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Arsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver 

og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt resultatet af foreningens aktiviteter for 

regnskabsaret 1. januar - 31. december 2014. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegorelse for de forhold, 

beretningen omhandler. 
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Den uafhaangige revisors erklwringer 

Til bestyrelsen i Danmarks Lungeforening 

Vi har revideret 5rsregnskabet for Danmarks Lungeforening for regnskabs5ret 1. januar - 

31. december 2014 der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopg0relse, balance og 
noter. Arsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med den for ikke erhvervsdrivende 

foreninger gldende lovgivning samt 5rsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med 

nodvendige tilpasninger. 

Ledelsens ansvar for regnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskab, der giver et retvisende billede i 

overensstemmelse med den for ikke erhvervsdrivende foreninger gldende lovgivning samt 

5rsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med nodvendige tilpasninger. Ledelsen 

har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nodvendig for at udarbejde et 

5rsregnskab uden vsentlig fejlinformation, uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om 5rsregnskabet p5 grundlag af vores revision. 

Vi har udfort vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision 

og yderligere krav ifolge dansk revisorlovgivning. Dette kraever, at vi overholder etiske krav samt 

planlagger og udfOrer revisionen for at opriA hOj grad af sikkerhed for, om a' rsregnskabet er uden 

vsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udforslen af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for de belob 

og oplysninger i a' rsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhaenger af revisors vurdering, 

herunder vurdering af risici for vsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes 

besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant 

for virksomhedens udarbejdelse af et 5rsregnskab, der givet et retvisende billede. Form5let 

hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstndighederne, men ikke 

at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision 

omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om 

ledelsens regnskabsmssige sk0n er rimelige, samt en vurdering af den samlede praesentation 

i regnskabet. 

Det er vores opfattelse, at det opn5ede revisionsbevis er tilstrkkeligt og egnet som grundlag for 

vores konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
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Den uafhwngige revisors erklwringer 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at ksregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver 

og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 

regnskabsket 1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med den for ikke 

erhvervsdrivende foreninger gldende lovgivning samt 5rsregnskabslovens bestemmelser for 

regnskabsklasse A med de nOdvendige tilpasninger. 

Supplerende oplysninger vedrorende forstaelse af revisionen 

Dannnarks Lungeforening har i overensstemmelse med ksregnskabsloven og den for ikke 

erhvervsdrivende foreninger gldende lovgivning som sammenligningstal i resultatoporelsen og 

balancen for regnskabs5ret 2014 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultat- og 

balancebudget for 2014. Disse sammenligningstal har ikke vret underlagt revision. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Vi har i henhold til 5rsregnskabsloven gennemlaest ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget 

yderligere handlinger i tillwg til den udfOrte revision af ksregnskabet. Det er p5 denne baggrund 

vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 5rsregnskabet. 

3 

Kobenhavn 0, den 15. april 2015 

PricewaterhouseCoopers 

Statsautoriser Revisionspartnerselskab 

Lars So der 

stats t 

CIP1WiCtASPA) 
Lars Vagner/ I-ansen 

et revisor 	 statsautoriseret revisor 

aetl 01......,04") , 



Danmarks 
Lungeforening 
Sundere lunger livet igennem 

Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014 

Danmarks Lungeforeningens formal og hovedaktivitet har siden stiftelsen 1901 vret at forebygge og 

bekwmpe lungesygdomme og tuberkulose: 

Danmarks Lungeforenings form5I er at: 

• Udbrede kendskabet til lunge- og luftvejssygdommene gennem oplysninger om rsager og 

behandling 

• Stotte, de som har lunge- og luftvejssygdomme og varetage interesser for alle med lunge- og 

luftvejssygdomme 

• Forebygge at lunger og luftveje bliver syge 

• Yde stotte til forskning, udvikling og uddannelse 

• Indrette og drive rekreationshjem 

• Fremme internationalt samarbejde 

• Oge befolkningens og myndighedernes engagement i og state til arbejdet for mennesker med 

lunge- og luftvejssygdomme og forebyggelse af lunge- og luftvejssygdomme 

Form5let soges opn5et gennem blandt andet: 

• Et aktivt foreningsliv, lokalt og p5 landsplan med udgangspunkt i videndeling og engagerende 

oplevelser i et socialt samvr 

• Informations-, undervisnings- og foredragsvirksomhed 

• Kommunikation med nnedlemmerne, herunder en hjemmeside, der tjener til information og som 

debatforum samt inspiration for medlemmerne og ovrige interessenter 

• At p5virke myndigheder og ovrige interessenter med henblik p5 at ska be net fokus p5 lunger og 

luftveje 

• Stotte til forskning og udvikling af forebyggelse, behandling og rehabilitering 

• Udvikle netva5rk for personer med lunge- og luftvejssygdomme og deres p5rorende 

2014 var 5ret, hvor lungerne fik et stort gennembrud. Rent politisk var den stOrste sejr for lungesagen i 

2014, at lungerne, efter at de blev skrevet ind som swrligt fokusomr5de i regionernes okonomiaftale med 

regeringen, efterfolgende fik en srlig plads i regeringens sundhedsstrategi "JO FOR JO BEDRE". S5 var 

vejen banet for, at regeringen kunne -15 en sundhedsaftale p5 plads i finansloven med oremwrkede midler 

til en lungesatsning. Danmarks Lungeforening har Inge argumenteret for at forbedre vilk5rene for alle, 

der lever med en lungesygdonn twt inde p5 livet. Aret bragte s5ledes en fortsat god udvikling af alt det, som 

foreningen har arbejdet h5rdt for de sidste 41/2  5r. 

ARETS RESULTAT I KORTE TRiEK 

Danmarks Lungeforening har siden 2010 fort en offensiv strategi for at styrke lungesagen og give 

mennesker, der lever med en lungesygdom twt inde p5 livet, bedre levevilk5r og behandlingsmuligheder. 

Den offensive strategi har betydet vaesentlige investeringer, som i forste omgang er get til at opbygge en 

robust organisation, oge kendskabet til lungesagen og sikre patienterne rAdgivning og stone. Da 
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bestyrelsen onsker at sikre de opnAede resultater et fortsat liv i fremtiden, har bestyrelsen valgt at 

fortsatte investeringerne for at sikre en baredygtig forening p5 sigt. Investeringerne kan tydeligt atlases i 

5rsregnskabet i form af ogede aktivitetsudgifter. P5 indtagtssiden er nn5let ikke helt indfriet i 2014, hvilket 

primart skyldes, at arbejdet for at indsamle midler forst kom rigtigt i gang i maj mined, men ogs5 at 

kapitalindtagterne fortsat er lave. Indsannlingsaktiviteterne har gladeligvis vist deres positive potentiale 

for frenntiden isar i den sidste del af 5ret. 

Fortsat offensiv strategi for lungesagen 

N5r verden forandrer sig, er det vigtigt at folge med og vare proaktiv i sine handlinger. Siden 2010 har 

foreningen fulgt en offensiv strategi, som skulle n5s over en fem5rig perioden. Ved en evaluering i 2013 

stod det klart, at mange af de opstillede malsatninger allerede var indfriede — eller forsogt n5et i 

slutningen af 2013. Derfor besluttede bestyrelsen allerede i 2014 at vedtage en strategi for 2015-17, der 

skal sikre en baredygtig okonomisk udvikling i foreningen primart via indsamlingsaktiviteter finansieret af 

egenkapitalen, da den ikke kunne komme via sammenlagninger med andre foreninger. 2014 har fungeret 

som et overgangs5r til den nye strategiperiode 2015-17, og som det fremg5r af Arsregnskabet, er de afsatte 

15 mio. kr. til investering i forste strategiperiode afsluttet i 2014. 

Ved generalforsamlingen i juni 2014 afholdt foreningen sit forste valg til bestyrelsen efter de nye vedtagter 

fra 2013. Bestyrelsen fik dermed et flertal af medlemsvalgte, da 6 ud af de op til 11 mulige medlemmer er 

valgt direkte af medlemmerne. P5 baggrund af sammensa!tningen af de seks medlemsvalgte og tre 

udpegede medlemmer besluttede en enig bestyrelse at udnytte muligheden for at supplere bestyrelsen 

med to personer, der har komplementare kompetencer, suedes at den samlede bestyrelse ogs5 dakker 

kompentercer inden for det padiatriske omr5de ved professor i padiatri, dr.med. Soren Pedersen. 

Herundover har bestyrelsen i lobet af 2014 identificeret et behov for at supplere med komplementaere 

kompetencer inden for sundhedsokonomi og indsamling. En yderligere udpegning af professor i 

sundhedsokonomi, Kjeld Moller Pedersen, trader i kraft i lobet af 2015. 

Det barende element i udviklingen er fortsat en stark vision om sundere lunger livet igennem: 

Det nyfodte barns forste selystwndige handling er at trxkke vejret. Og nor vi en dag holder op, markerer 

det livets afslutning. Derfor skal vi passe p6 de lunger, der sxtter os i stand til at trxkke vejret. Vi skal 

forebygge, at lungerne bliver syge. Vi skal hjxIpe alle dem, hvis lunger alligevel er blevet det. Og vi skal 

forbedre mulighederne for, at de kan blive helbredt igen. 

TifT PA PATIENTERNE 

Som patient- og sygdomsbekampende forening er vores fortsatte rolle og leverancer til vores omgivelser 

baseret p5 de tre vigtigste omr5der — patientstotte, forskning og forebyggelse. Det forpligter at vare en 

patientforening. For os betyder det, at alle vores aktiviteter forst og fremmest er for patienernes og deres 

p5rorendes skyld. Vi stoner lungepatienter og styrker dem til at leve et sA godt liv, som muligt, med deres 

lungesygdom. Vi arbejder for mere forskning i lungesygdomme, Si vi kan blive klogere p5 sygdommene og 

mulige behandlinger af dem. Og vi s5 arbejder vi for at forebygge, at flere bliver syge i deres lunger. 
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Medlemsbladet, Lungenyt , udkommer 4 gange om Aret og henvender sig lungepatienter og deres 

pArorende med artikler om bl.a. patientstotte, forskning og behandling. I 2014 gennemforte vi en 

lanerundersogelse, som viser, at vores medlemmer er tilfredse med vores tilbud og oplever, vi skaber en 

vrdi for denn: 

• 71 % svarer, at de henter deres viden om lungesygdomme i Lungenyt (p5 naer hos deres laege), og 

39 % svarer, at de henter deres viden p5 www.lunge.dk  

+ 89 % svarer, at de er tilfredse med deres nnedlemskab, og 83 % ville anbefale et medlemskab 

Et andet helt konkret eksempel p5 en aktivitet, hvor vi stotter patienter og pArorende — medlemmer sa vel 

som ikke-medlemmer — er vores rAdgivningsservice. Vi oplever fortsat et stot stigende behov for 

r5dgivning, srligt viden omkring sygdomme, diagnose og behandling og sociale og retslige forhold. I 2014 

havde vi 33% flere henvendelser til vores rAdgivere i 2. halv5r i forhold til samme periode 5ret for. Derfor er 

det ogs5 en glade, at vii 2014 igen kunne udvide vores r5dgiverkorps med viden inden for bl.a. psykologi 

og borneomrSclet. 

UDVIKLINGEN POLITISK 

Arbejdet med at p5virke den politiske arena fortsatte i 2014, hvor vi slap i 2013. Regeringen og regionernes 

Okonomiaftale for 2014, som indeholdt et afsnit om lunger, var kun et forste skridt p5 vejen mod en bedre 

behandling af lungerne i Danmark. Det meget stwrke og veldokumenterede argumentationspapir for en 

national forpligtende indsats p5 lunge- og allergiomrAdet, hvori der ogs5 indgAr samfundsokonomiske 

beregninger, har ogs5 i 2014 vist sig meget velegnet til at fa det landspolitiske niveau i tale. Det har givet 

foreningen mulighed for at komme bredere ud p5 lungeomrAdet ved at muliggore en oget og fokuseret 

politisk indsats ogs5 p5 det nationale niveau. Dokumentet var s5ledes medvirkende 5rsag til, at lungerne i 

august 2014 fik en srlig plads i regeringens sundhedsudspil "Jo for, Jo bedre" i form af en swrlig national 

satsning for mennesker med en lungesygdom. Lungesatsningen blev siden vedtaget som en del af 

sundhedsaftelen i finansloven 2015 med et beta p5 250 mio. kr. over fire Sr afsat til bl.a. at finde 

lungesygdomme tidligere og derved give mulighed for bedre behandling. Det er forste gang i nyere tid, at 

lungerne p5 denne mAde har faet afsat swrligt oremaerkede midler i en finanslov. 

I Arets sidste maned var Danmarks Lungeforening ved formand, Johannes Flensted-Jensen, og direktor, 

Anne Brandt, inviteret med p5 et dialogtopmode samnnen med over 100 af sundhedsvwsnets ledende 

aktorer for at r5dgive sundhedsminister Nick Hwkkerup om, hvordan regeringens afsatte 6,5 mia. kr. til 

sundhed de nwste fire Sr skal bruges. Ogs5 her modte vi lydhorhed over for den vedtagne lungesatsning. 

National handlingsplan for organdonation 

Arbejdet for at give flere lungesyge mulighed for at overleve deres sygdom, hvad enten det er en 

folkesygdom som KOL eller en mere sjIden lungesygdom, ved at blive tilbudt en lungetransplantation, har 

ogsa fyldt meget i 2014. Danmarks Lungeforening var sammen med andre eksperter og patientforeninger 

medafsendere p5 en rapport, der konnmer med en rwkke konkrete forslag til, hvordan vi Mr flere til at tage 

aktivt stilling til organdonation. Rapporten blev praesenteret for Folketinget i begyndelsen af Aret og i juli 

lancerede regeringen sannmen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten en ny 

national handlingsplan, der skal gore det muligt for flere syge danskere at f5 den transplantation, de venter 
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IA Et af punkterne drejer sig ogs5 om organiseringen at onnr5det. Danmarks Lungeforening har i fllesskab 

med andre patientforeninger vret fortaler for at Igge Oplysning om Organdonation ind under ledelsen 

af den faglige forankring at arbejdet p5 Dansk Center for Organdonation for derved at opn5 en storre 

synergi mellem den faglige viden p5 omrAdet og oplysningsarbejdet ud til befolkningen. 

UDVIKLING I AKTIVITETER OG OKONOMI 

I 2014 arbejdede Danmarks Lungeforening fortsat p5 at samle lungesagen, men vi m5 konstatere, at det 

tager tid at opn5 synergier, indg5 alliancer og fusionere med andre patientforeninger. Vi arbejder fortsat 

frem mod og er abne over for alle samarbejdsmuligheder, der kan samle alle lungesygdonnme 

organisatorisk. 

Da vi ikke har haft mulighed for at hoste de fordele, der ligger i fusioner og alliancer, har bestyrelsen, som 

nvnt, m5ttet tnkte i alternativer. Som led i det prioriterede og v2esentlige strategiarbejde tog 

bestyrelsen i 2014 en proaktiv beslutning om at investere at formuen for at f5 flere medlemmer, flere som 

stotter arbejdet og flere midler til bl.a. forskning, oplysningsarbejde og patientstotte. 

lndsamling i Danmarks Lungeforening 

Indsamling er en swrlig disciplin, der udover srIige kompetencer ogs5 krver store investeringer i 

opstartsfasen. Bestyrelsen har s5ledes aktivt valgt fortsat at anvende en del at formuen de nste par Sr for 

at sikre en okonomisk bredygtig forening p5 sigt. De fleste danske NGO'er lever primrt at indsamling fra 

private personer via m5nedlige bidrag. Fra 2014 har indsamling fra private vret et strategisk 

satsningsonnrAde for foreningen, da vi derigennem (brisker at sikre en langsigtet bwredygtig finansiering af 

det ogede aktivitetsniveau i foreningen. Bestyrelsen har med andre ord valgt at investere nu for at sikre i 

fremtidig finansiering at foreningens virke, hvilket er i fuld overensstemmelse med vores strategi. 

ldet indsamlingsaktiviteterne forst kom rigtigt i gang i maj m5ned efter en pilotafprovning, har det ikke 

vret muligt at n5 budgetm5let p5 TDDK 2.907, men kun TDDK 1.542. Allerede i 2014 lykkedes det at have 

antallet af medlemmer og faste stotter betragteligt, sAledes at foreningen ved 5rets udgang havde 9.071 

medlemmer, hvilket svarer til en stigning p5 35%. 

En stor tak til alle nye sonn eksisterende medlemmer, der stotter vores arbejde, hvad enten det er med et 

almindeligt nnedlemskab eller stottemedlemskab. 

Aktiviter 

PS aktivitetssiden har foreningen ogs5 hentet midler til et Oget aktivitetsniveau. Projekter og samarbejder i 

2014 har s5ledes givet indtgter, men samtidig lige s5 mange udgifter i forbindelse med afholdelsen af 

aktiviteterne, og derfor gavner de ikke direkte bundlinjen. Det oget aktivitetsniveau gay igen et staerkt 

fokus p5 og kendskab til lungerne i medier og hos politikere i 2014, og vi har igen oplevet, at flere og flere 

(brisker at samarbejde med os. Det har i 2014 givet anledning til, at vi har kunnet fortstte et hojt 

aktivitetsniveau afspejlet i aktivitetsudgifter p5 TDKK 7.239 mod budgetteret TDKK 4.000. 

N5r underskuddet er storre end forventet, skal det ses i lyset at at medlemsindtwgter og kapitalindtger 

er lavere end ventet. Bestyrelsens proaktive beslutning om at investere i udviklingsaktiviteter afIzeses 

s5ledes forventeligt i form af et underskud p5 ca. TDKK -9.252 mod budgetterede TDKK -7.113. 
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Kapitalindtwgter 

Resultatet af investeringsafkastet har vist sig mindre end forventet i 2014. Finansmarkedernes udvikling har 

vist sig mere trg end antaget og har s5ledes ogs5 i 2014 medfort lavere indtgter end ventet. Bestyrelsen 

har noje forholdt sig til udviklingen og mener fortsat, der via den nuvrende formueforvaltning er 

potentiale for et hojere afkast i fremtiden. 

NOGLETAL FOR ARETS UDVIKLING 

Nedenst5ende grafer dokunnenterer vores meget tilfredsstillende aktivitetsniveau i 2014. 

Medlemsstigning 

fra 2009-2014 

2009 4.227 

2010 4.611 

2011 4.919 

2012 5.400 

2013 5.689 

2014 9.071 

Medlennstilyksten i Danmarks Lungeforening har vaeret sta stigende siden 2009. I 2014 rundede vi 9.071 

medlemmer, hvilket svarer til en medlemsvaekst p5 35%. Til sammenligning har den gennemsnitlige 

medlemstilgang i 5rene 2010-2013 vret p5 7%. Vi kan s5ledes allerede i 2014 se resultatet at et oget fokus 

og investering i indsamlingsaktiviteter. 

Antallet at presseomtaler, hvor Danmarks Lungeforening var nwynt eller citeret, endte p5 et rekord hojt 

niveau i 2014. I alt var foreningen natynt eller citeret 1.437 gange — det tat var tilsvarende p5 1.175 i 2013. 

Dette er et helt exceptionelt niveau, som blev prioriteret hojt for at understate arbejdet for den nationale 

satsning for mennesker med en lungesygdom. S5ledes er Danmarks Lungeforening i 2014 blevet citeret i 

b5cle landsdkkende radio og TV-indslag samt i mange, stare artikler om lungesygdomme i 

landsdkkende medier. 

Udviklingaf antal omtaler, hvor Danmarks 

Lungeforening er naevnt 2009-2014 

2009 487 

2010 604 

2011 862 

2012 924 

2013 1175 

2014 1437 
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2014 blev 5ret, hvor vi lancerede Danmarks Lungeforenings elektroniske nyhedsbrev, som g5r ud til over 

29.000 abonnenter, der b5de tile medlemmer og andre med interesse i lungesagen. 

Vores hjemmeside www.lunge.dk  er ogs5 fortsat populr. En storre synlighed p5 nettet er afgorende vigtig 

for, at man "finder" Danmarks Lungeforening via sogemaskiner som fx Google. Som folge af en storre 

eksponering i 2014 b5de i medier og via SE0 (sogemaskineoptimering) har hjemmesiden www.lunge.dk   

s5ledes ogs5 oplevet en stigning i antal unikke besogende. Era januar 2014 til januar 2015 er der sket en 

stigning p5 63,2 %. I forbindelse med den internationale Lungedag i november satte hjemmesiden rekord 

med 47.468 unikke besogende. 

STRATEGISKE PROJEKTER OG PARTNERSKABER 

Vores arbejde fokuserer fortsat p5 at dkke lungerne hele livet. I 2014 har vi arbejdet videre med at 

udvikle partnerskaber som samarbejdsform, da det ogs5 giver mulighed for at styrke indsatsen p5 hele 

livsaksen. Vi har i 2014 haft den glatcle, at flere og flere har kontaktet os for at indg5 i partnerskaber 

omkring projekter. 

Strategiske projekter 

Det er med stor glaede og taknemmelighed, at vi 2014 fik mulighed for at igangsaette et nyt stort projekt 

"Fra ensomhed til livsmod gennem virtuelle fwIlesskaber" med en stotte fra Velux Fonden. Projektet er en 

del af Danmarks Lungeforenings satsning i forhold til sundhedsteknologi og telemedicin, og vii, efter det er 

afsluttet, blive en vigtig brik til at forst& hvordan kronisk lungesyge mennesker bedst bevarer livsmodet. 

Projektet afdwkker unge og voksne lungesyges sociale behov, som ikke bliver modt i dag, og det bygger 

videre p5 den viden, vi opn5ede i projektet vedr. palliation til KOL-patienter fra 2013. Det projekt viste 

tydeligt, at folelsen af ikke at f5 opfyldt sine behov er staerkt medvirkende til, at man som lungepatient foler 

sig isoleret og ensom. Et saerligt fokus vii derfor vaere at udvikle elosninger, til blandt andet mobiltelefon, 

tablet og computer, som skal modvirke ensomhed og folelsen af at vwre afskiret fra et socialt liv. 

Offentlige puljer 

I for5ret 2014 udmontede Sundhedsminitseriet en stor partnerskabspulje p5 100 mio. kr. og en 

storrygerpulje p5 5 mio. kr. Danmarks Lungeforening valgte at laegge mange ressourcer i at soge disse 

offentlige puljer om state til projekter i samarbejde med andre foreninger, organisationer og kommuner. 

Vi er stolte af, at vi fik sogt om state til 11 partnerskabsprojekter og opnaede stotte til de seks. Med disse 

projekter har vi f5et konkret mulighed for at arbejde videre med nogle meget vigtige omraler, som alle 

bidrager til vores vision om sundere lunger livet igennem: 

Sunde born og unge i sundere boligomr5der 

Form5let med dette projekt er at mindske den sociale ulighed i sundhed ved at oge den fysiske aktivitet og 

lungesundheden blandt de mere end 150.000 born og unge i alderen 8-21 Ar, som bor i de almene 

boligonnr5der i Danmark. Projektet vii ved at skabe lettilgngelige, fleksible og rogfrie gadeidrtsmiljoer 

styrke de unges interesse og mulighed for at deltage i den nye og voksende bevgelseskultur p5 gadeplan 

samtidig med, at de unge nnotiveres til et sundere liv uden rygning. 

Vores partnere i projektet: BL (Danmarks Almene Boliger), DS Elcobyg og GAME 
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Sundere erhvervsskoler — et pilotprojekt i Holstebro kommune 

Form5let med dette projekt er at udvikle sannt udbrede en projektmodel, der kan pAvirke 

erhvervsskoleelevers tobaks-, motions- og kostvaner i sundere retning og dermed forebygge 

hjertekarsygdomme, lungesygdomme (oa. sygdomme) samt at frembringe viden og erfaringer som kan 

bruges i frenntidige projekter. 

Vores partnere i projektet: Hjerteforeningen, Erhvervsskolen i Holstebro og Aalborg Universitet 

Mere liv i lungerne og mere lighed i sundhed — et stwrkt samarbejde med Matas 

Form5let med dette projekt var at bevidstgore flere danskere omkring deres lungefunktion, s5 de om 

nodvendigt kommer videre og bliver udredt og behandlet for lungesygdomme. Samtidig arbejdede vi for at 

motivere flere danskere til rygestop gennem en kort r5dgivning om rygestop. Projektet blev afviklet med 

stor succes i to uger i oktober 2014,hvor over 2.000 mennesker fik m5lt deres lungefunktion i 50 forskellige 

Matasbutikker landet over. 

Vores partner i proietet: Matas 

Sundhed for kortuddannede p5 arbejdspladser 

Form5let med dette projekt er at oge sundheden for personer med kort uddannelse, herunder saerligt 

kortuddannede maend, gennem en systematisk indsats p5 arbejdspladser, hvor ledelsen og medarbejdere 

aktivt inddrages i implementeringen og forankringen at sundhedsindsatsen. 

Vores partnere i projetet: Hjerteforeningen, RAdgivende Sociologer, Type2Dialog/Just Justesen, Weltklass 

og Aria Foods 

Gi rogen en pause 

Form5let med projektet er at udvikle og afprove nye metoder til at n5 og fastholde de kortudannede 

medarbejdere p5 arbejdspladsen i rygestop. Metoderne kan efterfolgende implementeres, sS indsatsen vii 

vre et vsentligt bidrag til at forebygge udviklingen at lungesygedomme. 

Vores partner i proiektet: 3F 

Rygestop for alle - task force til fremme af rogfrihed blandt socialt udsatte 

Form5let med dette projekt er at oge sundheden i den danske befolkning gennem at fremme rogfrihed 

blandt de mest socialt udsatte, hvor rygepraevalensen er hojest. Det vii ske gennem udvikling og afprovning 

at en systematisk indsats for state p5 den enkelte institution til rygestop og rogfri miljoer gennem 

overordnet 1)en uddannet task force 2) m5lrettet implementering af allerede eksisterende nnaterialer, 55 

personale, ledelse og borgere opkvalificeres til at gennemfore og fortsa!tte indsatsen til rygestop og 

rogfrihed. 

Vores partnere i projektet: Kobenhavns Kommune, Regions Hovedstaden, Kraeftens Bekmpelse og 

Syddansk Universitet. 

Gennem aktivitetspuljen opn5ede vi endvidere stotte til dels at videreudvikle konceptet FamilieCamp for 

familier med lungesyge born, der oplever at vre socialt isolerede som konsekvens af barnets sygdom, og 

dels at udbrede kendskab til og anvendelse af vores digitale Iringssite m5lrettet folkeskolen, 

Livilungerne.dk, der har til form5I at motivere unge til et sundt og aktivt liv, der forebygger lungesygdonn. 
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Stmrke samarbejdspartnere 

Igen i Sr har vores goodwill ambassador, Line Kruse, arbejdet utratteligt for lungesagen. Hun har med sit 

kunstneriske tallent skabt 12 nye videoer "Mark vejret", som er nye positive historier om liv og lunger 

malrettet sarligt born og unge. Herudover har hun deltaget i et utal af events og begivenheder, hvor hun 

har sat fokus pa lungerne, bl.a. i sin egen enestaende prastation i "Vild med Dans" i efteraret. Line Kruse vil 

fremover bestride en bestyrelsespost i den nystiftede Bornelungefond. 

Hvert ar afholder den danske it-virksomhed KMD Danmarks storste motionstriatlon 4:18:4 i Odense, 

Aalborg, Aarhus, Kobenhavn og Kronborg, hvor distancerne er 400 m svomning, 18 km cykling og 4 km lob. I 

I 2014 videreudviklede vi vores positive samarbejde med KMD ved i fallesskab at satte mere fokus pa 

lungerne gennem stafetter og enkeltstarter for lungepatienter, parorende, fagfolk og kendte. 

Sammen med Danmarks Lungeforening sosatte Henrik Slot Nielsen projekt Swim for Liv og Lunger i 

sommeren 2014, og en lang rakke sponsorerer og bidragsydere har lobende stottet op om projektet. 

Henriks mal var at skabe opmarksomhed om lungesygdommen KOL, og hvor vigtig motion er for sundere 

lunger. Samtidigt var malet at indsamle 1.000 kr. for hvert ar Henriks mor levede - i alt 74 Sr - til Danmarks 

Lungeforenings arbejde. 29. august 2014 gennemforte Henrik svornmeturen med stor succes. 

Danmarks Lungeforening har i forbindelse med partnerskabet ROgfrit KObenhavn 2025 under Kobenhavns 

Kommune udviklet og afprovet et nyt koncept, der supplerer de nuvarende rygestopkurser. Det nye 

koncept tilfojer state i processen op til, under og efter rygestoppet, hvor mange oplever at mangle state 

og derfor enten ikke far gennemfort et rygestop, eller 'falder efter en periode med rygestop. 

Igen i ar stor tak til vores lobende samarbejde med TrygFonden, A.P. Moller Fonden, Sundhedsministeriet 

og Undervisningsministeriet samt en lang rakke kommuner og private virksomheder for deres stotte og 

samarbejde. 

De videnskabelige og faglige selskaber, som Danmarks Lungeforening har sekretariatsfunktion for, giver en 

stor vardi til foreningens arbejde. En sarlig stor tak til samarbejdet med Dansk Lungemedicinsk Selskab 

(DLS) og Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker (FSLA), som i mange sannmenhange og pa en 

lang rakke andre fronter er en stark alliance for foreningen. Danmarks Lungeforening nyder i ovrigt det 

positive samarbejde med landets lungespecialister, bade hvad angar sygeplejersker og lager, som gor en 

stor indsats. 

LOKALFORENINGER, LOKALE OG LANDSINEKKENDE NETVoERK 

Danmaks Lungeforening vardsatter et tat og godt samarbejde med Alfa-1 Danmark, og de 

landsdakkende netvark: Nye Lunger (for lungetransplanterede og ventelistepatienter), 

Sarkoidosenetvarket, Lungefibrosenetvarket, Netvaerk for sjaldne lungesygdomme og Lungebarn (for 

familier med alvorligt lungesyge born). 

Stadig flere engagerer sig frivilligt i Danmarks Lungeforening, Isar har vi oplevet en stor stigning i vores 

mange lokale netvaerksgrupper, der i 2014 naede op pa 73. En enkelt ny lokalforening konn ogs5 til. En 

katnnpestor tak til alle frivillige — ogs5 dem som arbejder frivilligt pa sekretariatet. Dette arbejde bidrager til, 
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Antal at lokalforeninger 

KYSTSANATORIET I HJERTING 

Hjerting Kystsanatorium er det eneste sanatorium, som Danmarks Lungeforening fortsat ejer. Der foregAr 

fortsat en flot udvikling her. I 2014 videreudvikledes samarbejde med Ude Sundhedstjenesten i Sydslesvig 

og Esbjerg Kommune. Stedet er i dag godkendt som social institution til at aflaste og kortvarigt have 

anbragte born for danske kommuner. 

STIFTELSE AF BORNELUNGEFOND 

Som en satrlig malrettet indsats for bl.a. at oge midler til lungeforskning og generelle aktiviteter p5 borne-

og ungeomr5de, lykkedes det p5 Danmarks Lungeforenings initiativ at rejse de nocivendige midler, TDKK 

250, til at stifte en Bornelungefond i 2. kvartal 2014. Bornelungefonden er en selvstndig fond, hvis form5I 

er stone forskning, aktiviter og r5dgivning til familier med lungesyge born og unge. 

En srlig tak til stifterne samt de virksomheder og private, der gjorde fonden mulig. 

FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE AR / FREMTIDEN 

Med bestyrelsens beslutning om at fortsattte den offensive strategi, dels med ambitiose mAlsaetninger og 

investeringer i indsamling for at fremtidssikre en okonomisk bredygtig lungeforening ,og dels en national 

satsning for mennesker, der lever med en lungesygdom, som del af finanslovens sundhedsaftale — er der et 

steerkt grundlag for de kommende 5r. 

Foreningens vkst skal fortsat komme af, at vi oger kendskabet til vores arbejde hos alle der er pAvirkede 

af en lungesygdom, hos politikerne og i sundhedsvsenet, men srligt at vi tiltrkker flere nnedlemnner og 

private bidragsydere, der stotter arbejdet og deltager i sammenholdet for lungesagen. 

Projekter inden for patientstotte, forskning og forebyggelse vil have sekretariatets 100% dedikation, og 

bestyrelsen vil folge udviklingen tt for at sikre, at vi n5r startegiens ml og vores vision om sundere lunger 

til alle i vores samfund. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Arsrapporten for Danmarks Lungeforening 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med 

a' rsregnskabslovens bestemmelser for klasse A virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra 

klasse C. 

Den anvendte regnskabspraksis er undret i forhold til tidligere ar. 

Generelt og indregning og m'aling 

Indtaegter indregnes i resultatoporelsen i takt med, at de indtjenes. 

Endvidere indregnes i resultatoporelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opn5 a' rets 

indtjening. 

Aktiver indregnes i balancen, n5r det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vii tilflyde 

foreningen og aktivets vrdi kan males p5lideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, nAr det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vii 

frag5 foreningen, og forpligtelsens vaerdi kan m5les p5lideligt. 

Ved forste indregning males aktiver og forpligtelser til kostpris. EfterfOlgende males aktiver og 

forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og maling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden 

5rsrapporten afIgges, og som be- eller afkraefter forhold, der eksisterede pa balancedagen. 

Resultatoporelsen 

Indtaegter 

Indtaegter best5r af kapitalindtgter fra foreningens kapitalgrundlag, medlemsindtaegter 

og bidrag, gayer, tips- og lottomidler samt administrationsbidrag. 

Indtgter indregnes pa det tidspunkt, for foreningen har erhvervet endelig ret til midlerne 

hvilket i vsentligste omfang er pa betalingstidspunktet. 

Lon og personaleomkostninger 

Lon og personaleomkostninger best5r af gager og lonafhaengige omkostninger til foreningens 

ansatte. 

Administrationsomkostninger 

Omkostninger til administration daekker foreningens omkostninger til kontorhold, lokaleom-

kostninger, mOdeaktivitet my. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Strategiske udviklingsalliancer 

Posten bestAr af omkostninger afholdt til indgAelse af strategiske alliancer. 

Vederlag ekstern bistand 

Vederlag eksterne bistand bestAr af omkostninger til advokat og revisor. 

Aktivitetsudgifter 

Aktivitetsudgifter omfatter foreningens udgifter til opretholdelse af aktiviteten. Posten dwkker 

omkostninger til IT, udarbejdelse af pjecer, Lungenyt my. 

Balancen 

Ejendom 

Ejendommen vrdiansttes til senest kendte offentlige kontantyrdi p6 statustidspunktet. 

Regulering af ejendommens vaerdi indregnes direkte i egenkapitalen. 

Regnskabsmssigt resultat ved ejendommenes drift indregnes i resultatoporelsen. 

Pante- og gmldsbreve 

Pante- og gldsbreye vrdiansttes til skonnet handelsvrdi. 

Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes direkte i egenkapitalen. 

Renteindtwgter indregnes i resultatoporelsen for den periode, de vedrorer. 

Vaerdipapirer 

Investeringsforeningsbeviser, obligationer og aktier, vrdiansttes til den noterede 

kurs p5 statustidspunktet. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes 

direkte i egenkapitalen. Udbytte indregnes i resultatoporelsen for den periode, de vedrorer. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender indregnes i balancen til annortiseret kostpris, hvilket i al vsentlighed 

svarer til pAlydende vwrdi. Der nedskrives til imodegAelse af forventede tab. 

Ovrige gmldsforpligtelser 

Gaeldsforpligtelser males til amortiseret kostpris, der i al vsentlighed svarer til nominel vaerdi. 
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Resultatoporelse for perioden 1. januar - 31. december 2014 

Note 

Regnskab 

2014 

DKK 

Budget 

2014 

TDKK 

Regnskab 

2013 

TDKK 

Indtwgter 
Medlemskontingenter og -bidrag 1.542.509 2.907 900 

Arv, gayer og estimerede indtgter 1.107.114 1.162 277 
Bidrag fra fonde 250.000 250 250 

Tilskud til konkrete projekter 2.784.724 0 2.225 
Tips- og lottomidler my. 201.927 220 233 

Kapitalindta2gter 1.599.783 2.378 2.153 
Administrationsvederlag 432.916 472 441 

Indtwgter 7.918.973 7.389 6.479 

Udgifter 
Lon og personaleomkostninger 1 8.110.600 8.671 6.797 
Administrationsomkostninger 1.450.618 1.528 1.145 

5trategiske alliancer 0 0 438 

Vederlag, ekstern bistand 371.610 303 233 

Aktivitetsudgifter 7.238.507 4.000 5.113 

Udgifter 17.171.335 14.502 13.726 

Arets resultat -9.252.362 -7.113 -7.247 

Arets resultat kan forklares saledes: 
Resultat af budgetterede aktiviteter -7.560.214 -6.198 -5.659 
Resultat af strategiske alliancer 0 0 -438 
Reduceret afkast af vaerdipapirer -1.692.148 -915 -1.150 

-9.252.362 -7.113 -7.247 
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Balance pr. 31. december 2014 

Aktiver Note 

Regnskab 

2014 

DKK 

Budget 

2014 

TDKK 

Regnskab 

2013 

TDKK 

Ejendomme 2 5.683.400 5.684 5.684 
Pante- og gldsbreve 50.000 50 50 

Aktier 2.000 2 2 

Obligationer 3 25.450.554 0 32.021 
Aktier 4 10.561.798 36.100 10.420 
Andre tilgodehavender 5 1.657.370 342 1.721 
Likvide beholdninger 2.420.602 1.241 2.785 

AKTIVER 45.825.724 43.419 52.683 

Passiver 

Egenkapital 6 36.199.583 37.376 43.177 

Pensionsforpligtelse 167.749 187 178 

Dansk Sundhedstjeneste 1.092.664 1.054 1.142 

Depositum Cystisk Fibrose Foreningen 0 0 32 

Langfristet gwld 1.260.413 1.241 1.352 

Forskningsprojekt KB + DL 2.395.924 1.896 2.961 
Periodiserede projektomkostninger 1.576.888 0 1.491 
Anden gld 4.392.916 2.906 3.702 

8.365.728 4.802 8.154 

Gm Id i alt 9.626.141 6.043 9.506 

Passiver i alt 45.825.724 43.419 52.683 

Eventualforpligtelser 7 
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Noter til arsregnskabet 

1 LOn og personaleomkostninger my. 

2014 
DKK 

2013 
TDKK 

LOn 7.128.957 5.930 

Pension 683.802 584 

Andre sociale ydelser 161.388 150 

Andre personaleomkostninger 136.453 133 

8.110.600 6.797 

2 Ejendom 

Kystsanatoriet Hjerting, offentlig ejendomsvurdering 5.683.400 5.684 

5.683.400 5.684 

3 Obligationer 

Regnskabsmwssig vrdi pr. 1. januar 32.020.635 0 

Tilgang i 5rets10b 29.029.110 43.336 

Afgang i a' retslOb -37.015.682 -11.135 

Kursregulering 1.416.491 -180 

Bevwgelser i Srets 10b -6.570.081 32.021 

Regnskabsmssig ywrdi pr. 31. december 25.450.554 32.021 
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Noter til arsregnskabet 

4 Aktier 

2014 

DKK 

2013 

TDKK 

Regnskabsmaessig vwrdi pr. 1. januar 10.420.559 0 

Tilgang i 5rets lob 4.759.880 10.400 

Afgang i 5retslOb -5.378.356 0 

Kursregulering 759.715 21 

141.239 10.421 

Regnskabsmaessig vwrdi pr. 31. december 10.561.798 10.421 

5 Andre tilgodehavender 

Tilgodehavende renter 252.819 429 

Diverse tilgodehavender 808.283 842 

Mellemregning med Danmarks Lungeforenings Fond 333.535 206 

Depositum, lejem51 262.733 244 

1.657.370 1.721 

6 Egenkapital 

Saldo pr. 1. januar 43.177.072 52.782 

Kursregulering af yrdipapir 2.176.206 -2.357 

Kursregulering af kontante midler 98.667 0 

Regulering ejendomsvurdering Kystsanatoriet Hjerting 0 0 

Overfort fra resultatdisponering -9.252.362 -7.248 

36.199.583 43.177 

7 Eventualforpligtelser 

Foreningen har indgaet lejeaftale med 6 rin5neders opsigelsesvarsel, svarende til en 

eventualforpligtelse p5 TDKK 263. 

Foreningen har indg5et en operationel leasingaftale med en restlObetid p5 45 m5neder og 

en samlet forpligtelse p5 TDKK 431. 

18 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

