulturmødet på Mors i august for at indgå i debatter om, hvordan vi skaber bæredygtige
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vilkår og muligheder for kultur- og sundhedsprojekter i Danmark, og hvordan det politiske system kan sikre, at
borgerne har adgang til tilbud. Vi var ligeledes efterspurgt deltager i Tænketanken Musik og Sundhed.
Vi samarbejder tæt med andre patientorganisationer om forhold, der går på tværs af diagnoser. Allerede i januar
deltog vi med inputs til den daværende regerings planer for en sundhedsreform, lige som vi har gennemført
kampagnen ’Pust liv i din hverdag’ sammen med Sundhedsstyrelsen og med opbakning fra Praktiserende Lægers
Organisation og Sundheds- og Ældreministeriet for at sætte fokus på en tidligere opsporing af lungesygdomme.
Kampagnen blev afviklet i henholdsvis maj og november i forbindelse med Lungedagen, der hvert år finder sted
3. onsdag i november. Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke lagde vejen forbi Grøndalscentret, hvor et
af de over 100 Lungedags-arrangementer fandt sted, og fik der viden om betydningen af en tidlig indsats og
behandling af lungesygdomme. Kampagnens side www.lunge.dk/pustliv fik 22.425 unikke besøgende, ligesom
den affødte stor presseomtale. Kampagnen var en del af den planlagte aktivitet i regeringens nationale lungesatsning fra 2015.
Vi har et løbende tæt samarbejde og dialog med Kræftens Bekæmpelse bl.a. om tiltag for at opnå mere forskning
i lungekræft og KOL, mindske rygning i samfundet både gennem lovgivning og støtte til de mennesker, der
ønsker at stoppe samt bedre støtte og tilbud til pårørende. De to foreninger gav således sammen inputs til Finanslovsforhandlingerne vedr. prisen på tobak med særligt fokus på at forhindre unge i at begynde at ryge.
Forhandlingerne mundede ud i en aftale om at hæve prisen.
De unge er også i fokus i projektet ’Lunger på arbejde’, som Lungeforeningen og 3F står bag. Vores viden om
lunger og lungesygdomme giver sammen med 3F’s viden om arbejdsmiljø, og hvordan man når mennesker på
arbejdspladser, det perfekte udgangspunkt for at gøre noget ved problemstillingen omkring den farlige kombination af rygning og partikler på arbejdspladser på en ny måde. Målet med projektet er at lære de unge, hvor
vigtigt det er at beskytte deres lunger. Lungeforeningen har bl.a. bidraget med indhold til platformen ’Lunger på
arbejde’, der stiller undervisningsmateriale til rådighed, som lærerne kan bruge, og stået bag lungefunktionsmålinger på de unge. Læs mere om projektet i Lungenyt 4, 2019.
Lungeforeningen kæmper ligeledes for, at lungepatienters behov og perspektiver tænkes ind i den digitale udvikling på sundhedsområdet, da korrekt tilrettelagte og patientrettede indsatser har potientiale til at løfte lungeområdet i fremtiden. I 2019 har vi været aktivt involveret i at etablere et uddannelsesmæsigt fundament og givet
væsentlige inputs til det undervisningamateriale, fagpersoner i hele landet skal bruge, når de skal guide og henvise borgere til bl.a. at få god viden og hjælp fra Lungeforeningen. Lungeforeningen har herudover tre borgergrupper i henholdsvis Region Hovedstaden og Region Midtjylland, som bidrager med vigtige input til de pågældende landsdelsprogrammer, som regionerne står for i den kommende udrulning i løbet af 2020.
Et andet væsentligt indsatsområde for at give mennesker, der lever med en svær og uhelbredelig lungesygdom
den bedst mulige støtte og lindring, var også i 2019 et prioriteret arbejde for at opnå mere palliation. At leve med
en svær og uhelbredelig lungesygdom er forbundet med høj symptombyrde og meget lidelse. Alligevel tilbydes
alt for få lungepatienter fortsat egentlige systematiske og vidensbaserede lindrende tilbud. Der er i stigende omfang efterspørgsel på Lungeforeningens viden. Som eksempel på vores indsats, deltog Lungeforeningen ved
Anker Fjord Hospices temadag om palliation til lungepatienter den 30. oktober i Hvide Sande. På temadagen
deltog sundhedsprofessionelle fra lungemedicinske afdelinger, ansatte ved kommuner og hjemmeplejen samt
hospicepersonale. Formålet med temadagen var at klæde sundhedsprofessionelle på til at kunne iden
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tificere og imødekomme lungepatienters palliative behov. Lungeforeningen var også taler på konferencen ’Klar
til samtalen’.
Lungeforeningen gennemførte i 2019 et større arbejde for at kortlægge IPF-patienters forløb fra første symptomer til diagnose. Arbejdet mundede ud i rapporten ”Kunne jeg få lov at være med til barnedåben – en kortlægnign
af IPF-patienters forløb fra første symptomer til diagnose”, som blev lanceret i uge 38 samtidig med en presseindsats i den internationale IPF-uge og en større vidensopbygning på www.lunge.dk. Rapporten fastslår, at der
fortsat er meget at kæmpe for, før vi opnår mere lighed i sundhed. I Danmark modtager langt flere diagnosticerede IPF-patienter en højt specialiseret behandling og en systematisk sundhedsfaglig opfølgning end tidligere.
Desværre viser kortlægningen, at patienterne ikke får den rette hjælp og støtte til fx rehabilitering og de psykosociale udfordringer, der følger af at lide af en livstruende sygdom. Forklaringen er, at der ikke findes en tværsektoriel henvisningsprocedure fra hospital til kommune for behovsvurdering af IPF-patienter, og der findes
heller ingen tilbud.
Lungeforeningen vil også fremover følge og engagere sig i udviklingen af indsatser for at sikre, at de erklærede
mål om at opnå bedre og tidligere opsporing, diagnostik, behandling, rehabilitering og palliation af alle lungesygdomme fortsat er på rette vej.
Alt i alt har 2019 betydet, at der er fasthold et fokus på lungesygdomme i befolkning, hos politikere og myndigheder og samarbejdspartnere.
TRE ENHEDER I SAMARBEJDE OM LUNGESAGEN
Lungeforeningen, Danmarks Lungeforenings Fond og Børnelungefonden udgør tre forskellige juridiske enheder,
der arbejder sammen om at opnå de samlet set bedste resultater i forhold til at opnå mere og bedre forskning,
oplysning og patientstøtte på lungeområdet.
Lungeforeningen har stor opmærksomhed på, hvor vigtigt god, kvalificeret forskning er for at løfte behandlingen
af lungesygdomme i fremtiden. Der er behov for endnu mere lungeforskning, og der er behov for fortsat at støtte
og formidle den forskning, der er i gang. Vi dedikerede Lungenyt 3, 2019 til et tema om lungeforskning, som
bl.a. indeholdt en præsentation af og indblik i de forskningsprojekter, Børnelungefonden og Danmarks Lungeforenings Fond støtter.
BØRNELUNGEFONDEN
Børnelungefonden er en fond oprettet på initiativ af Lungeforeningen i 2014. Behovet for støtte og rådgivning
til lungesyge børn og deres familier er stort. I 2016 indgik Børnelungefonden i et samarbejde med Team Rynkeby
Fonden, som betyder, at alle indsamlede midler i forbindelse med Team Rynkeby Fondens Skoleløb ”Børn løber
for børn” i 2017, 2018 og 2019 går til Børnelungefonden. Børnelungefonden fik dermed skabt det fornødne
økonomiske fundament, der skulle til for at kunne påbegynde støtte til forskning, aktiviteter og information om
børnelungesygdomme. I 2019 indgik Team Rynkeby Fonden en ny treårig aftale med Børnelungefonden, således
at overskuddet fra Team Rynkeby Skoleløbet også i 2020, 2021 og 2022 går ubeskåret til Børnelungefonden.
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Lungeforeningen bistår Børnelungefonden med udførelsen af Børnelungefondens formål og aktiviteter. I etableringsfasen har Lungeforeningen ydet betydelig støtte til fondens arbejde.
Børnelungefonden modtog i 2019 de indsamlede midler fra Team Rynkeby Fondens årlige skoleløb, som i alt
samlede 6,4 mio. kr. ind til fordel for Børnelungefonden. Heraf er de 70% givet videre til forskningsprojekter.
Børnelungefonden støtter livsvigtig forskning i lungesygdomme hos kritisk syge børn. Forskningen skaber fundamentet for, at vi finder og diagnosticerer børnene tidligt i deres liv, og at børnene får den bedst mulige behandling, så de får de bedste vilkår for et godt hverdagsliv – både som børn og voksne. I 2019 har de udvalgte
forskningsprojekter modtaget støtte fra Børnelungefonden for i alt ca. 4.46 mio. kr.
I 2019 så to nye professorer i børnelungesygdomme dagens lys. Begge professorater er støttet af Børnelungefonden.
Børnelungefonden har på baggrund af donationen fra Team Rynkeby Fonden kunnet støtte Lungeforeningens
arbejde på børne- og ungeområdet, og dermed sikret, at der var de nødvendige hænder til at virkeligegøre uddannelses-, oplysnings- og informationsaktiviteter, samt rådgivning og støtte til lungesyge børn, deres familier
og pårørende. Konkret har donationen understøttet:
•
•
•
•
•

•
•

En helt unik oplysningsindsats via planlægning, projektunderstøttelse og aktiv deltagelse ved Team Rynkeby skoleløbet 2019/2020
Undervisningsinitiativer med fokus på lunger til bl.a. folkeskolen og institutioner
Rådgivning til familier med lungesyge børn
Direkte støtte til netværket Lungebarn
Gennemførelsen af FamilieCamp i august for familier med et lungesygt barn. Familiecampen havde i år
fokus på hverdagens mange udfordringer for familierne og gav et velkomment afbræk med besøg på
Rynkeby Foods. For mange familier med kritisk lungesyge børn er FamilieCampen den eneste mulighed,
familierne har for at komme på ferie sammen. På FamilieCampen får forældrene en særlig mulighed for
at udveksle erfaringer og tale med hinanden om livet, hverdagen, som forældre til børn med kritiske
lungesygdomme- ligesom der opstår vigtige relationer mellem børn, søskende og de særdeles stærke
frivillige kræfter, vi i år havde mønstret.
Afholdelse af møder i Lungeforeningens tværfaglige netværk for fagpersoner, der arbejder med børn,
unge og lunger.
Oplysningsarbejde og kampagner med fokus på børnelungesygdomme

Lungeforeningen betjener også Børnelungefonden i flere andre sammenhænge, herunder presse, og hvor der er
synergier mellem børne- og voksenområdet. Forældre med kritisk lungesygebørn brænder for at kunne gøre
noget godt for deres lungesygebørn, og Lungeforeningens viden om effekt af og støtte til træning i lungekor er
et af de områder, hvor Lungeforeningen og Børnelungefonden fremover også søger fælles front. Allerede i 2019
deltog vi sammen i en række møder med Børneriget omkring muligheder for at finde fonde, der vil støtte dette
område, ligesom vi har skabt vej til dialog med Mødrehjælpen om muligheder for samarbejder inden for børnelungeområdet på grund af den store ulighed i sundhed.
Børnelungefonden har også fået øget opmærksomhed i medierne i 2019 via et tæt samarbejde med Team Rynkeby Fonden.
Læs hele Børnelungefondens ledelsesberetning på www.lunge.dk/børnelungefonden
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DANMARKS LUNGEFORENINGS FOND
Fonden er opstået i 1986 ved en ændring af fundatsen for Nationalforeningens Fælleslegat til fremme af foreningens virke og ved modtagelse af en gave fra Nationalforeningen på 48.412.963 kr., hvoraf 27.918.224 kr. har
været administreret som Nationalforeningens Forskningsfond, mens 14.494.739 kr. har været administreret som
Nationalforeningens Gavefond.
Forskningsfonden har til formål at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose ved at yde økonomisk
og anden støtte til:





Forskning
Oplysningsarbejde
Fremme af internationalt samarbejde om bekæmpelse af lungesygdomme og tuberkulose
De sygdomsramte og deres familier

Lungeforeningen bistår Forskningsfonden med sekretariatsbistand og udførelse af fondens formål og aktiviteter.
Forskningsfonden støttede i 2019 forskeres mulighed for at deltage i og dele deres forskningsresultater på fagligt
relevante konferencer verden over med i alt 193 t.kr. Idet fondens uddelingspulje var begrænset, besluttede bestyrelsen i lighed med tidligere at henlægge midlerne til relevante forskningsprojekter indtil der er minimum 1
mio. kr. til uddeling, hvilket forventes at være tilfældet i 2020, muligvis først i 2021.
Forskningsfonden støttede også i 2019 Lungeforeningens rådgivnings- og oplysningsarbejde i forbindelse med
den årlige Internationale Lungedag 3. onsdag i november. På lungedagen er tidlig opsporing i fokus.
Herudover samarbejder Lungeforeningen og Forskningsfonden om tilblivelsen af viden og oplysningsarbejde,
og formidler dette via presse og kommunikation om emnet via adskillige kommunikationskanaler. Eksempelvis
udmøntet i patientrettede pjecer og gennemførelsen af undersøgelsen Danskerne rygevaner i samarbejde med
Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen.
Læs hele Danmarks Lungeforenings Fonds ledelsesberetning på www.lunge.dk/aarsregnskaber
Tak til alle samarbejdspartnere
I 2019 har Lungeforeningen arbejdet videre med partnerskaber og spændende projekter, som alle bidrager til
vores vision om sundere lunger livet igennem. Det betyder, at vi fortsat er i stand til at skabe en uvurderlig
vidensopbygning og en række nye tilbud via stærke samarbejdspartnere.
Igen i år skal lyde stor tak til vores løbende samarbejde og konkrete støtte til lungesagen fra Sundhedsstyrelsen,
fonde, ministerier, regioner, kommuner, forskningsmiljøer, faglige netværk, patientorganisationer og en lang
række private virksomheder. En stor tak til Trygfonden, Udlodningspuljen til særlige sociale formål, Socialstyrelsen via Handicappuljen, Sundheds- og Ældreministeriet via Aktivitetspuljen, Boehringer Ingelheim, Roche,
Fresenius Kabi, 3F, Jascha Fonden, Fonden af 24. december 2008, Eva Merete Falck Crones Fonden, MetroSchrøder Fonden, L.F. Røgfrit Miljø, Lund/Bugge Fonden, Anker Fjords Hospice og Børnelungefonden.
En særlig stor tak til samarbejdet i 2019 med Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS), Foreningen af Yngre
Lungemedicinere (FYL) og Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker (FSLA), som i mange
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sammenhænge er en stærk alliance for Lungeforeningen. På børneområdet en stor tak til Dansk Selskab for
Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi (DSPAP) og det tætte samarbjede med alle landets børnelungecentre
og Dansk BørneAstma Center.
Lungeforeningen værdsætter et positivt samarbejde med en lang række af landets faglige kapaciteter på både
lungeområdet og andre særlige kompetencer, som særligt gør en stor indsats i Lungeforeningens bestyrelse og
rådgivning, men også i en konstant faglig sparring og idégenerering for at forbedre livet for mennekser, der lever
med en lungesygdom tæt inde på livet.
Tak til alle medarbejdere
Bestyrelsen takker Lungeforeningens medarbejdere, der udgør et lille og effektivt sekretariat. Der foreligger
fortsat meget store opgaver for medarbejderne de kommende år.
FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR / FORTSAT OFFENSIV STRATEGI FOR
LUNGESAGEN
Med baggrund i fusionen og en styrket Lungeforening fastholdt bestyrelsen i 2019, at Lungeforeningen fortsat
arbejder for en bæredygtig økonomisk udvikling primært via indsamlingsaktiviteter finansieret af egenkapitalen.
Det ultimative mål er at opnå et positivt bundlinjeresultat, en bæredygtig økonomi, ved udgangen af 2021. De
vedvarende mange initiativer og analyser af medlemmers tilknytning og støtte til foreningen foretaget i 2019 er
fortsat med til at sikre Lungeforeningens fokus på relevante aktiviteter og tilbud, der er afgørende for at skabe
den nødvendige loyalitet og støtte til foreningens virke og muligheden for at hjælpe endnu flere. Der skal fortsat
arbejdes intensivt via kampagner og målrettede indsatser for at byde en meget stor gruppe nye medlemmer velkommen i de kommende år. Bestyrelsen har derfor besluttet fortsat at investere betragteligt af formuen i dette
arbejde.
Det bærende element i Lungeforeningen vil fortsat være den stærke og ambitiøse vision om sundere lunger livet
igennem:
Det nyfødte barns første selvstændige handling er at trække vejret. Og når vi en dag holder op, markerer dét
livets afslutning. Derfor skal vi passe på de lunger, der sætter os i stand til at trække vejret. Vi skal forebygge,
at lungerne bliver syge. Vi skal hjælpe alle dem, hvis lunger alligevel er blevet det. Og vi skal forbedre mulighederne for, at de kan blive helbredt igen.
Bestyrelsen fastholder, at foreningens vækst skal komme af, at Lungeforeningen øger kendskabet til og samarbejder med alle, der er påvirket af en lungesygdom, hos politikerne og partnere i sundhedsvæsenet, men særligt
at foreningen fortsat investerer i at tiltrække flere medlemmer og private bidragsydere, der støtter arbejdet og
deltager i sammenholdet for lungesagen.
Formålsparagraf
Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden stiftelsen i 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose:
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Lungeforeningens formål er at:
 Udbrede kendskabet til lunge- og luftvejssygdommene gennem oplysninger om årsager og behandling
 Støtte, de som har lunge- og luftvejssygdomme og varetage interesser for alle med lunge- og luftvejssygdomme
 Forebygge at lunger og luftveje bliver syge
 Forestå eller støtte uddannelse, udvikling og forskning
 Fremme internationalt samarbejde
 Øge befolkningens og myndighedernes engagement i og støtte til arbejdet for mennesker med lunge- og
luftvejssygdomme og forebyggelse af lunge- og luftvejssygdomme
Formålet søges opnået gennem blandt andet:
 Et aktivt foreningsliv, lokalt og på landsplan med udgangspunkt i videndeling og engagerende oplevelser
i et socialt samvær
 Informations-, undervisnings- og foredragsvirksomhed
 Kommunikation med medlemmerne, herunder en hjemmeside, der tjener til information og som debatforum samt inspiration for medlemmerne og øvrige interessenter
 At påvirke myndigheder og øvrige interessenter med henblik på at skabe øget fokus på lunger og luftveje
 Virke for forskning og udvikling af forebyggelse, behandling og rehabilitering
 Udvikle netværk for personer med lunge- og luftvejssygdomme og deres pårørende
Begivenheder efter statusdagen
Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets udløb og frem til årsrapportens underskrivelse, der anses
for væsentligt at kunne ændre vurderingen af årsrapporten for foreningen.
Fremkomsten af Corona-virusset (COVID-19) kan dog få negativ betydning på foreningens forventninger til
resultatet for 2020. Det er på offentliggørelsestidspunktet ikke muligt at vurdere omfanget af den eventuelle
negative betydning.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Lungeforeningen er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav, årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A og tilpasset foreningens særlige forhold, samt ISOBRO’s retningslinjer for indsamlingsorganisationers regnskabsaflæggelse.
Ændring i anvendt regnskabspraksis
Den anvendte regnskabspraksis er med virkning pr. 1. januar 2019 ændret i forhold til sidste år på følgende
områder:
 Momskompensation indregnes under indtægtsposten ”Indsamlede offentlige midler” på modtagelsestidspunktet. Momkompensationen blev tidligere modregnet udgifterne på modtagelsestidspunktet.
 Kursgevinster og –tab på foreningens værdipapirer indregnes i resultatopgørelsen. Tidligere blev kursgevinster og –tab indregnet direkte på egenkapitalen.
Med den gennemførte ændring af anvendt regnskabspraksis er foreningens underskud på 102 t.kr. for 2018 ændret til et underskud på 1.285 t.kr. Aktiver og passiver er uændrede.
Sammenligningstal for 2018 er tilpasset den ændrede regnskabspraksis.
Bortset fra ovennævnte områder er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Med den gennemførte ændring er ISOBRO’s retningslinjer for indsamlingsorganisationernes regnskabsaflæggelse implementeret.
I nedenstående oversigt kan ses, hvordan foreningen anvender ISOBRO’s retningslinjer:
EMNE
Opgørelse af administrationsprocent og øvrige nøgletal
Indregning af kursgevinster og –tab i resultatopgørelsen
Resultatdisponering
Lønnote og oplysning af løn til direktør
Indregning af maskiner og inventar og afskrivning herpå
Momskompensation
Udarbejdelse af pengestrømsopgørelse
Regnskabsopstilling
Egenkapitalen og elementerne i egenkapitalen

FØLGER

FØLGER IKKE
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Løn til foreningens administrerende direktør oplyses ikke særskilt, da det er foreningens grundlæggende princip
ikke at oplyse løn på individuelle personer.
Det er vurderingen, at information om administrationsprocenten og udarbejdelse af hoved- og nøgletalsoversigt
samt pengestrømsopgørelse ikke vil tilføre yderligere væsentlige informationer til årsregnskabet.
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Generelt og indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle
omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening.
Aktiver er værdier ejet af foreningen eller skyldige beløb til foreningen. Det kan være kontanter og bankindeståender, kort- og langfristede værdipapirer, grunde og bygninger, inventar og kontorudstyr m.fl. Skyldige beløb
til foreningen er typisk tilgodehavender fra salg eller andre tilgodehavender, hvor betaling først modtages efter
balancedagen. Skyldige beløb til foreningen er også bindende tilsagn om tilskud, arv eller gaver, som er modtaget
fra tredjemand inden balancedagen, men som først betales efter balancedagen, og betalte omkostninger inden
balancedagen, som vedrører perioden efter balancedagen, fx husleje, forsikringspræmier, abonnementer o.l.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen og
det enkelte aktivs værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser er beløb, som foreningen skylder til andre, fx kreditorer, bankgæld, indeholdt A-skat, feriepengeforpligtelse o.l. Under forpligtelser indgår også værdien af ydelser, som foreningen på balancedagen er forpligtet
til at levere til tredjemand. Det kan fx være forpligtelser til at levere bestemte ydelser som modydelse for vederlag, som er modtaget inden balancedagen, men hvor modydelserne endnu ikke leveret.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen,
og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
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.

Resultatopgørelsen
Indtægter
Indtægter består af kapitalindtægter fra foreningens kapitalgrundlag, medlemsindtægter og bidrag, gaver, udlodningsmidler samt administrationsbidrag. Derudover præsenteres tilskud fra søsterorganisationer og samarbejdspartnere samt momskompensation som indtægter ved indtægtskabende aktiviteter.
Indtægter, hvortil der ikke er knyttet særlige betingelser fra giver, indregnes på det tidspunkt, hvor foreningen
har erhvervet endelig ret til midlerne hvilket i væsentligste omfang er på betalingstidspunktet.
Omkostninger anvendt til indtægtskabende aktiviteter
Omkostninger vedrørende indtægtskabende akiviteter omfatter omkostninger, der direkte er afholdt til opnåelse
af de tilknyttede indtægter og som ellers ikke ville have været afholdt, hvis ikke de indtægtskabende aktivi-
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teter var gennemført. Omkostningerne indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for afholdelse, medmindre
omkostningerne berettiger til indregning i balancen som en periodeafgrænsningspost.
Omkostninger vedrørende indsamlinger og lotterier omfatter bl.a. administration samt udgifter forbundet med
SMS-indsamlinger og IT drift.
Omkostninger relateret til administration omfatter bl.a. direkte henførbare personaleomkostninger, herunder andel af løn og gager baseret på registreret timeforbrug, samt øvrige omkostninger, der er en direkte følge af de
udførte aktiviteter.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger er omkostninger, der direkte kan henføres til foreningens administrative funktioner. Heri indgår fx omkostninger til foreningens overordnede ledelse, herunder aflønning af foreningens administrations- og udviklingschef, økonomifunktion, kontorholdsomkostninger o.l.
Finansielle indtægter og -omkostninger
Finansielle indtægter og -omkostninger omfatter renteindtægter og –omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.
Omkostninger anvendt til formålsbestemte aktiviteter
Omkostninger anvendt til formålsbestemte aktiviteter omfatter direkte henførbare afholdte omkostninger til gennemførelse af regnskabsårets formålsbestemte aktiviteter i form af:
 Oplysning og kommunikation
 Rådgivning og patientstøtte
 Frivilligområdet
 Medlemsservice
 Sekretariatsbetjening
 Øremærkede midler til projekter
Omkostninger relateret til disse aktiviteter indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for deres afholdelse.
Omkostningerne omfatter bl.a. direkte henførbare personaleomkostninger, herunder andel af løn og gager baseret
på registreret timeforbrug og skøn, samt øvrige omkostninger, der er en direkte følge af de udførte aktiviteter.
Ekstraordinære indtægter og omkostninger
Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under
foreningens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.
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Balancen
Ejendomme
Ejendommene optages til seneste offentlige kontantvurdering. Opskrivninger bindes under reserve for opskrivning af ejendomme under egenkapitalen.
Ejendommen nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Regnskabsmæssigt resultat ved ejendommenes drift indregnes i resultatopgørelsen.
Anlægsaktiver
Regnskabsposten måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris fratrukket forventet restværdi. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid.
Pante- og gældsbreve
Pante- og gældsbreve værdiansættes til skønnet handelsværdi.
Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes direkte i egenkapitalen.
Renteindtægter indregnes i resultatopgørelsen for den periode, de vedrører.
Værdipapirer
Investeringsforeningsbeviser, obligationer og aktier, værdiansættes til den noterede kurs på statustidspunktet.
Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen. Udbytte indregnes i resultatopgørelsen for den periode, de vedrører.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindestående.
Øvrige gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse for 2019

Note
____

2019
kr.
___________

2018
t.kr.
___________

Indsamlede offentlige midler

1

4.985.974

4.194

Indsamlede private midler

2

15.907.452

13.676

Indtægter ved egen virksomhed

3

1.289.503

1.916

Tilskud mm. fra samarbejdspartnere

0
___________

7.111
___________

Indtægter ved indtægtskabende aktiviteter

22.182.929
___________

26.897
___________

Omkostninger ved indtægtskabende aktiviteter

4,8

-9.249.554

-9.658

Omkostninger ved egen virksomhed

5,8

0
___________

-6.460
___________

12.933.375
___________

10.779
___________

-1.389.536
___________

-1.328
___________

11.543.839
___________

9.451
___________

1.942.678

683

8.174.895

0

-546
___________

-1.183
___________

21.660.866
___________

8.951
___________

-10.697.037
___________

-10.236
___________

Omkostninger ved formålsbestemte aktiviteter

-10.697.037
___________

-10.236
___________

Årets resultat

10.963.829
___________

-1.285
___________

0

152

10.963.829
___________

-1.437
___________

10.963.829
___________

-1.285
___________

Resultat af indtægtskabende aktiviteter
Administrationsomkostninger o.l.

5,8

Resultat før finansielle poster mm.
Finansielle indtægter

6

Avance ved salg af Hjerting
Finansielle omkostninger

7

Resultat før formålsbestemte aktiviteter
Omkostninger ved formålsbestemte aktiviteter

8

Forslag til resultatdisponering
Henlagt til reserve for øremærkede midler
Overført til næste år
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Balance pr. 31. december 2019

2019
kr.
___________

2018
t.kr.
___________

0

5.683

Andre anlæg og driftsmateriel

20.985
___________

62
___________

Materielle anlægsaktiver

20.985
___________

5.745
___________

50.000

50

Deposita

291.046
___________

284
___________

Finansielle anlægsaktiver

341.046
___________

334
___________

Anlægsaktiver

362.031
___________

6.079
___________

284.826

693

1.568.046

1.007

2.288.281

2.124

Periodeafgrænsningsposter

252.331
___________

104
___________

Tilgodehavender

4.393.484
___________

3.928
___________

34.226.545
___________

21.286
___________

Likvide beholdninger

4.793.236
___________

16.035
___________

Omsætningaktiver

43.413.265
___________

41.249
___________

Aktiver

43.775.296
___________

47.328
___________

Note
____
Grunde og bygninger

Andre værdipapirer og kapitalandele

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede organisationer
Andre tilgodehavender

Andre værdipapirer og kapitalandele

9

10
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Balance pr. 31. december 2019
2019
kr.
___________

2018
t.kr.
___________

Overført overskud

37.943.661
___________

26.979
___________

Egenkapital eksklusiv henlæggelser

37.943.661
___________

26.979
___________

151.611
___________

152
___________

Henlæggelser

151.611
___________

152
___________

Egenkapital

38.095.272
___________

27.131
___________

735.588
___________

1.005
___________

735.588
___________

1.005
___________

44.483

60

2.003.466

1.282

1.869.376

3.729

777.111

789

Periodeafgrænsningsposter

250.000
___________

13.332
___________

Kortfristede gældsforpligtelser

4.944.436
___________

19.192
___________

Gældsforpligtelser

5.680.024
___________

20.197
___________

Passiver

43.775.296
___________

47.328
___________

Note
____

Reserve for øremærkede midler

Anden gæld

11

12

Langfristede gældsforpligtelser
Bankgæld
Leverandørgæld
Anden gæld

13

Forudbetalte betingede tilskud, arv og gaver

Eventualforpligtelser

14

Indsamlinger

15

Udlodningsmidler mv.

16

Begivenheder efter balancedagen

17
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Noter
2019
kr.
___________

2018
t.kr.
_______

4.066.306

3.412

919.668
___________

782
_______

4.985.974
___________

4.194
_______

5.449.936

5.427

643.728

893

9.813.788
___________

7.356
_______

15.907.452
___________

13.676
_______

1.289.503
___________

1.916
_______

1.289.503
___________

1.916
_______

7.695.260

8.326

1.554.294
___________

1.332
_______

9.249.554
___________

9.658
_______

Andre eksterne omkostninger

745.536

634

Personaleomkostninger, jf. note 9

605.808

684

38.192
___________

10
_______

1.389.536
___________

1.328
_______

654.948

633

1.287.730

0

0
___________

50
_______

1.942.678
___________

683
_______

1. Indsamlede offentlige midler
Ikke formålsbestemte tilskud
Formålsbestemte tilskud

2. Indsamlede private midler
Ikke formålsbestemte arv og gaver
Formålsbestemte arv og gaver
Medlemskontingenter o.l.

3. Indtægter ved egen virksomhed
Salg af tjenesteydelser

4. Omkostninger ved indtægtskabende aktiviteter
Andre eksterne omkostninger
Personaleomkostninger, jf. note 9

5. Administrationsomkostninger o.l.

Af- og nedskrivninger

6. Finansielle indtægter
Udbytter fra værdipapirer
Dagsværdiregulering af værdipapirer o.l.
Andre finansielle indtægter

24

Lungeforeningen

Noter
2019
kr.
___________

2018
t.kr.
_______

0

1.183

546
___________

0
_______

546
___________

1.183
_______

7.656.370

7.758

679.263

746

78.987
___________

-211
_______

8.414.620
___________

8.293
_______

16
___________

16
_______

1.837.776

1.262

159.544

59

290.961
___________

803
_______

2.288.281
___________

2.124
_______

Kostpris 01.01.2019

21.286.217

21.834

Tilgang

11.654.598

660

Afgang

-2.000
___________

-25
_______

Kostpris 31.12.2019

32.938.815
___________

22.469
_______

Dagsværdiregulering

1.287.730
___________

-1.183
_______

Nettoopskrivninger 31.12.2019

1.287.730
___________

-1.183
_______

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2019

34.226.545
___________

21.286
_______

7. Finansielle omkostninger
Dagsværdiregulering af værdipapirer o.l.
Renteomkostninger

8. Personaleomkostninger
Løn og gager
Pensionsomkostninger
Andre sociale omkostninger

Gennemsnitligt antal medarbejdere

9. Andre tilgodehavender
Tilgodehavende arv
Øvrige tilgodehavender
Tilgodehavender vedrørende projekter

10. Andre værdipapirer og kapitalandele

11. Reserve for øremærkede midler
Reserven består af modtagne indregnede indtægter fra arv øremærket til forskningsuddeling, der endnu ikke er
anvendt. Reserven forventes anvendt i regnskabsåret 2020.
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Noter
2019
kr.
___________

2018
t.kr.
_______

Feriepengeforpligtelser

240.170

0

Pensionsforpligtelse

126.433

134

368.985
___________

871
_______

735.588
___________

1.005
_______

57.255

108

1.040.603

1.442

Moms og afgifter

284.658

432

Andre skyldige omkostninger

117.875

588

0

894

368.985
___________

265
_______

1.869.376
___________

3.729
_______

12. Anden gæld (langfristet)

Forskningsprojekt

13. Anden gæld (kortfristet)
Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m.
Feriepengeforpligtelser

Dansk Sundhedstjeneste
Forskningsprojekt

14. Eventualforpligtelser
Foreningen har indgået lejeaftale med 6 måneders opsigelsesvarsel, svarende til en eventualforpligtelse på 307
t.kr.
2019
kr.
___________

15. Indsamling
Gaver og bidrag fra privatpersoner

739.355
___________

Indtægter i alt

739.355
___________

Indsamlingsomkostninger

114.425
___________

Udgifter i alt

114.425
___________

Resultat af indsamling

624.930
___________

Der er 2019 indsamlet midler til finansiering af foreningens aktivitet og i overensstemmelse med Lov nr. 511 af
26. maj 2014 og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020.
Overskuddet af indsamlingerne er anvendt til foreningens formål.
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Noter
2019
kr.
___________

2018
t.kr.
_______

761.219

687

Personale, der servicerer/uddanner/rådgiver frivillige i lokalafdelingerne

505.700
___________

483
_______

Løn

1.266.919
___________

1.170
_______

25.000

25

It-omkostninger

320.000
___________

320
_______

Administrationsudgifter

345.000
___________

345
_______

980.740

981

813.875
___________

526
_______

1.794.615
___________

1.507
_______

3.406.534
___________

3.021
_______

16. Udlodningsmidler mv.
Administrativ personale (medlemsservice, regnskab)

Kontorinventar (50%)

Husleje mm.
Lokalafdelinger

I alt

17. Begivenheder efter statusdagen
Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets udløb og frem til årsrapportens underskrivelse, der anses
for væsentligt at kunne ændre vurderingen af årsrapporten for foreningen.
Fremkomsten af Corona-virusset (COVID-19) kan dog få negativ betydning på foreningens forventninger til
resultatet for 2020. Det er på offentliggørelsestidspunktet ikke muligt at vurdere omfanget af den eventuelle
negative betydning.

