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Årsregnskabets godkendelse  

Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 

2017 for Børnelungefonden, som blev stiftet den 12. juni 2014.  

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger og fundatsen samt års-

regnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nødvendige tilpasninger. 

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stil-

ling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. decem-

ber 2017.  

Indsamlinger er foretaget i henhold til tilladelse af fondens indsamlinger og i overensstemmelse med indsam-

lingsloven med tilhørende bekendtgørelse. Indsamlingen er gennemført via Betternow og SMS. 

Bestyrelsens beretning indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretnin-

gen omhandler. 

København Ø, den 3. juli 2018 

Direktion 

_______________________ 
Anne Brandt 

Adm. direktør 

Bestyrelse 

Søren Houman  Bruno Månsson Susanne Halken 

formand 

Claus Hommelhoff Bente Besenbacher 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen i BørneLungeFonden 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for BørneLungeFonden for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017, der omfat-

ter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes i overens-

stemmelse 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. 31.12.2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017 i 

overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger og fundatsen samt årsregnskabslovens bestemmel-

ser 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 samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 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 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.  

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet 

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-

melse med lov om fonde og visse foreninger og fundatsen samt årsregnskabslovens bestemmelser for regn-

skabsklasse 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 drif-

ten, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet 

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. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning (fortsat) 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-

tion, 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 Dan-

mark samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlinger, altid vil afdække væsentlig 

fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betrag-

tes 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 yder-

ligere krav, der er gældende i Danmark samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlin-

ger, 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 væ-

sentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokument-

falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-

onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklu-

sion 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 usik-

kerhed 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 revisionspå-

tegning 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 noteop-

lysningerne, 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 re-

visionen 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 kon-

klusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den for-

bindelse 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 fejl-

information i ledelsesberetningen.  

København, den 3. juli 2018 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 96 35 56 

Christian Dalmose Pedersen  
statsautoriseret revisor  
MNE-nr.: 24730 
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Ledelsesberetning 
Lungeforeningen, Danmarks Lungeforenings Fond og Børnelungefonden udgør tre forskellige juridiske enhe-

der, der arbejder sammen om at opnå de samlet set bedste resultater både i forhold til at opnå mere og bed-

re forskning, oplysning og patientstøtte på lungeområdet. 

Børnelungefonden er en fond oprettet på initiativ af Lungeforeningen i 2014. Behovet for støtte og rådgiv-

ning til lungesyge børn og deres familier er stort. I 2016 indgik Børnelungefonden et samarbejde med Team 

Rynkeby Fonden, som betød, at alle indsamlede midler i forbindelse med Team Rynkeby Fondens Skoleløb 

”Børn løber for børn” i 2017 gik til Børnelungefonden. Aftalen om samarbejdet er foreløbigt indgået for tre 

år. 

Børnelungefonden fik dermed skabt det fornødne økonomiske fundament, der skulle til for i endnu højere 

grad at kunne støtte forskning, aktiviteter og information om børnelungesygdomme.  

Børnelungefondens formål er at: 

• øge livskvalitet og styrke det sociale liv blandt lungesyge børn og familier via rådgivning, netværk, praktisk 

hjælp og aktiviteter, hvor børn og familier mødes 

• styrke forskning i tidlig opsporing, diagnostik og god behandling 

• oplyse og uddanne de berørte mennesker (patienter, pårørende), sundhedsfagligt personale og befolknin-

gen i forhold til at passe på deres lunger 

Lungeforeningen bistår Børnelungefonden med udførelsen af Børnelungefondens formål og aktiviteter. I 

etableringsfasen har Lungeforeningen ydet betydelig støtte til fondens arbejde.  

Børnelungefonden foretager sin indsamlingsvirksomhed i henhold til lovgivningen. Det sker i overensstem-

melse med reglerne i Indsamlingsloven og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. 

Donation fra Team Rynkeby Fonden 

Børnelungefonden modtog i 2017 de indsamlede midler fra Team Rynkeby Fondens årlige skoleløb, som i alt 

samlede 10,4 mio. kr. ind til fordel for Børnelungefonden. 70% af de indsamlede midler fra skoleløbet er an-

vendt til relevant forskning i børnelungesygdomme.  

70% til relevant forskning 

På trods af omfang og implikationer har midler til forskning i lungesygdomme og særligt børnelungesygdom-

me hidtil været sparsom - ligesom hele lungesagen har fået mindre opmærksomhed – end andre sygdoms-

grupper som fx kræft, hjertesygdomme og diabetes. Forskningsmiljøet på børnelungeområdet har derfor væ-

ret funderet hos en snæver skare af fagprofessionelle. Det første skridt mod mere forskning på børnelunge-

området har derfor krævet en ekstraordinær indsats for at få igangsat et paradigmeskift inden for det faglige 

miljø, der kan motivere eksisterende og nye forskere til at tænke i børnelungeforskning. 

Børnelungefonden har med donationen fra Team Rynkeby Fonden åbnet op for livsnødvendig, uvildig, nyska-

bende og kreativ forskning med fokus på kritiske børnelungesygdomme som cystisk fibrose, Primær Cilie Dy-

skinesi (PCD), Diffuse lungesygdomme (DL), børneastma og -allergi. Det er første skridt i den rigtige retning af 

mere videnskabeligt dokumenterede resultater, der kan forbedre muligheden for at behandle og hjælpe børn 

med lungesygdomme. 
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Lungeforeningens viden om og kompetencer vedrørende forskningsuddelinger blev i 2017 medtaget i arbej-

det med at etablere og opbygge en tilsvarende relevant og professionel uddeling i Børnelungefonden. 

I januar kunne Børnelungefonden uddele samlet 10.000 kr. til forskere i lungesygdomme på Dansk Selskab for 

Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologis årsmøde fordelt på tre priser. Uddelingen er med til at sætte fokus på 

Børnelungefonden blandt relevante forskere.  

I december kunne Børnelungefonden uddele samlet 6 mio. kr. til forskellige forskningsfelter inden for kritiske 

lungesygdomme hos børn.  

Læs om projekterne her: www.lunge.dk/boernelungefonden

Andre aktiviteter til fordel for lungesyge børn og deres familier (30%)  

De resterende 30% af støtten fra Team Rynkeby Fonden er anvendt til fordel for børn med lungesygdomme 

og deres familier. Parallelt med skævvridningen på forskningssiden eksisterer en skævvridning af og ulighed i 

den støtte og rådgivning, der er til børnene og deres familier. Børnelungefondens bestyrelse har derfor vur-

deret, at de aftalte 30% af den tildelte støtte fra Team Rynkeby Fonden af de overnævnte grunde skulle an-

vendes til umiddelbare opgraderinger i den støtte, rådgivning og information, der er tilgængelig for børnene 

og deres familier. En støtte, der udover at give en hjælp her og nu, også giver et stort håb for fremtiden. 

Dels har Børnelungefonden støttet Lungeforeningens arbejde på børne- og ungeområdet, der understøtter 

uddannelses-, oplysnings- og informationsaktiviteter, samt rådgivning og støtte til lungesyge børn, deres fa-

milier og pårørende med i alt 1.656.250 kr. Dels har Børnelungefonden på baggrund af donationen fra Team 

Rynkeby Fonden kunnet sikre, at der var de nødvendige hænder til at virkeliggøre de beskrevne aktiviteter. 

I 2017 har Lungeforeningen haft følgende aktiviteter, som har været mulige at gennemføre på baggrund af 

støtte fra Børnelungefonden: 

Undervisningsinitiativer med fokus på lunger 

Lungeforeningen har også i 2017 kunnet understøtte et undervisningsunivers på lunge.dk og det målrettede 

materiale til folkeskolerne ”Liv i Lungerne”, herunder udviklet Lungekassen (undervisningsmaterialer i fysisk 

form) til anvendelse på skoler i Danmark.  

Rådgivning til familier med lungesyge børn 

Der eksisterer i dag ingen støtte- og rådgivningsmuligheder, der retter sig mod familier med lungesyge 

børn og unge, ligesom der gør inden for andre sygdomsgrupper fx kræft, gigt og diabetes. Lungeforenin-

gen har også i 2017 arbejdet på at udfylde et behov, som de mange tusinde familier har efterspurgt ved 

at yde den nødvendige hjælp, støtte og rådgivning til familier med lungesyge børn. 

Afholdelse og koordinering af temadag, netværk og lungekonference 

Lungeforeningen har som en del af sit arbejde på børne- og ungeområdet etableret forskellige landsdækken-

de netværk for familier med kritisk lungesyge børn, som foreningen fast understøtter og hjælper med at dri-

ve. Derudover planlægger og afholder Lungeforeningen temamøder og lungekonference bl.a. med fokus på 

børnelungesygdomme. 
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Referencegruppe   

Lungeforeningen koordinerer og driver en faglig referencegruppe med fokus på børn og unge med lungesy-

gedomme. Gruppen, som består af en bred repræsentation af personer inden for forskellige faggrupper, kva-

lificerer indsatser og initiativer på børneområdet.

Oplysningsarbejde & kampagner med fokus på børnelungesygdomme 

En vigtig opgave for børnelungeområdet er oplysningsarbejdet. Vi står over for en stor opgave i de kommen-

de år, fordi børnelungesygdomme har en meget lav kendskabsgrad i den danske befolkning og hos politiker-

ne. Med donationen har Lungeforeningen kunnet fortsætte det lange seje træk og skabe opmærksomhed, 

kendskab og politisk fokus på børnelungesygdomme. 

Planlægning og aktiv deltagelse ved skoleløbet 2017/2018 

Koordinering af skoleløbet 2018 i samarbejde med Team Rynkeby, herunder justering af undervisningsmate-

riale, udbredelse af kendskab, aktivering af Lungeforeningens frivillige i rekrutteringen af skoler, samt kom-

munikation om løbet. 

Læs hele Lungeforeningens ledelsesberetning på www.lunge.dk/aarsregnskaber

Støtte til børn og deres familier i netværk 

I 2017 har Børnelungefonden støttet Lungeforeningens PCD-netværk og Lungeforeningens netværk Lunge-

barn med hver 10.000 kr. 

Tak for støtten 

Ud over støtten fra Team Rynkeby Fonden har Børnelungefonden i 2017 modtaget donationer fra privatper-

soner og Kerteminde Soroptimistklub. Herudover modtog fonden en donation fra billetindtægterne til et 

stand-up show til støtte for børn med livstruende sygdomme. En stor tak til alle for deres støtte til Børnelun-

gefonden. 
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Resultatdisponering

2017 2016 
kr. kr.  ___________ ___________ 

Fondens disponible kapital fra sidste 

regnskabsår 16.413 199.801 

Årets resultat 8.286.829 62.182  ___________ ___________ 

Resultat til disposition 8.303.242 261.983  ___________ ___________ 

Uddelinger og henlæggelse til senere uddeling 

Forskning 6.010.000 10.000 

Aktivitetsbevilling Lungeforeningen 1.656.250 0 

Oplysning om børnelungesygdomme  390.000 15.000 

Oplysning om Børnelungefonden  0 33.750 

FamilieCamp 0 51.820 

Donation PCD – Netværk 10.000 0 

Donation Lungebarn Netværk 10.000 0 

Tilskud National Lungekonference børn 10.000 0 

Gummiarmbånd Team Rynkeby Skoleløb 2018 200.000 135.000 

Henlæggelse til senere anvendelse 16.992 16.413  ___________ ___________ 

I alt 8.303.242 261.983  ___________ ___________ 
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Anvendt regnskabspraksis 
Regnskabsgrundlag 
Årsregnskabet for BørneLungeFonden for 2017 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 resultatopgørel-

sen 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. 

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. 

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 2017 

2017 2016 
Note kr. kr. ____ ___________ ___________ 

Matas 0 51.820 

Betternow 1 37.520 31.824 

Donationer 1 32.639 5.000 

Bidrag fra private 1 14.458 4.370 

Team Rynkeby Fonden 10.472.938 0  ___________ ___________ 

Indtægter i alt 10.557.555 93.014  ___________ ___________ 

Betternow Gebyr for admiministration m.m. 1 4.136 3.686 

Møder og rejser 40.580 8.267 

Kommunikation og Markedsføring 52.247 0 

Bankgebyrer 850 850 

Indsamlingsnævnet 3.100 3.100 

Management- og serviceydelser 843.750 6.179 

Forvaltning forskningsdelen 1.289.063 0 

Revisionshonorar 37.000 8.750  ___________ ___________ 

Udgifter i alt 2.270.726 30.832  ___________ ___________ 

Resultat før skat 8.286.829 62.182  ___________ ___________ 

Skat af årets resultat 5 0 0  ___________ ___________ 

Årets resultat 8.286.829 62.182  ___________ ___________ 
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Balance pr. 31. december 2017 

2017 2016 
Note kr. kr. ____ ___________ _________ 

Bundne likvider 2 251.000 251.000 ___________ _________ 

Bundne aktiver 251.000 251.000___________ _________ 

Tilgodehavender fra debitorer 1.402 1.691 ___________ _________ 

Tilgodehavender 1.402 1.691 ___________ _________ 

Likvide beholdninger 3 8.873.089 328.700 ___________ _________ 

Aktiver 9.125.491 581.391___________ _________ 

Grundkapital 4 251.000 251.000 

Disponibel kapital 16.992 16.413 ___________ _________ 

Egenkapital  267.992 267.413___________ _________ 

Mellemregning med Lungeforeningen 2.215.710 119.228 

Skyldige kreditorer, inkl. revisionshonorar 45.539 9.750 

Modtagne donationer til uddeling næste år 0 50.000 

Skyldige uddelinger 6.596.250 135.000 ___________ _________ 

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 8.857.499 313.978___________ _________ 

Passiver 9.125.491 581.391 ___________ _________ 
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Noter 
2017  

kr.  _________ 

1. Indsamling 

Gaver og bidrag fra privatpersoner 84.617  _________ 

Indtægter i alt  84.617 _________ 

Indsamlingsomkostninger 4.136  _________ 

Omkostninger i alt 4.136 _________ 

Resultat af indsamling 80.481  _________ 

Der er 2017 indsamlet midler til finansiering af fondens aktivitet og i overensstemmelse  

med Lov nr. 511 af 26. maj 2014 og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. 

Overskuddet af indsamlingerne er anvendt til fondens formål. 

2017  
kr.  _________ 

2. Likvide beholdninger (bundne aktiver)

Fondskonto Danske Bank, konto 11501095  251.000  _________ 

Likvide beholdninger (bundne aktiver) i alt  251.000 _________ 

3. Likvide beholdninger (disponible aktiver)

Danske Bank, konto nr. 11501109  8.871.939 

Danske Bank, konto nr. 11501117 1.150  _________ 

Likvide beholdninger (disponible aktiver) i alt  8.873.089  _________ 

2017 2016 
kr. kr.  ___________ _________ 

4. Grundkapital

Ved stiftelsen består fondens bundne kapital af midler 

der er indbetalt kontant 251.000 251.000 ___________ _________ 

251.000 251.000 ___________ _________ 

5. Skat af årets resultat 

Der påhviler ikke fonden skat af årets resultat. 


