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Årsregnskabets godkendelse  
Ledelsespåtegning 
 
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 
31. december 2016 for Danmarks Lungeforenings Fond.  
 
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger og fundatsen samt årsregn-
skabslovens 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 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 
2016.  
 
Fondsbestyrelsens beretning indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, be-
retningen omhandler. 
 
København Ø, den 17.05.2017 
 Direktion   _______________________ 
Anne Brandt 
Adm. direktør 
 Bestyrelse 
 
 

Lone Christiansen  Ingrid Louise Titlestad Henrik Vincentz  
formand næstformand  

 
 
 

Lillian Bondo Hanne Markussen Finn Wulff 
 
 
 

Anders Løkke Thomas Ringbæk  Britt Holmgaard 
 
 
 

Søren Pedersen  Kjeld Møller Pedersen   
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Den uafhængige revisors erklæringer 
Til bestyrelsen i Danmarks Lungeforenings Fond 
 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Lungeforenings Fond for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016, 
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes i over-
ensstemmelse 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. 31.12.2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 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 revisi-
onspåtegningens 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.  
 
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme har i overensstemmelse med årsregn-
skabsloven og den for ikke erhvervsdrivende fonde gældende lovgivning som sammenligningstal i resultatop-
gørelsen og balancen for regnskabsåret 2016 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2016. 
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 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 driften, 
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på 
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grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere for-
eningen, 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 overens-
stemmelse 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 yder-
ligere 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 skyl-

des 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 revisions-
handlinger, 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 forenin-
gen ikke længere kan fortsætte driften. 

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplys-
ningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan 
måde, at der gives et retvisende billede heraf. 
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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 konklu-
sion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbin-
delse 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 17.05.2017 
 
Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 
 
 Christian Dalmose Pedersen   statsautoriseret revisor  
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Ledelsesberetning     
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       
   Budget  Regnskab 2016 Regnskab   2016 (ikke revideret) 2015   kr. t.kr. t.kr.  ___________ ___________ ___________ 
Fondens disponible kapital fra sidste 
regnskabsår  682.008 0 29 
Årets resultat  779.801 613 1.013 
Tilbageførte ikke udnyttede bevillinger  369.631 0 81  ___________ ___________ ___________ 
Resultat til disposition 1.831.441 613 1.124  ___________ ___________ ___________           Uddelinger       
  
Forskning 1.395.572 368 256 
Oplysningsarbejde  242.202 238 184 
Internationalt samarbejde  0 7 1 
Sygdomsramte og deres familier  441 0 2 
Henlæggelse til senere anvendelse  193.226 0 682  ___________ ___________ ___________ 
Disponeret resultat 1.831.441 613 1.124  ___________ ___________ ___________               
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Ledelsesberetning 
Fonden er opstået i 1986 ved en ændring af fundatsen for Nationalfondens Fælleslegat til fremme af fondens 
virke og ved modtagelse af en gave fra Nationalforeningen på kr. 48.412.963, hvoraf kr. 27.918.224 har været 
administreret som Nationalfondens Forskningsfond, mens kr. 14.494.739 har været administreret som Natio-
nalfondens Gavefond. 
Forskningsfonden har til formål at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose ved at yde økono-
misk 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 aktivite-
ter.  
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. 
Lungefondens forskningsfond er den eneste fond, hvor relevans for lungepatienter er et krav, når der skal 
ydes støtte til forskning. I 2016 støttede Fonden forskningsprojekter inden for bl.a. KOL, astma, tuberkulose 
og ikke mindst lungefibrose på baggrund af en øremærket donation fra Elisabeth Brix Andersen på kr. 
300.000 i 2015. Samlet set støttede Fonden forskningsprojekter med kr. 1.222.000, som primært går til for-
skernes løn. 
Mere grundvidenskabelige eller samfundsmæssige undersøgelser inden for lungemedicin er det heldigvis mu-
ligt at opnå støtte til fra andre fonde eller offentlige myndigheder. 
Fonden støtter desuden fagpersoner med rejselegater til konferencer/kurser med et fagligt udbytte, og præ-
mierer unge forskere med legater på 5.000 kr. for bedste kandidatopgaver. I november uddelte Fonden sam-
let 10.000 kr. til forskere i lungesygdomme på Dansk Lungemedicinsk Selskabs årsmøde fordelt på tre poster-
priser. Endeligt støtter Fonden særlige, faglige initiativer og indsatser på lungeområdet.  
I 2016 støttede Fonden forskning for i alt kr. 1.395.572. 
Oplysningsarbejde 
Forskningsfonden støttede i 2016 Lungefondens rådgivningsarbejde og oplysningsarbejde i forbindelse med 
Lungedagen 3. onsdag i november. På lungedagen er tidlig opsporing i fokus. 
I 2016 koordinerede Lungeforeningen 100 arrangementer fordelt på 77 kommuner på Lungedagen. Både 
kommunernes sundhedscentre, hospitalers lungeambulatorier, apoteker og Lungefondens lokalafdelinger 



 

7 
 

stod bag. 77 arrangementer havde lungefunktionsmålinger, og der blev foretaget 5482 lungefunktionsmålin-
ger. Heraf havde 1061 personer, det vil sige 19 %, en ukendt, nedsat lungefunktion. 
Herudover samarbejder Lungeforeningen og Forskningsfonden om tilblivelsen af viden og oplysningsarbejde, 
og formidle dette via presse og kommunikation om emnet via adskillige kommunikationskanaler. Eksempelvis 
udmøntet i patientrettede pjecer. 
Tak for støtten 
Forskningsfonden har i 2016 modtaget donationer fra privatpersoner og en fond. En særlig tak til Ole Olsens 
Legat til minde om hans hustru Anna Olsen og Elisabeth Brix Andersen for deres støtte til forskningsfonden. 
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Regnskabspraksis 
Årsregnskabet for Danmarks Lungeforenings Fond for 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med lov om 
fonde og visse foreninger og fundatsen samt Årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabs-
klasse 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. 
 
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 fonds-
skat. 
 
Egenkapital 
Fondens bundne egenkapital består dels af oprindelig grundkapital. 
 
Den disponible egenkapital består af uddelingsrammen samt overført resultat.  



Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2016
Budget t.kr.

Regnskab 2016 Regnskab t.kr.
Note 2016 (ikke revideret) 2015

Rente obligationer 757.086 1.082 817
Udbytte aktier 400.386 0 403
Renter 4+5 117 1 0
Donation/Gave til forskning 155.475 0 300
Donation til sjældne lungesygdomme 0 0 20
Donation/Gave til legater 0 0 2
Indtægter 1.313.065 1.083 1.542
Administrationsvederlag 116.259 108 116
Møder og rejser 0 10 1
Kontorhold 0 2 1
Revisionshonorar 46.875 50 50
Maj Invest samt depot-og bankgebyr 305.711 299 300
Advokat 0 0 5
Udgifter 468.845 470 473

Resultat før skat 844.220 613 1.070
Skat af årets resultat 7 64.419 0 56
Årets resultat 779.801 613 1.013
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Balance pr. 31. december 2016
Aktiver Budget t.kr.

Regnskab 2016 Regnskab t.kr.
Note 2016 (ikke revideret) 2015

Obligationer 1 43.477.197 52.401 42.664
Aktier 2 0 0 10.449
Investeringsbeviser 3 10.781.113 0 0
Kontante midler 4 85.055 259 329
Mellemregning med disponible aktiver 0 0 -1
Bundne aktiver 54.343.365 52.660 53.441
Diverse debitorer 6.221 413 4
Periodiserede renter 340.464 484 377
Kontante midler 5 2.047.535 524 923
Mellemregning med bundne aktiver 0 0 1
Tilgodehavender 2.394.220 1.421 1.304
Aktiver i alt 56.737.584 54.081 54.745

Passiver

Grundkapital 6 54.361.555 52.660 53.441
Disponibel kapital 193.226 30 682
Egenkapital 54.554.780 52.690 54.123
Skyldige bevillinger 1.462.000 889 320
Diverse kreditorer 75.134 199 201
Mellemregning med
Lungeforeningen 645.670 303 101
Gæld 2.182.804 1.391 622
Passiver i alt 56.737.584 54.081 54.745
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Noter til årsrapporten
2016 2015kr. t.kr.

1 Obligationer (bundne aktiver)
Kursværdi 1. Januar 2016 42.663.576 42.639
Tilgang i årets løb 11.497.488 12.825
Afgang i årets løb -11.289.236 -12.340
Kursregulering 605.369 -461
Kursværdi pr. 31. december 2016 43.477.197 42.664

2 Aktier (bundne aktiver)
Kursværdi 1. Januar 2016 10.449.469 9.794
Tilgang i årets løb 459.607 2.981
Afgang i årets løb -10.866.441 -3.510
Kursregulering -42.634 1.184
Kursværdi pr. 31. december 2016 0 10.449

3 Investeringsbeviser aktier (bundne aktiver)
Kursværdi 1.januar 2016 0 0
Tilgang i årets løb 10.399.879 0
Afgang i årets løb 0 0
Kursregulering 381.234 0
Kursværdi pr. 31. december 2016 10.781.113 0
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Noter til årsrapporten
2016 2015

kr. t.kr.
4 Kontante midler (bundne aktiver)

Bunden konto i forvaltningsafdeling
(§ 3-konto) Danske Forvaltning, konto 796-003366 85.055 284
Danske Forvaltning valutakonto EUR konto 3946355348 0 7
Danske Forvaltning valutakonto USD konto 4183125397 0 7
Danske Forvaltning valutakonto SEK konto 4183125362 0 0
Danske Forvaltning valutakonto GBP konto 4183125389 0 7
Danske Forvaltning valutakonto CHF konto 4183125370 0 7
Danske Forvaltning valutakonto JPY konto 4183125435 0 16
 85.055 329

5 Kontante midler (disponible aktiver)
Danske Bank, konto nr. 250-04-96684 1.953.092 819
Danske Bank, konto nr. 250-04-96706 94.443 103

2.047.535 923

6 Grundkapital
Saldo pr. 1. januar 2016 53.440.927 52.692
Kursregulering værdipapir 943.969 723
Kursregulering valuta konti -23.342 25
Udlodning aktier i Indivator PLC 0 0

54.361.555 53.441

7 Skat af årets resultat
Der påhviler ikke fonden skat af årets resultat.
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