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Den uafhængige revisors erklæringer 

Til bestyrelsen i Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. 

Påtegning på årsregnskabet 

Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesyg-

domme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 der omfatter resultatopgørelse, balan-

ce, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med 

lov om fonde og visse foreninger og fundatsen samt årsregnskabslovens bestemmelser for 

regnskabsklasse A med nødvendige tilpasninger. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

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

overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger og fundatsen samt årsregnskabslo-

vens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nødvendige tilpasninger. Ledelsen har end-

videre ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et års-

regnskab 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 revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderli-

gere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt plan-

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

væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og 

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

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

skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er rele-

vant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet her-

med er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at 

udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter end-

videre vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regn-

skabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation i årsregnska-

bet. 

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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ars VagnerIHatsén 

statsautoriseret revisor 

ars S derg 

stats utori er revisor 

Den uafhængige revisors erklæringer 

Konklusion 

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

og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regn-

skabsåret 1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med lov om fonde og visse for-

eninger og fundatsen samt årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med nød-

vendige tilpasninger. 

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen 

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme har i overensstemmelse 

med årsregnskabsloven og den for ikke erhvervsdrivende fonde gældende lovgivning som 

sammenligningstal i resultatopgørelsen og balancen for regnskabsåret 2014 medtaget det af 

bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2014. Disse sammenligningstal har ikke været under-

lagt revision. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til 

den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysnin-

gerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 

København Ø, den 15. april 2015 

PricewaterhouseCoopers 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
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Fondsbestyrelsens årsberetning 

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 
Regnskab 

2014 

Budget t.kr. 

2014 

Regnskab t.kr. 

2013 

Fondens disponible kapital fra sidste 

regnskabsår 9.325 0 185 

Årets resultat 1.339.113 1.376 1.226 

Tilbageførte ikke udnyttede bevillinger 11.762 0 244 

Resultat til disposition 1.360.200 1.376 1.655 

Uddelinger 

Forskning 1.115.034 963 1.412 

Oplysningsarbejde 170.321 245 136 

Internationalt samarbejde 44.307 48 54 

Sygdomsramte og deres familier 1.075 120 43 

Henlæggelse til senere anvendelse 29.463 0 10 

Disponeret resultat 1.360.200 1.376 1.655 

4 



Regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Årsregnskabet for Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme for 2014 

er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i 
regnskabsklasse A med tilvalg af enkelte regler for klasse C. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. 

Obligationer og aktier 

Obligationer og aktier værdiansættes til den noterede kurs på statustidspunktet. 

Kursgevinster og tab indregnes i den bundne grundkapital. 

Fondsskat 

Den udgiftsførte skat svarer til skatten af årets skattepligtige indkomst og er indregnet som an-

den gæld. 

Skyldige bevillinger 

Bevilgede, ikke udbetalte uddelinger er indregnet som anden gæld. 
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Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2014 

Note 

Regnskab 

2014 

Budget t.kr. 

2014 

Regnskab t.kr. 

2013 

Udbytte investeringsforeningsbeviser 0 0 1.391 

Rente obligationer 949.589 1.759 33 

Udbytte aktier 423.124 0 7 

Renter 4+5 1.431 1 26 

Arv til uddeling 395.051 0 0 

Indtægter 1.769.195 1.760 1.457 

Administrationsvederlag 137.414 176 146 

Møder og rejser 6.206 15 11 

Kontorhold 1.694 0 0 

Revisionshonorar 62.500 62 63 

Maj Invest samt depot-og bankgebyr 171.008 131 11 

Udenlandsk udbytteskat 51.260 0 0 

Udgifter 430.082 384 231 

Resultat før skat 1.339.113 1.376 1.226 

Skat af årets resultat 6 0 0 0 

Årets resultat 1.339.113 1.376 1.226 
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Balance pr. 31. december 2014 

Aktiver 

Note 

Regnskab 

2014 

Budget t.kr. 

2014 

Regnskab t.kr. 

2013 

Obligationer 1 42.639.217 50.200 32.368 

Aktier 2 9.794.314 0 8.943 

Kontante midler 3 465.480 42 9.118 

Mellemregning med disponible aktiver -206.588 0 -7 

Bundne aktiver 52.692.423 50.242 50.422 

Diverse debitorer 413.096 0 8 

Periodiserede renter 484.033 0 497 

Kontante midler 4 318.203 2.195 944 

Mellemregning med bundne aktiver 206.588 0 7 

Tilgodehavender 1.421.920 2.195 1.456 

Aktiver i alt 54.114.343 52.437 51.878 

Passiver 

Grundkapital 5 52.692.423 50.242 50.422 

Disponibel kapital 29.463 0 10 

Egenkapital 52.721.886 50.242 50.432 

Skyldige bevillinger 859.200 1.792 1.176 

Diverse kreditorer 199.722 63 64 

Mellemregning med 

Danmarks Lungeforening 333.535 340 206 

Gæld 1.392.457 2.195 1.446 

Passiver i alt 54.114.343 52.437 51.878 
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Noter til årsrapporten 

1 Obligationer (bundne aktiver) 

2014 
DKK 

2013 
t.kr. 

Kursværdi 1.januar 2014 32.367.505 0 

Tilgang i årets løb 58.796.100 35.799 

Afgang i årets løb -50.311.430 -3.152 

Kursregulering 1.787.042 -279 

Bevægelser i årets løb 10.271.712 32.368 

Kursværdi pr. 31. december 2014 42.639.217 32.368 

2 Aktier (bundne aktiver) 

Kursværdi 1.januar 2014 8.943.245 0 

Tilgang i årets løb 1.920.341 8.529 

Afgang i årets løb -1.493.821 0 

Kursregulering 424.549 414 

Bevægelser i årets løb 851.069 8.943 
Kursværdi pr. 31. december 2014 9.794.314 8.943 
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Noter til årsrapporten 
3 Kontante midler (bundne aktiver) 

	
Saldo 	Renter 

Bunden konto i forvaltningsafdeling 

(§ 3-konto) Danske Forvaltning, konto 796-003366 	 178.126 	 1.431 

Danske Forvaltning valutakonto EUR konto 3946355348 	36.995 	 0 

Danske Forvaltning valutakonto USD konto 4183125397 	67.488 	 0 

Danske Forvaltning valutakonto SEK konto 4183125362 	 36.955 	 0 

Danske Forvaltning valutakonto GBP konto 4183125389 	130.504 	 0 

Danske Forvaltning valutakonto CHF konto 4183125370 	15.412 	 0 

	

465.480 	 1.431 

4 Kontante midler (disponible aktiver) 

Danske Bank, konto nr. 250-04-96684 

Danske Bank, konto nr. 250-04-96706 

	

120.995 	 0 

	

197.208 	 0 

 

318.203 	 0 

    

2014 	 2013 

DKK 	 t.kr. 

5 Grundkapital 

Saldo pr. 1. januar 2014 	 50.422.410 	52.138 

Kursregulering værdipapir 	 2.211.591 	-1.761 

Kursregulering valuta konti 	 33.815 	 45 

Udlodning aktier i lndivator PLC 	 24.607 	 0 

52.692.423 	50.422 

6 Skat af årets resultat 

Der påhviler ikke fonden skat af årets resultat. 
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