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Arsrapportens godkendelse 

Ledelsens pategning 

Bestyrelse og direkt0r har dags dato behandlet og godkendt arsrapporten for regnskabsaret 1. 

januar - 31. december 2012 for Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af Lungesyg

domme. 

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Arsregnskabsloven. Vi anser den valgte regn-

skabspraksis for hensigtsmaessig og de ud0vede regnskabsmaessige sk0n for forsvarlige. Vi fin

der endvidere den samlede praesentation af arsrapporten retvisende. Arsregnskabet giver der-

for efter vor opfattelse et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, den finansielle stil

ling samt resultatet af fondens aktiviteter. 

Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

K0benhavn 0, den 3. april 2013 
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Den uafhaengige revisors pategning af regnskabet 

Til bestyrelsen i Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af Lungesygdomme. 

Vi har revideret arsregnskabet for Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af Lungesyg

domme for regnskabsaret 1. januar - 31. december 2012 der omfatter, resultatopg0relse, ba

lance, noter og anvendt regnskabspraksis. Arsregnskabet aflaegges efter arsregnskabsloven. 

Ledelsens ansvar for regnskabet 

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

overensstemmelse med arsregnskabsloven og den for ikke erhvervsdrivende fonde gaeldende 

lovgivning. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser n0d-

vendig for at udarbejde et arsregnskab uden vaesentlig fejlinformation, uanset om dette skyldes 

besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi 

har udf0rt vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 

yderligere krav if0lge dansk revisorlovgivning. Dette kraever, at vi overholder etiske krav samt 

planlaegger og udf0rer revisionen for at opna h0j grad af sikkerhed for, om arsregnskabet er 

uden vaesentlig fejl information. 

En revision omfatter udf0relse af revisionshandlingerfor at opna revisionsbevis for bel0b og 

oplysninger i arsregnskabet. De valgte handlinger afhaenger af revisors vurdering, herunder 

vurderingen af risici for vaesentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om fejlinformationen 

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

vant for virksomhedens udarbejdelse af et arsregnskab, der giver et retvisende billede. Forma-

let hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstaandighederne, 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 le

delsens regnskabsmaessige sk0n er rimelige, samt en vurdering af den samlede praesentation i 

arsregnskabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstraekkeligt og egnet som grundlag 

for vores konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
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Den uafhaengige revisors pategning af regnskabet 

Konklusion 

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

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

skabsaret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med arsregnskabsloven. 

Supplerende oplysninger vedr0rende forstaelse af revisionen 

Danmarks Lungeforenings Fond ti l bekaempelse af Lungesygdomme har i overensstemmelse 

med arsregnskabsloven og den for ikke erhvervsdrivende fonde gaeldende lovgivning som 

sammenligningstal i resultatopg0relsen og balancen for regnskabsaret 2012 medtaget det af 

bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2012. Disse sammenligningstal har ikke vaeret under-

lagt revision. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Vi har i henhold til arsregnskabsloven gennemlaest ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget 

yderligere handlinger i tillasg til den udf0rte revision af arsregnskabet. Det er pa denne bag-

grund vores opfattelse, at opiysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med ars

regnskabet. 

K0benhavn 0, den 3. april 2013 

PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Lars S0ndergaard Lars Vagner Hansen 

statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 
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Fondsbestyrelsens arsberetning 

Fondens formal er at forebygge og bekaempe lungesygdomme og tuberkulose ved at yde 

0konomisk st0tte t i l : 

a. forskning 

b. oplysningsarbejde 

c. fremme af internationalt samarbejde om bekaempelse 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 Budget t.kr. Regnskab t.kr. 

2012 2012 2011 

Fondens disponible kapital fra sidste 

regnskabsar 512.278 0 117 

Arets resultat 2.150.581 1.810 2.140 

Tilbagef0rte ikke udnyttede bevillinger 216.322 0_ 56_ 

Resultat til disposition 2.879.181 1.810 2.313 

Uddelinger 

Forskning 2.211.444 1.267 1.317 

Oplysningsarbejde 240.554 299 227 

Internationalt samarbejde 39.508 42 42 

Sygdomsramte og deres familier 203.686 202 215 

Henlaeggelse ti l senere anvendelse 183.989 0_ 512 

Disponeret resultat 2.879.181 1.810 2.313 
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Regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Arsregnskabet for Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af Lungesygdomme for 2012 
er udarbejdet i overensstemmelse med Arsregnskabslovens bestemmelserfor virksomheder i 
regnskabsklasse A med tilvalg af enkelte regler for klasse C. 

Den anvendte regnskabspraksis er uaendret i forhold til tidligere ar. 

Investeringsforeningsbeviser 

Investeringsforeningsbeviser vaerdiansaettes ti l den noterede kurs pa statustidspunktet. 
Kursgevinster og tab indregnes i den bundne grundkapital. 

Obligationer 

Obligationer vaerdiansaettes til den noterede kurs pa statustidspunktet. 
Kursgevinster ogtab indregnes i pa den bundne grundkapital. 

Fondsskat 

Den udgiftsf0rte skat svarer ti l skatten af arets skattepligtige indkomst og er indregnet som an-
den gaeld. 

Skyldige bevillinger 

Bevilgede, ikke udbetalte uddelinger er indregnet som anden gaeld. 
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Resultatopg0relse for perioden 1. januar - 31. december 2012 

Regnskab Budget t.kr. Regnskab t.kr. 

Note 2012 2012 2011 

Udbytte investeringsforeningsbeviser 2.407.004 2.100 2.630 

Renter 2+3 596 12 18 

Overskud Lungegalla 99.940 0 0 

Indtaegter 2.507.540 2.112 2.648 

Administrationsvederlag 240.760 211 423 

M0der og rejser 5.211 15 9 

Kontorhold 32.831 0 0 

Revisionshonorar 68.750 75 75 

Depot- og bankgebyr 9.407 1 1 

Udgifter 356.959 302 508 

Resultat f0r skat 2.150.581 1.810 2.140 

Skat af arets resultat 5 0 0 0 

Arets resultat 2.150.581 1.810 2.140 
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Balance pr. 3 1 . december 2012 

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

Note 2012 2012 2011 

Investeringsforeningsbeviser 1 52.096.029 49.800 50.326 

Kontante midler 2 42.381 524 523 

Bundne aktiver 52.138.410 50.324 50.849 

Diverse debitorer 46.001 70 0 

Kontante midler 3 2.571.396 1.195 2.368 

Tilgodehavender 2.617.397 1.265 2.368 

Aktiver i alt 54.755.807 51.589 53.217 

Passiver 

Grundkapital 4 52.138.410 50.324 50.849 

Disponibel kapital 183.989 0 512 

Egenkapital 52.322.399 50.324 51.361 

Skyldige bevillinger 2.031.000 1.003 1.257 

Diverse kreditorer 62.500 50 120 

Mellemregning med 

Danmarks Lungeforening 339.908 212 479 

Gaeld 2.433.408 1.265 1.856 

Passiver i alt 54.755.807 51.589 53.217 
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Noter til arsrapporten 

2012 
DKK 

2011 
t.kr. 

Investeringsforeningsbeviser (bundne aktiver) 

Kursvaerdi pr. 1. januar 2012 50.325.658 51.027 

Tilgang i arets l0b 

Afgang i arets 10b 

Kursregulering 

480.702 

0 

1.289.669 

0 

0 

-701 

Bevaegelser i arets l0b 1.770.371 -701 

Kursvaerdi pr. 31. december 2012 52.096.029 50.326 

Kontante midler (bundne aktiver) Saldo Renter 

Bunden konto i forvaltningsafdeling 

(§ 3-konto) Danske Forvaltning, konto 796-003366 42.381 62 

42.381 62 

Kontante midler (disponible aktiver) 

Danske Bank, konto nr. 250-04-96684 

Danske Bank, konto nr. 250-04-96706 

2.548.818 

22.578 

534 

0 

2.571.396 534 
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Noter til arsrapporten 

2012 2011 
DKK t.kr. 

4 Grundkapital 

Saldo pr. 1. januar 2012 50.848.741 51.550 

Kursregulering vaerdipapir 1.289.669 -701 

52.138.410 50.849 

5 Skat af arets resultat 

Der pahviler ikke fonden skat af arets resultat. 
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