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Årsrapportens godkendelse 

Ledelsens påtegning 

Bestyrelse og direktør har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2011 for Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesyg
domme. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regn
skabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi fin
der endvidere den samlede præsentation af årsrapporten retvisende. Årsregnskabet giver der
for efter vor opfattelse et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, den finansielle stil
ling samt resultatet af fondens aktiviteter. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
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Den uafhængige revisors påtegning af regnskabet 

Til bestyrelsen i Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. 

Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesyg
domme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011. Årsregnskabet omfatter, resultatop
gørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet aflægges efter årsregn
skabsloven. 

Ledelsens ansvar for regnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskab, der giver et retvisende billede i over
ensstemmelse med almindeligt anerkendt regnskabspraksis og den for ikke erhvervsdrivende 
fonde gældende lovgivning. Ledelsen har endvidere ansvaret for de interne kontroller, som le
delsen anser for nødvendig 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 udførelsen af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb 
og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurde
ring, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejl
informationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kon
trol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende 
billede, formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændig
hederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kon
trol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er pas
sende, 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 påtegning af regnskabet 

Konklusion 

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regn
skabsåret 1. januar - 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

København 0, den 27. marts 2011 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Lars Søndergaard 
statsautoriseret revisor 
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Fondsbestyrelsens årsberetning 

Fondens formål er at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose ved at yde 
økonomisk støtte ti l: 

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 

Fondens disponible kapital fra sidste 
regnskabsår 
Årets resultat 

Tilbageførte ikke udnyttede bevillinger 

Resultat til disposition 

Regnskab Budget t.kr. Regnskab t.kr. 
2011 2011 2010 

116.794 0 1.845 
2.140.194 2.114 1.484 

56.510 0 255_ 

2.313.498 2.114 3.584 

Uddelinger 

Forskning 1.316.899 1.116 2.744 
Oplysningsarbejde 227.297 238 302 
Internationalt samarbejde 41.959 54 67 
Sygdomsramte og deres familier 215.065 186 354 
Henlæggelse til senere anvendelse 512.278 520 117 

Disponeret resultat 2.313.498 2.114 3.584 
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Regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Årsregnskabet for Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme for 2011 
er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A for virk
somheder. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. 

Investeringsforeningsbeviser 

Investeringsforeningsbeviser værdiansættes til den noterede kurs på statustidspunktet. 
Kursgevinster og tab indregnes i den bundne grundkapital. 

Obligationer 

Obligationer værdiansættes til den noterede kurs på statustidspunktet. 
Kursgevinster og tab indregnes i på den bundne grundkapital. 

Fondsskat 

Den udgiftsførte skat svarer til skatten af årets skattepligtige indkomst og er indregnes som an
den gæld. 

Skyldige bevillinger 

Bevilgede, ikke udbetalte uddelinger er indregnes som anden gæld. 
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Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2011 

Regnskab Budget t.kr. Regnskab t.kr. 
Note 2011 2011 2010 

Udbytte investeringsforeningsbeviser 2.629.691 2.102 1.926 

Renter 3+4 18.027 12 13 

Indtægter 2.647.718 2.114 1.939 

Administrationsvederlag 422.700 423 387 
Møder og rejser 9.324 20 7 
Revisionshonorar 75.000 75 60 
Depot- og bankgebyr 500 2 1 

Udgifter 507.524 520 455 

Resultat før skat 2.140.194 1.594 1.484 

Skat af årets resultat 6 0 0 0 

Årets resultat 2.140.194 1.594 1.484 
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Balance pr. 31. december 2011 

Aktiver 
Regnskab Budget t.kr. Regnskab t.kr. 

Note 2011 2011 2010 

Investeringsforeningsbeviser 1 50.325.658 52.346 51.027 
Obligationer 2 0 0 0 
Kontante midler 3 523.083 523 523 

Bundne aktiver 50.848.741 52.869 51.550 

Diverse debitorer 0 14 71 
Kontante midler 4 2.368.157 1.195 2.380 

Tilgodehavender 2.368.157 1.209 2.451 

Aktiver i alt 53.216.898 54.078 54.001 

Passiver 

Grundkapital 5 50.848.741 52.868 51.550 
Disponibel kapital 512.278 0 117 

Egenkapital 51.361.019 52.868 51.667 

Skyldige bevillinger 1.257.000 117 1.762 
Diverse kreditorer 120.018 423 47 
Mellemregning med 
Danmarks Lungeforening 478.861 670 525 

Gæld 1.855.879 1.210 2.334 

Passiver i alt 53.216.898 54.078 54.001 
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Noter til årsrapporten 

2011 2010 
DKK t.kr. 

Investeringsforeningsbeviser (bundne aktiver) 

Kursværdi pr. 1. januar 2011 51.027.037 50.642 

Tilgang i årets løb 0 0 
Afgang i årets løb 0 0 
Kursregulering -701.379 385 

Bevægelser i årets løb -701.379 385 

Kursværdi pr. 31. december 2011 50.325.658 51.027 

Obligationer (bundne aktiver) 

Kursværdi 1. januar 2011 0 115 

Tilgang i årets løb 0 0 
Afgang i årets løb 0 -13 
Kursregulering 0 -102 

Bevægelser i årets løb 0 -115 

Kursværdi pr. 31. december 2010 0 0 

Kontante midler (bundne aktiver) Saldo Renter 

Bunden konto i forvaltningsafdeling 
(§ 3-konto) Danske Forvaltning, konto 796-003366 523.083 3.215 

523.083 3.215 

Kontante midler (disponible aktiver) 

Danske Bank, konto nr. 250-04-96684 2.365.579 14.812 
Danske Bank, konto nr. 250-04-96706 2.578 0 

2.368.157 14.812 
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Noter til årsrapporten 

2011 2010 
DKK t.kr. 

5 Grundkapital 

Saldo pr. 1. januar 2011 51.550.033 51.165 
Fusionsafregning 87 0 
Kursregulering af værdipapir -701.379 385 

50.848.741 51.550 

6 Skat af årets resultat 

Der påhviler ikke fonden skat af årets resultat. 
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