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Ledelsens påtegning 

Årsrapportens godkendelse 

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

1. januar - 31. december 2012 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 3.april 2013 

Adm. Direktør 

1 bestyrelsen 

Anne Brandt 

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 2012 der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, 

balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Ledelsens ansvar for åregnskabet 

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

overensstemmelse med årsregnskabsloven og den for ikke erhvervsdrivende foreninger 

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

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

uanset om denne 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 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 udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb 

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

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

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 årsregnskabet. 

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 

Konklusion 

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

og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 

regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen 

Danmarks Lungeforening har i overensstemmelse med årsregnskabsloven og den for ikke 

erhvervsdrivende foreninger gældende lovgivning som sammenligningstal i resultatopgørelsen og 

balancen for regnskabsåret 2012 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultat- og 

balancebudget for 2012. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. 

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. 

København 0, den 3. april 2013 

PricewaterhouseCoopers 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Lars Søndergaard 

statsautoriseret revisor 
Lars Vagner Hansen 

statsautoriseret revisor 



Ledelsesberetning 

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". 

Året 2012 har igen været et særligt aktivt år, hvor Danmarks Lungeforening har haft mulighed for 

at gennemføre en række ekstraordinære projekter som led i den offensive strategi, der 

eksekveres over en 5-årig periode fra 2010-2015.1 2010 bevilgede bestyrelsen et beløb på MDKK 

15 af foreningens formue til gennemførelse af aktivitetsplanen bundet op på denne strategi. I 

2012, ligesom i 2011, tog foreningen således flere, stærke og sikre skridt i retning af at opnå 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. 

FOKUS PÅ PATIENTERNE 

Vi vælger altid den positive, opbyggelige tilgang i vores arbejde for lungepatienter, deres 

pårørende og deres behandlere. I 2012 har vi i alle mærkesager og projekter prioriteret at holde et 

klart fokus på patienterne og de positive vinkler i deres liv med lungesygdomme. Året har også 

bragt en øget opbakning til vores arbejde fra alle dele af sundhedsvæsenet, øget politisk fokus på 

lungesagen og en større interesse fra nye sponsorer og private samarbejdspartnere. 

UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMI 

Aktivitetsniveauet i 2012 har været meget tilfredsstillende. 
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Den offensive strategi har medført en større synlighed i offentligheden, og et langt større 

kendskab til Lungesagen og lungesygdommene. Stigningen i antal omtaler, hvor Danmarks 

Lungforening har været nævnt eller citeret, er steget med over 100 % i 2012 sammenlignet med 

den pressedækning vi havde i 2009 - før den nye strategi trådte i kraft. Antallet i positive 

medieomtaler af lungesagens mærkesager er ikke blot steget, men kvaliteten/størrelsen af 

omtalerne er også markant forbedret. Således har Danmarks Lungeforening i 2012 deltaget/blevet 

citeret i en del landsdækkende radio og TV-indslag samt i flere, store flersides temaer om 

lungesygdomme i alt lige fra Ugeskrift for Læger, Dagens Medicin til Magasinet Helse og BT. Det er 

vanskeligt at sammenligne værdien af medieomtalen med tidligere, men Danmarks Lungeforening 

har udover antal omtaler også oplevet en markant forbedring i omtalernes kvalitet og spalteplads. 

Vores hjemmeside www.lunge.dk er populær. En større synlighed på nettet er afgørende vigtig 

for, at man"finder" Danmarks Lungeforening via søgemaskiner som Google. Som følge af en større 

eksponering i 2012 både i medierne og via SEO (søgemaskineoptimering) har hjemmesiden 

www.lunfie.dk således oplevet en stigning i unikke besøgende. 

Det forbedrede kendskab til lungerne har også påvirket, at vi er lykkedes med at få flere tilskud til 

gennemførelse af vores vigtige projekter. Det har i 2012, helt unikt, været muligt at øge de direkte 

aktivitetsudgifter ti l TDKK 6.087 mod budgetteret TDKK 1.919. 

STRATEGISKE PROJEKTER 

Vi er særligt stolte af, at året 2012 bragte, at vi konkret fik mulighed for at arbejde på tre meget 

vigtige områder. Forebyggelse i projekt "Liv i lungerne" til skolebørn, Tidlig opsporing i projekt 

"Friske Forsyninger" til arbejdspladser samt behandling i projekt "Palliativ indsats til KOL-

patienter". En stor tak til Undervisningsministeriet, Forebyggelsesfonden og TrygFonden samt 

andre fonde for støtten til disse projekter. 

Projekt Friske Forsyninger (afsluttet i 2012) 

Lungesundhed på arbejdspladsen-projektet, Friske Forsyninger, er afsluttet ved årsskiftet, og 

projektet er nu i den afrapporterende fase. I alt modtog projektet TDKK 2.013 kr. i støtte fra 

Forebyggelsesfonden. 

Helt overordnet er tilbagemeldingerne fra de to involverede virksomheder i projektet, Ringkøbing 

Skjern og Roskilde Forsyning, meget positive, og begge virksomheder er i gang med at sikre, at 

projektets positive resultater og nyudviklinger implementeres fremadrettet på virksomhederne. 

Resultaterne fra projektet skal bruges fremadrettet ti l at få flere virksomheder til at sætte fokus på 

lungefunktionsmålinger og lungesundhed hos deres medarbejdere. 

Projekt Liv i lungerne (lanceres i 2013) 

Projekt liv i lungerne modtog i 2012 støtte fra Sundhedsministeriets Rådighedspulje og 

Undervisningsministeriet. Liv i lungerne er nu et færdigtudviklet online læringsite, hvis grundidé 

bygger på, at de unge i udskolingen (7.-10. kl) gennem egne produktioner får ordet (via f i lm, 

blogindlæg, kampagner mm) og påvirkes til at være opmærksomme om lunger, luft og sundhed. 
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Sitet lanceres først i 2013, hvor der rekrutteres lærere, der vil afprøve Liv i lungerne med deres 7.-

10. klasser. Vi er stolte af, at "Liv i lungerne" bliver et obligatorisk element i Satspulje-modellen for 

forebyggelse af rygestart i grundskolen i 2013. 

Projekt Palliativ indsats til KOL-patienter (lanceres i 2013) 

Danmarks Lungeforening modtog i 2012 en bevilling på knap 900.000 kr. fra Trygfonden til 

kortlægning af den palliative indsats i forhold til lungesygdomme i samarbejde med Videnscenter 

for Palliation. Der er indhentet data fra både det nationale registerstudie og en 

interviewundersøgelsen foretaget af projektansatte antropolog Marie Gade Husted. I 2013 

formidles resultaterne i en rapport. 

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 alligevel definerede 

og nogle er det også lykkes at føre videre. Bestyrelsens beslutning om at investere i 

udviklingsaktiviteter aflæses således forventeligt i form af et underskud på ca. TDKK 3.685. 

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 fortsætte denne strategi, og nå vores vision ti l fulde, har 

Danmarks Lungeforening investeret, og vil fortsætte at investere, de nødvendige ressourcer. 

Året har også bragt vækst i antallet af mennesker, der er ti lknyttet vores 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 fortsat. Dette har især gjort sig gældende for LungePatient.dk, hvor der er 

indgået dialog om en reel sammenlægning, og vi har også været i positiv kontakt med en lang 

række andre patientforeninger samt viden- og forskningsenheder. Dette har bl.a. medført at 

Cystisk Fibrose Foreningen gav tilsagn om at flytte ind i lokalerne på 1. sal på Strandboulevarden 

47B (pr. 1. marts 2013). Der er ansat en sekretariatschef i CFF, og vi imødeser mulighederne for et 

samarbejde med foreningen. 

I 2012 har Danmarks Lungeforening arbejdet hårdt for at løfte lungesagen højere op på både den 

videnskabelige, politiske og samfundsmæssige dagsorden. Danmarks Lungeforening administrerer 

Danmarks Lungeforenings Fond og kom i den glædelige situation, at Fonden kunne uddele 2.2 mill 

til forskning mod forventet 1. 3 mill i 2012. Den politiske og samfundsmæssige dagsorden er vi 

lykkes med at påvirke bl.a. gennem gode samarbejder, der har resulteret i et stærkt fagligt 

fundament for nye skridt på lungeområdet. Disse blev blandt andet skabt på et KOL-parlament i 

maj 2012, hvor 40 af Danmarks fremmeste eksperter inden for KOL-området mødtes for at 

diskutere, hvilke barrierer, der står i vejen for en god KOL-behandling i Danmark. I forbindelse med 

KOL-parlamentet er der udgivet en dokumentationsrapport (en såkaldt hvidbog) omkring 
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barrierrer for optimal behandling af KOL. Denne rapport danner grundlag for det videre arbejde 

med at opnå en forpligtende lungeplan i Danmark. Efterfølgende blev en KOL konference afholdt i 

november 2012 med over 100 deltagere fra regioner, kommuner, hospitaler, forskere mv. Astrid 

Krag, sundhedsminister, bidrog med et videointerview, og KOL-konferencen blev gennemføret 

med en meget høj grad af deltagerinvolvering. Begge arrangementer blev afholdt i samarbejde 

med Dagens Medicin. Resultatet af KOL-parlament og KOL-konference er 10 prioriterede forslag til 

løsninger, som er blevet overdraget til Danmarks Lungeforening. Det er vores opgave at sørge for, 

at de bliver omsat til konkrete handlinger efterfølgende. 

ANDRE AKTIVITETER 

KOALA, et kvalitetssikringssystem for KOL-patienter i rehabilitering, som vi tog ansvaret for i 2011, 

er nu gået ind i en meget spændende første fase af udviklingssamarbejdet med Regionernes 

Kliniske Kvalitetsprojekt (RKKP, der bl.a. håndterer Dr-KOL/NIP) og RegionHs Tværsektorielle 

Rehabiliteringsdatabase og Analyseportal (Projekt 16). Målet med samarbejdsprojektet er, at 

KOALA udvikles i en ny version, der i langt højere grad samarbejder med andre databaser. 

2012 blev også året, hvor vi overgik os selv med en ekstraordinær begivenhed. Søndag 28. oktober 

2012 afholdte Danmarks Lungeforening Gallashow for lungerne på Det Kgl. Teater, med deltagelse 

af HKH Kronprinsesse Mary, i anledning af 20-året for den første, danske lungetransplantation. 

Gallashowet blev et brag af et event, der oven i købet gav et mindre overskud. Dermed blev alle 

målene for showet indfriet i og med, at indtægterne dækkede lejeudgifterne til Det Kongelige 

Teater (280.000 kr.), vi spillede for en fyldt sal (1.400 solgte billetter), skabte stor 

pressebevågenhed omkring showet (bl.a. med et direkte indslag i TV-Avisen samt i DR Update og 

dækning i alle kulørte blade) og ikke mindst gav stor awarenes både blandt vores interne og 

eksterne samarbejdspartnere. Samtidig har gallashowet resulteret i en række nye spændende 

samarbejdsrelationer både med virksomheder og skuespillere. 

Organsagen og arbejdet for at få flere mennesker til at tage stilling til organdonation og registreres 

sig i organregistereret blev også berørt i forbindelse med Gallashowet. Indsatsen for at nedbringe 

ventelisterne fortsatte i 2012 i tæt samarbejde med Dansk Center for Organdonation og Oplysning 

om Organdonation (tidl. transplantationsgruppen). 

I oktober 2012 havde Danmarks Lungeforening besøg af Sundheds- ogforebyggelsesminister 

Astrid Krag, som fik en introduktion til lungesagens vigtigste punkter. 

En anden væsentlig opgave har igen i 2012 været gennemførelsen af to årlige 

befolkningsundersøgelser om danskernes tobaksvaner sammen med vores partnere 

Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse. 

PROFESSIONALISERING OG EFFEKTIVISERING 

Danmarks Lungeforening's klare grafiske profil blev videreført i 2012 i udgivelse af flere pjecer. 

Hjemmesiden, som blev laceret i 2011, er også blevet videreudviklet i 2012. 
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FRIVILLIGHED OG OMKOSTNINGSBEVIDST DRIFT 

Foreningen drives med en klar motivation om at begrænse omkostningerne mest muligt. Overalt 

hvor det er muligt forsøger vi at opnå velgørenhedsrabatter, få sposoreret ydelser og benytte os af 

frivillig arbejdskraft, så vores midler mest muligt kan anvendes til at forbedre livet for mennesker, 

der lever med en lungesygdom tæt inde på livet. 

Gavmilde gaver og donationer er meget vigtige for os, da de sikrer en konstant aktivitet. Ligeledes 

er vi tanknemmelige for en stor tilstrømning af frivillig arbejdskraft, både i form af frivillige, 

administrative kræfter til sekretariatet og i forbindelse med vores Gallashow på Det Kongelige 

Teater. En stor tak skal lyde til alle dem, som har støttet Danmarks Lungeforening i 2012. 

FAGLIGHED OG ANSVARLIGHED 

Danmarks Lungeforening støtter op om de sundhedsprofessionelle og fagligt utroligt dygtige 

mennesker, som gør en kæmpe indsats for lungesagen. Vores kommunikation til omverden 

baseres altid på nyeste forskning og evidensbaseret viden. Fællesskabet med vores faglige 

selskaber, Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) og Fagligt Selskab for Lunge- og 

Allergisygeplejersker (FSLA), 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 øger kendskabet til vores arbejde i befolkningen, hos 

politikerne og i sundhedsvæsenet. Vi ønsker at tiltrækker flere, som vil melde sig ind i foreningen, 

både private og erhversmedlemsskaber, og flere som vil give bidrag og donationer til de projekter 

inden for forskning, forebyggelse og kommunikation/oplysningsarbejde, vi har i støbeskeen. Alle 

vores fremtidig projekter udvælges ud fra, at de bringer os tættere på vores vision om sundere 

lunger til alle i vores samfund. 

Den fortsatte øgning i aktivitetsniveau har også i 2012 været betinget af en bestyrelsesbeslutning 

og villighed til at investere egne midler. Denne indsats har krævet en ekstraordinær arbejdsindsats 

i sekretariatet. Vi forventer, at alt den opmærksomhed, som arbejdet i 2012 har givet foreningen, 

vil gøde en vækst i vores økonomi, der fremover vil kunne finansiere foreningens udvikling og 

udgøre et stærkt, økonomisk fundament. 

Tak for et fantastisk 2012. Vi vil fortsætte arbejdet mod nye successer i 2013 med vores positive, 

opbyggelige tilgang ti l udfordringerne, der ligger foran os, til glæde for alle, som er berørte af 

lungesygdomme. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Årsrapporten for Danmarks Lungeforening 2012 er udarbejdet i overensstemmelse med 

årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til 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 til kontorhold, lokaleom

kostninger, mødeaktivitet mv. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Strategiske udviklingsalliancer 

Posten består af omkostninger afholdt til 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, værdiansættestil 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 til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed 

svarer til 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 2012 

Regnskab Budget Regnskab 
Note 2012 2012 2011 

DKK TDKK TDKK 

Indtægter 

Medlemskontingenter og -bidrag 747.287 722 659 
Arv og gaver 835.507 60 714 

Bidrag fra fonde 250.000 0 250 
Tilskud til konkrete projekter 3.441.874 0 546 
Tips- og lottomidler m.v. 227.029 230 202 
Kapitalindtægter 3.011.101 2.680 3.333 
Administrationsvederlag 536.725 719 719 

Lungegalla 99.940 0 0 

Indtægter 9.149.463 4.411 6.423 

Udgifter 

Løn og personaleomkostninger 1 5.584.649 5.665 5.370 
Administrationsomkostninger 1.249.308 1.090 1.127 
Strategiske alliancer 509.021 0 52 

Vederlag, ekstern bistand 194.282 216 181 
Aktivitetsudgifter 6.087.140 1.919 2.834 

Udgifter 13.624.400 8.890 9.564 

Årets resultat -4.474.937 -4.479 -3.141 

Årets resultat kan forklares således: 

Resultat af budgetterede aktiviteter -3.684.784 -3.792 -3.077 

Resultat af strategiske alliancer -509.021 0 -52 
Reduceret afkast investeringsbeviser -281.132 -687 -12 

-4.474.937 -4.479 -3.141 



Balance pr. 31. december 2012 

Regnskab Budget Regnskab 

Aktiver Note 2012 2012 2011 

DKK TDKK TDKK 

Ejendomme 2 5.683.400 6.050 6.050 

Pante- og gældsbreve 50.000 50 50 
Aktier 2.000 2 2 

Investeringsforeningsbeviser 3 53.672.430 53.416 53.968 

Andre tilgodehavender 4 1.908.196 208 981 

Likvide beholdninger 1.464.795 811 4.306 

AKTIVER 62.780.821 60.537 65.357 

Passiver 

Egenkapital 5 52.782.202 50.744 56.189 

Pensionsforpligtelse 187.453 172 167 

Dansk Sundhedstjenste 1.191.998 1.192 1.241 

Langfristet gæld 1.379.451 1.364 1.408 

Forskningsprojekt KB + DL 4.025.924 5.888 5.093 

Skyldige projektomkostninger 781.895 0 261 

Anden gæld 3.811.349 2.541 2.406 

Kortfristet gæld 8.619.168 8.429 7.760 

Gæld i alt 9.998.619 9.793 9.168 

Passiver i alt 62.780.821 60.537 65.357 

Eventualforpligtelser 6 



Noter til årsrapporten 
2012 2011 
DKK TDKK 

1 Løn og personaleomkostninger m.v. 

Løn 4.853.064 4.806 

Pension 539.734 415 

Andre sociale ydelser 82.216 84 

Andre personaleomkostninger 109.635 65 

5.584.649 5370 

2 Ejendom 

Kystsanatoriet Hjerting, offentlig ejendomsvurdering 5.683.400 6.050 

5.683.400 6.050 

3 Investeringsforeningsbeviser 

Regnskabsmæssig værdi pr. 1. januar 53.968.502 54.742 

Tilgang i årets løb 1.384.029 0 

Afgang i årets løb -3.114.818 0 

Kursregulering 1.434.717 -774 

Bevægelser i årets løb -296.072 -774 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 53.672.430 53.968 

4 Andre tilgodehavender 

Diverse tilgodehavender 

Mellemregning med Danmarks Lungeforenings Fond 

"Friske forsyninger" Forebyggelsesfonden 

Depositum 

1.908.196 981 

65.604 293 

380.049 484 

1.252.735 0 

209.808 204 



Noter til årsrapporten 
2012 2011 
DKK TDKK 

5 Egenkapital 

Saldo pr. 1. januar 56.189.022 60.104 

Kursregulering af værdipapir 1.434.717 -774 

Regulering ejendomsvurdering Kystsanatoriet Hjerting -366.600 0 

Overført fra resultatdisponering -4.474.937 -3.141 

52.782.202 56.189 

6 Eventualforpligtelser 

Foreningen har indgået lejeaftale med 6 måneders opsigelsesvarsel, svarende ti l en 

eventualforpligtelse på TDKK 210. 
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