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Ledelsens påtegning 

Årsrapportens godkendelse 

Bestyrelse og direktør har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 

1. januar - 31. december 2011 for Danmarks Lungeforening. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

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

den finansielle stilling samt resultatet af foreningens aktiviteter. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

København 0, den 27.marts 2012 

Adm. Direktør 

Anne Brandt 

1 bestyrelsen 

Johannes Flensted-Jensen 

formand 

Niels Seersholm 

lægelig viceformand 

Birgitte Blixen-Finecke 

viceformand 

Thomas Ringbæk Herdis Hanghøi Nina Berrig 

Anne Dichmann Sorknæs Maja Holt Højgaard Ingrid Titlestad 

Rikke Macholm Ole Hilberg Mette Thyssen 

Anette Garsdal 
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Den uafhængige revisors erklæringer 

Til bestyrelsen i Danmarks Lungeforening 

Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Lungeforening for regnskabsåret 1. januar -

31. december 2011. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, 

balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven. 

Ledelsens ansvar for regnskabet 

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

overensstemmelse med almindelig anerkedt rengskabspraksis og den for ikke erhvervsdrivende 

foreninger gældende lovgivning. Ledelsen har endvidere ansvaret for de interne kontrol, som 

ledelsen anser nødvendigt for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 

uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. 

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

og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt 

planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden 

væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførslen af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb 

og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, 

herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyides 

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

for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der givet et retvisende billede. Formålet 

hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, 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 regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation 

i regnskabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for 

vores konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
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Den uafhængige revisors erklæringer 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget 

yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund 

vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 

Konklusion 

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

og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 

regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

København 0, den 27. marts 2012 

PricewaterhouseCoopers 

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

Lars Søndergaard 

statsautoriseret revisor 
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Beretning 

Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden 1901 været at forebygge og bekæmpe 

lungesygdomme og tuberkulose: 

Stk. 1 Foreningens formål er at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose ved: 

• At udbrede kendskab til lungesygdomme gennem oplysning om deres årsag, forebyggelse og 

helbredelse 

• At arbejde for foranstaltninger, der sikrer den bedst mulige forebyggelse, behandling og 

helbredelse af lungesygdomme 

• At yde støtte til forskning og uddannelse 

• At fremme internationalt at samarbejde 

Stk. 2 Foreningen kan foretage uddelinger af mere almennyttig karakter. 

Stk. 3 Foreningen kan støtte de sygdomsramte og deres familier. 

Stk. 4 Foreningen administrerer "Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af lungesygdomme". 

I 2010 vedtog bestyrelsen i Danmarks Lungeforening en mere offensiv strategi, som har defineret en række 

aktiviteter, der skal eksekveres over 5-årig periode. Samtidig bevilgede bestyrelsen et beløb på MDKK 15 af 

foreningens formue til gennemførelse af aktivitetsplanen. Året 2011 blev derfor et år, hvor foreningen for 

alvor lykkes med at tage nogle stærke skridt i retning af den formulerede vision om sundere lunger - livet 

igennem: 

Det nyfødte barns første selvstændige handling er at trække vejret. Og når vi en dag holder op, markerer 

dét livets afslutning. Derfor skal vi passe på de lunger, der sætter os i stand til at trække vejret. Vi skal 

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

forbedre mulighederne for, at de kan blive helbredt igen. 

Udvikling i aktiviteter og økonomi 

Årets aktivitetsniveau har været på et meget tilfredsstillende niveau. 

Den mere offensive strategi har medført en større synlighed i offentligheden, og et større kendskab tii 

Lungesagen og lungesygdommene. 

Som en følge af det større kendskab er det lykkedes at opnå en større grad af tilskud til gennemførelse af 

foreningens projekter, hvorfor det har været muligt at øge de direkte aktivitetsudgifter i 2011 til TDKK 

2.834 mod budgetteret TDKK 1.682, eller med ca. 68 %. 

Der er blevet investeret i kompetenceløft af foreningen samt i definerede udviklings- og 

forbedringsprojekter til opbygning af en endnu stærkere og professionel patientforening, herunder især en 

tidssvarende og omkostningseffektiv IT- og medie platform. 
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Beretning 

Resultatet af de gennemførte aktiviteter er et underskud på ca. TDKK 3.000, hvilket er i overensstemmelse 

med budgettet og bestyrelsens beslutning. 

Aktiviteter, samarbejde og fælles mål 

I Danmarks Lungeforening ønsker vi at sikre den størst mulige gennemslagskraft i forhold til samfund, det 

offentlige system og den medicinske verden. På den måde sikres lungesagen en plads, som den fortjener. 

For at kunne gennemføre denne strategi, og nå vores vision til fulde, har Danmarks Lungeforening 

investeret, og vil fortsætte at investere, de nødvendige ressourcer. 2011 har allerede vist et imponerende 

niveau af presseomtale, KOALA-projektet blev i 2011 overdraget Danmarks Lungeforening og samarbejde 

om kvalitet i rehabilitering af KOL patienter er i 2011 nyetableret i 34 af landets kommuner med foreningen 

som projektejer. Året har herudover bragt vækst i antallet af lokalforeninger og netværk, stigning i antal 

henvendelser i rådgivningen samt medlemstilgang. 

Som året er gået, er arbejdet med at samle alle aktører med tilknytning til lunger og luftveje i et tættere 

samarbejde blevet mere konkret. Der har derfor været afholdt møder med formænd i LungePatient.dk og 

Astma-Allergi Danmark. Herudover har vi været i positiv kontakt med en lang række andre, mindre 

patientforeninger samt viden- og forskningsenheder. Intentionerne om alliance og samarbejde giver 

genlyd, og der lægges nu vægt på den rette timing for et formaliseret samarbejde. 

Foreningen har i 2011 indledt et tæt og konstruktivt samarbejde med LungePatient.dk, især på 

lokalforeningsniveau. Foreningen har herudover initieret samarbejdet med LungePatient.dk omkring den 

internationale KOL-dag i tæt samspil med Astma-Allergi Danmark, Apotekerforeningen samt Dansk 

Lungemedicinsk Selskab og Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker, som foreningen i det daglige 

er sekretariats funktion for. Danmarks Lungeforening har også arbejdet for mere fokus på forskning, 

forebyggelse og behandling af lungesygdomme. I det forgangne år er foreningen gået målrettet efter tiltag, 

der sikrer større politisk opbakning. En væsentlig opgave har i 2011 igen været gennemførelsen af to årlige 

befolkningsundersøgelser om danskernes tobaksvaner sammen med vores partnere Sundhedsstyrelsen, 

Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse. 

Professionalisering og effektivisering 

De vigtigste byggesten til en moderne platform som ansvarlig og professionel patientforening blev allerede 

lagt i 2010, hvor der blev skabt en klar profil for Danmarks Lungeforening. Dette afspejles i 2011 i det store 

antal udgivelser af pjecer med nyt grafisk udtryk. Dette udtryk er nu også implementeret på foreningens 

nye og tidssvarende hjemmeside, som er opdelt i tre forskellige spor; patient, pårørende og fagperson. En 

stærk tilstedeværelse på nettet er afgørende vigtigt for, at man kan "finde" foreningen via søgemaskiner 

som Google. 

Spændende projekter i støbeskeen 

Der er fortsat en række krævende aktiviteter og projekter, som ikke vil kunne løses med de eksisterende 

ressourcer i Danmarks Lungeforening. Flere af disse aktiviteter er dog alligevel defineret og nogle er det 

også lykkes at påbegynde. I 2011 lykkes det også sekretariatet at søge og få midler fra både 

Undervisningsministeriet samt fra andre fonde. 
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Beretning 

Niveauet af gavmilde gaver og donationer blev ligeledes højere end tidligere år, hvilket sikrede muligheden 

for etablering af et øget antal netværk for patienter og pårørende samt andre projekter. En stor tak skal 

lyde til alle dem, som har støttet Danmarks Lungeforening i 2011. De har været med til at gøre det høje 

aktivitetsniveau muligt og har været medvirkende faktor til, at lungesagen er blevet eksponeret til nogle, 

som ellers ikke nødvendigvis hørerom eller fra Danmarks Lungeforening. 

Sådan brugte vi støtten 

Støtten, som vi fik i 2011, er blevet brugt til en række strategiske projekter, som alle understøtter en positiv 

udvikling for lungesyge og fokuserer på forebyggelse. Vi er derfor særligt stolte af, at året 2011 bragte, at vi 

konkret fik mulighed for at arbejde på to meget vigtige områder. Tidlig opsporing, via projekt "Liv i 

lungerne" til skolebørn og rehabilitering af KOL patienter i samarbejde med kommunerne i KOALA 

projektet. 

Faglighed og ansvarlighed 

Danmarks Lungeforening støtter op om de sundhedsprofessionelle og fagligt utroligt dygtige mennesker, 

som gøren kæmpe indsats for lungesagen. Vores kommunikation til omverden baseres altid på nyeste 

forskning og evidensbaserede beregninger. Fællesskabet med vores faglige selskaber, Dansk 

Lungemedicinsk Selskab og Fagligt Selskab for Lunge- og allergisygeplejersker, er derfor alfa omega i vores 

arbejde som en troværdig patientforening. Vi er altid meget bevidste om at opsøge den læge, sygeplejerske 

eller forsker, som ved allermest om den pågældende sag, hver gang vi bliver kontaktet, det være sig af 

offentlige instanser, private eller pressen. 

Forventninger til det kommende år / fremtiden 

Foreningens vækst vil komme af, at vi gør os mere og mere kendte og attraktive for relevante målgrupper, 

der vil støtte lungesagen. Derved tiltrækker foreningen midler til at gennemføre de projekter inden for 

forskning, forebyggelse og kommunikation/oplysningsarbejde, som vi har i støbeskeen. Alle projekter er 

udvalgt ud fra, at de bringer os tættere på vores vision om sundere lunger. 

Den store øgning i aktivitetsniveau i 2011 har da også været betinget af en bestyrelsesbeslutning og 

villighed til også at investere egne midler. Men med den opmærksomhed, som projekterne vil give os, vil 

foreningen i højere grad kunne tiltrække eksterne midler og arveindtægter, som skal udgøre et fremtidigt 

stærkt, økonomisk fundament. Antallet af igangsatte udviklingsprojekter vil definere, i hvor høj grad vi kan 

udbygge og styrke Danmarks Lungeforenings arbejde for lungerne. 

Fremdrift og enighed 

Enighed og vilje vil fremover være de vigtigste byggesten, der vil forme foreningens arbejde. Uanset hvad, 

er det Danmarks Lungeforenings klare ambition at skabe de rigtige alliancer og lykkes med vores del af 

arbejdet. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Årsrapporten for Danmarks Lungeforening 2011 er udarbejdet i overensstemmelse med 

årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A virksomheder. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold ti l tidligere år. 

Generelt og indregning og måling 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. 

Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets 

indtjening. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 

foreningen og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 

fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 

forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

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

årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Resultatopgørelsen 

Indtægter 

Indtægter består af kapitalindtægter fra foreningens kapitalgrundlag, medlemsindtægter 

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

Indtægter indregnes på det tidspunkt, for foreningen har erhvervet endelig ret til midlerne 

hvilket i væsentligte omfang er på betalingstidspunktet. 

Løn og personaleomkostninger 

Løn og personaleomkostninger består af gager og lønafhængige omkostninger til foreningens 

ansatte. 

Administrationsomkostninger 

Omkostninger til administration dækker foreninges omkostninger t i l kontorhold, lokaleom

kostninger, mødeaktivitet mv. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Strategiske udviklingsaNiancer 

Posten består af omkostninger afholdt ti l indgåelse af strategiske alliancer. 

Vederlag ekstern bistand 

Vederlag eksterne bistand består af omkostninger til advokat og revisor. 

Aktivitetsudgifter 

Aktivitetsudgifter omfatter foreningens udgifter til opretholdelse af aktiviteten. Posten dækker 

omkostninger til IT, udarbejdelse af pjecer, Lungenyt mv. 

Balancen 

Ejendom 

Ejendommen værdiansættes til senest kendte offentlige kontantværdi på statustidspunktet. 

Regulering af ejendommens værdi indregnes direkte i egenkapitalen. 

Regnskabsmæssigt resultat ved ejendommenes drift indregnes i resultatopgørelsen. 

Pante- og gældsbreve 

Pante- og gældsbreve værdiansættes til skønnet handelsværdi. 

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

Renteindtægter indregnes i resultatopgørelsen for den periode, de vedrører. 

Investeringforeningsbeviser 

Investeringsforeningsbeviser, obligationsbaserede, værdiansættes til den noterede 

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

direkte i egenkapitalen. Udbytte indregnes i resultatopgørelsen for den periode, de vedrører. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender indregnes i balancen ti l amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed 

svarer ti l pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. 

Øvrige gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. 
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Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2011 

Regnskab Budget Regnskab 

Note 2011 2011 2010 

DKK TDKK TDKK 

Indtægter 

Medlemskontingenter og -bidrag 659.358 650 638 
Arv og gaver 713.788 30 30 
Bidrag fra fonde 250.000 0 250 
Tilskud ti l konkrete projekter 546.250 0 232 
Tips- og lottomidler m.v. 202.604 240 226 
Kapitalindtægter 3.332.246 2.733 2.526 
Administrationsvederlag 718.665 658 685 

Indtægter 6.422.911 4.311 4.587 

Udgifter 

Løn og personaleomkostninger 1 5.370.027 4.954 3.837 
Administrationsomkostninger 1.126.133 1.088 1.246 
Strategiske udviklingsaNiancer 52.638 0 0 
Vederlag, ekstern bistand 181.250 220 230 
Aktivitetsudgifter 2.834.338 1.682 1.367 

Udgifter 9.564.386 7.944 6.680 

Årets resultat -3.141.475 -3.633 -2.093 

Der er fordelt som følger: 

Overført til egenkapitalen -3.141.475 -3.633 -2.093 

Årets resultat -3.141.475 -3.633 -2.093 

Årets resultat kan forklares således: 

Resultat af budgetterede aktiviteter -3.077.232 -3.000 -1.293 
Resultat af strategiske alliancer -52.638 0 0 
Reduceret afkast investeringsbeviser -11.605 -633 -800 

-3.141.475 -3.633 -2.093 
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Balance pr. 31. december 2011 

Aktiver Note 

Regnskab 

2011 

DKK 

Budget 

2011 

TDKK 

Regnskab 

2010 

TDKK 

Ejendomme 2 6.050,000 6.254 6.050 
Pante- og gældsbreve 50.000 0 50 
Aktier 2.000 2 2 
Investeringsforeningsbeviser 3 53.968.501 56.156 54.742 
Andre tilgodehavender 4 980.778 825 840 
Likvide beholdninger 4.305.924 4.652 9.136 

AKTIVER 65.357.203 67.889 70.820 

Passiver 

Egenkapital 5 56.189.022 58.990 60.104 

Pensionsforpligtelse 166.612 176 173 
Dansk Sundhedstjenste 1.241.665 1.242 1.291 

Langfristet gæld 1.408.277 1.418 1.464 

Forskningsprojekt KB + DL 5.092.730 5.655 7.261 
Skyldige projektomkostninger 261.582 0 0 
Anden gæld 2.405.592 1.826 1.991 

Kortfristet gæld 7.759.904 7.481 9.252 

Gæld i alt 9.168.181 8.899 10.716 

Passiver i alt 65.357.203 67.889 70.820 

Eventualforpligtelser 6 
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Noter til årsrapporten 
2011 2010 
DKK TDKK 

Løn og personaleomkostninger m.v. 

Løn 4.806.440 3.385 
Pension 414.636 323 
Andre sociale ydelser 83.542 70 
Andre personaleomkostninger 65.409 59 

5.370.027 3.837 

Ejendom 

Kystsanatoriet Hjerting, offentlig ejendomsvurdering 6.050.000 6.050 

6.050.000 6.050 

Investeringsforeningsbeviser 

Regnskabsmæssig værdi pr. 1. januar 54.742.475 54.295 

Afgang i årets løb -104 0 
Kursregulering -773.870 447 

Bevægelser i årets løb -773.974 447 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 53.968.501 54.742 

Andre tilgodehavender 

Diverse tilgodehavender 293.157 63 
Mellemregning med Danmarks Lungeforenings Fond 483.521 569 
Depositum 204.100 208 

980.778 840 



Noter til årsrapporten 

5 Egenkapital 

2011 
DKK 

2010 
TDKK 

60.104.367 61.787 
-773.870 444 

0 -204 
0 170 

-3.141.475 -2.093 

56.189.022 60.104 

6 Eventualforpligtelser 

Foreningen har indgået lejeaftale med 6 måneders opsigelsesvarsel, svarende til en 
eventualforpligtelse på TDKK 204. 

Saldo pr. 1. januar 
Kursregulering af værdipapir 
Regulering ejendomsvurdering Kystsanatoriet Hjerting 
Salg af jordstykke Kystsanatoriet Hjerting 
Overført fra resultatdisponering 


