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Årsregnskabets godkendelse

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 31. december 2019 for Danmarks Lungeforenings Fond.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger og fundatsen samt årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nødvendige tilpasninger.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019.
Fondsbestyrelsens beretning indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
København Ø, den 20. april 2020

Direktion

_______________________
Anne Brandt
Adm. direktør

Bestyrelse

Torben Mogensen
formand

Henrik Vincentz
næstformand

Kjeld Møller Pedersen

Lillian Bondo

Søren Pedersen

Finn Wulff

Anders Løkke Ottesen

Britt Holmgaard

Sidsel Vinge

Caroline Hedsund
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Danmarks Lungeforenings Fond
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Lungeforenings Fond for regnskabsåret 01.01.2019 - 31.12.2019,
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes i
overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger og fundatsen samt årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med nødvendige tilpasninger.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31.12.2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2019 - 31.12.2019 i
overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger og fundatsen samt årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med nødvendige tilpasninger.
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 fonden 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.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Danmarks Lungeforenings Fond har i overensstemmelse med årsregnskabsloven og den for ikke erhvervsdrivende fonde gældende lovgivning som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2019 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2019. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.
Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger og fundatsen samt årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med nødvendige tilpasninger. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning (fortsat)
på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere
fonden, 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, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 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, 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 fondens interne kontrol.



Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige.



Konkluderer vi, om bestyrelsen 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 fondens 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 fonden 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning (fortsat)
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 ledelsesberetningen
Bestyrelsen 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
god regnskabsskik.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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
Formål
Fondens formål er at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose ved at yde
økonomisk støtte til:
a. forskning
b. oplysningsarbejde
c. fremme af internationalt samarbejde om bekæmpelse af lungesygdomme og tuberkulose
d. de sygdomsramte og deres familier
Danmarks Lungeforenings Fond er fritaget for betaling af skat og afgift af gaver til udvidelse af
fondens grundkapital.

Resultatdisponering
Regnskab
2019
kr.
___________
Fondens disponible kapital fra sidste
regnskabsår

Budget
2019
(ikke revideret)
kr.
___________

Regnskab
2018
t.kr.
___________

76.610

0

966

1.035.459

1.000.000

791

Tilbageførte ikke udnyttede bevillinger

5.000
___________

0
___________

24
___________

Resultat til disposition

1.117.069
___________

1.000.000
___________

1.781
___________

Forskning

213.431

600.000

1.466

Oplysningsarbejde

405.661

399.200

237

750

800

1

Henlæggelse til senere anvendelse

497.227
___________

0
___________

77
___________

Disponeret resultat

1.117.069
___________

1.000.000
___________

1.781
___________

Årets resultat

Uddelinger

Internationalt samarbejde
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Ledelsesberetning
Lungeforeningen, Danmarks Lungeforenings Fond og Børnelungefonden udgør tre forskellige enheder, der
arbejder sammen om at opnå de samlet set bedste resultater både i forhold til at opnå mere og bedre forskning, oplysning og patientstøtte på lungeområdet.
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 kr. 48.412.963, hvoraf kr. 27.918.224
har været administreret som Nationalforeningens Forskningsfond, mens kr. 14.494.739 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.
Forskning i lungesygdomme
Forskningsfonden støtter hvert år lungeforskning, der skaber dyrebar viden om lungerne, som er med til at
forbedre forebyggelse og behandling af lungesygdomme.
Lungeforeningen er stort set alene om at yde støtte til kliniske forskningsprojekter inden for lungemedicin.
Lungeforeningens forskningsfond er den eneste fond, hvor relevans for lungepatienter er et krav, når der skal
ydes støtte til forskning. 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 2021.
Mere grundvidenskabelige eller samfundsmæssige undersøgelser inden for lungemedicin er det heldigvis muligt at opnå støtte til fra andre fonde eller offentlige myndigheder.
Fonden støttede desuden fagpersoner med rejselegater til konferencer/kurser med et fagligt udbytte for
193.431 kr., og præmierede to unge forskere med et legat hver på 5.000 kr. for bedste kandidatopgaver. I
november uddelte Fonden samlet 10.000 kr. til forskere i lungesygdomme på Dansk Lungemedicinsk Selskabs
årsmøde fordelt på tre posterpriser. Endeligt støtter Fonden særlige, faglige initiativer og indsatser på lungeområdet.
I 2019 støttede Fonden forskning for i alt 213.431 kr.
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Ledelsesberetning
Oplysningsarbejde
Forskningsfonden støttede 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.
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. Lungeforeningen didikerede 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.
Læs hele Lungeforeningens ledelsesberetning på www.lunge.dk/aarsregnskaber
Tak for støtten
Forskningsfonden har i 2019 modtaget donationer fra privatpersoner. En særlig tak til Lungeforeningens
medlemmer der har støttet forskning i lungesygdomme denne vej.
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 fonden.
Fremkomsten af Corona-virusset (COVID-19) kan dog få negativ betydning på fondens 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
Årsregnskabet for Danmarks Lungeforenings Fond for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med lov om
fonde og visse foreninger og fundatsen samt Årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A med nødvendige tilpasninger.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Generelt om 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 indregnes i balancen, 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelsen
Indtægter
Indtægter omfatter renter af de bundne og disponible aktiver.
Omkostninger
Omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører fondens primære aktiviteter.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan
henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte
på egenkapitalen.
Der indregnes ikke udskudt skat af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser, idet det forventes, at fondens uddelingspolitik medfører, at der ikke aktualiseres
fondsskat.
Uddelinger
Uddelinger medtages i årsregnskabet, når bestyrelsen har godkendt uddelingen.
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Anvendt regnskabspraksis
Balancen
Værdipapirer
Værdipapirer omfatter obligationer, der måles til dagsværdi (børskurs). Kursreguleringer føres direkte på
egenkapitalen.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Egenkapital
Fondens bundne egenkapital består dels af oprindelig grundkapital.
Den disponible egenkapital består af uddelingsrammen samt overført resultat.
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Resultatopgørelse for perioden 1. januar – 31. december 2019

Note
____
Renter af obligationer

2019
kr.
___________

Budget
2019
(ikkerevideret)
t.kr.
_______

2018
t.kr.
_______

448.830

1.500

502

1.017.797

0

777

8

0

0

Donation/Gave til forskning

6.933
___________

0
_______

87
_______

Indtægter i alt

1.473.568
___________

1.500
_______

1.366
_______

185.004

188

318

2.639

5

4

Kontorhold

0

2

0

Persondataforordning

0

50

0

65.125

66

65

Investeringsudgifter samt depot- og bankgebyr

185.341
___________

190
_______

188
_______

Omkostninger i alt

438.109
___________

500
_______

575
_______

Årets resultat

1.035.459
___________

1.000
_______

791
_______

Udbytte
Andre renter

Vederlag for ydelser
Møder og rejser

Revisionshonorar

4, 5
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Balance pr. 31. december 2019
Note
____

2019
kr.
___________

2018
t.kr.
_______

Obligationer

1

43.418.912

43.277

Investeringsforeningsbeviser aktier

2

10.572.528

9.231

Kontante midler

3

21.420

31

Mellemregning med bundne midler

21.939
___________

19
_______

Bundne aktiver

54.034.799
___________

52.558
_______

6.221

6

Periodiserede renter

192.333

177

Tilgodehavende udbytteskat

220.903

306

1.626.432

1.968

Mellemregning med disponible midler

(21.939)
___________

(19)
_______

Disponible aktiver i alt

2.023.950
___________

2.438
_______

Aktiver

56.058.749
___________

54.996
_______

54.034.799

52.558

Disponibel kapital

497.227
___________

77
_______

Egenkapital

54.532.026
___________

52.635
_______

Skyldige bevillinger

978.310

1.803

Diverse kreditorer

72.573

66

Mellemregning med Lungeforeningen

475.840
___________

492
_______

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

1.526.723
___________

2.361
_______

Passiver
Fu3

56.058.749
___________

54.996
_______

Diverse debitorer

Kontante midler

Grundkapital

Begivenheder efter balancedagen

4

5

6
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Noter
2019
kr.
___________

2018
t.kr.
_______

Kursværdi 1. januar

43.277.227

43.332

Tilgang i årets løb

11.230.847

22.378

Afgang i årets løb

(11.224.409)

(22.337)

Kursregulering

135.247
___________

(96)
_______

Bevægelser i årets løb

141.685
___________

(55)
_______

Kursværdi pr. 31. december

43.418.912
___________

43.277
_______

9.231.171

10.694

1. Obligationer (bundne aktiver)

2. Investeringsforeningsbeviser aktier (bundne aktiver)
Kursværdi 1. januar
Kursregulering

1.341.356
___________

(1.463)
_______

Bevægelser i årets løb

1.341.356
___________

(1.463)
_______

Kursværdi pr. 31. december

10.572.527
___________

9.231
_______

Saldo
Kr.
___________

Renter
kr.
_______

Danske Forvaltning, konto 796-003366

21.420
___________

8
_______

Kontante bundne midler i alt

21.420
___________

_______8

3. Kontante midler (bundne aktiver)
Bunden konto i forvaltningsafdeling (§3-konto)

Danmarks Lungeforenings Fond

13

Noter
2019
kr.
___________

2018
t.kr.
_______

Danske Bank, konto nr. 250-04-96684

1.531.989

1.874

Danske Bank, konto nr. 250-04-96706

94.443
___________

94
_______

Kontante disponible midler i alt

1.626.432
___________

1.968
_______

52.558.196

54.117

Kursregulering værdipapirer

1.476.603
___________

(1.559)
_______

Grundkapital i alt

54.034.799
___________

52.558
_______

4. Kontante midler (disponible aktiver)

5. Grundkapital
Saldo pr. 1. januar

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

