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Formål

Børnehjertefondens formål er at søge og indsamle 
midler, som uddeles til støtte for Børnehjertefondens 
 arbejde for. børn og unge i samarbejde med 
Hjerte foreningen og i  overensstemmelse med 
Hjerteforeningens overordnede  formål, ifølge § 2 
i Hjerteforeningens vedtægter. 
Fondens formål omfatter bl.a. at yde støtte til:

•  Børn med medfødte hjertesygdomme og deres 
 pårørende i forbindelse med behandling og pleje.

•  Lægevidenskabelig forskning i medfødte hjerte
sygdomme hos børn og andre udviklingsaktiviteter.

•  Uddannelse og mødeaktiviteter vedrørende medfødte 
hjertesygdomme hos børn.

•  Oplysning, herunder udgivelse af informationsmateriale 
vedrørende medfødte hjertesygdomme hos børn.
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Alle deltagerne på cykelholdet sluttede sæsonen af på 
 fornemste vis, da de i september 2018 gennemførte et 
 kuperet cykelløb på hhv. 70 og 120 km (Tour de Vest). 
 Hjerteforeningens cykelhold Hjerterytterne bakkede op om 
deltagerne ved at følges med dem hele vejen, så ingen af 
deltagerne kørte alene. 

HJERTEBARNET
Børnehjertefonden finansierede i 2018 også Børneklubbernes 
medlemsblad Hjertebarnet, som bliver sendt rundt til 2.000 
husstande. I bladet skrives der bl.a. om den nyeste forskning 
inden for børnehjerteområdet og om regionale og nationale 
aktiviteter for hjertebørn og deres pårørende.  Derudover 
sættes der fokus på relevante sager, som fx dækning af 
tabt arbejdsfortjeneste, sygeundervisning, børn og unges 
rettigheder, når de er indlagt mm. Bladet sendes ud fire 
gange om året, og det er meget værdsat af alle 
 medlemmerne, da det er med til at cementere deres 
 fællesskab og tilhørsforhold.

SYNLIGHED OG KENDSKAB TIL 
 HJERTEFORENINGENS BØRNEKLUBBER
Børnehjertefonden har i 2018 også støttet en større indsats 
for at skabe mere synlighed og kendskab til Hjerteforeningens 
Børneklubber for at sikre, at nye familier med et hjertebarn 
ønsker at deltage i Børneklubbens aktiviteter. Dette er blevet 
gjort med produktion af flag med logo til børneklubberne, 
streamere med logo til medlemmernes biler, samt en 
 velkomstpakke til nye hjertebarnsfamilier, som er blevet 
 uddelt på landets børnehjerteafdelinger. Velkomstpakken 
bestod af relevante brochurer/bøger og andet relevant 
 merchandise (stofbleer, sutter, bamser, usbstik, høre
telefoner, keyhangers, yoyo’er mm.) med børneklubbernes 
logo på. En indsats, som fortsætter i 2019 med større tiltag 
på børnehjerteafdelingerne i form af plakater, malebøger, 
dukker og andet relevant materiale. 

Opdateret website
Sidst men ikke mindst har Børnehjertefonden støttet 
 udvikling af et nyt og opdateret website, som mere enkelt 
og overskueligt viser, hvad Børnehjertefonden er, hvilke 
 aktiviteter fonden støtter, samt hvordan man søger 
 forskningsstøtte fra fonden. Det nye website findes her 
(https://boernehjertefonden.dk/).

Information om medfødt  hjertesygdom 
På Børnehjertefondens facebookside er der 4267 personer, 
der har liket siden, og 4118 personer der følger siden og 
dermed ser Børnehjertefondens nyheder og opslag.  
Heraf er 82 % kvinder og 18 % mænd med hovedvægten 
på de 3544 årige. 

Børnehjertefonden er blevet omtalt i 123 historier 
(49 i 2017) fordelt i landsdækkende dagblade, regionale 
dag blade, lokale ugeblade, fagblade, magasiner og på web.  
I de bragte artikler er det især følgende historier, der fylder: 
•  Kronprinsessens uddeling af legater fra 

 Børnehjertefonden
•  Den Store Svømmedag 2018
•  Matas salg af gavevedhæng til fordel for 

 Børnehjertefonden 
•  Ny direktør i Hjerteforeningen, som også har været 

 bestyrelsesformand for Børnehjertefonden.

FUNDRAISING OG PARTNERSKABER 

ECCO Walkathon
For 19. år i træk blev der i efteråret 2018 gået på livet løs i 
København, Århus, Kolding og Odense, og deltagerrekorden 
fra sidste år blev slået. Humøret var højt alle steder og 
 Hjerteforeningens nye maskot, Heart Kåre, blev indviet på 
bedste vis – med en masse kram og figh fives til deltagerne 
på startpladsen.
Årets donation på 751.000 kr. skal bruges på forskning og 
endnu en ECCO Summer Camp for hjerteunge i alderen 
 1015 år. Den første Summer Camp blev afholdt i uge 27 
og var en kæmpesucces.
Campen i 2019 afholdes i august på ECCOs konference
center i Tønder. 

Løb for en Hjertesag 
For tredje år i træk løb både børn og voksne om kap med 
 tiden i Hareskoven ved det årlige trailløb arrangeret af 
 Bearded Villains, og både humøret, vejret og deltager
antallet var i top.
Knap 60.000 kr. blev der løbet ind til Børnehjertefonden 
denne gang, og de skæggede fyre er klar igen til august.
 
Billund Lufthavn
Igen i 2018 støttede Billund Lufthavn Børnehjertefondens 
arbejde via indsamling af overskydende rejsevaluta i fem 
indsamlingsmontre placeret i Billund Lufthavns ankomst
haller. Det blev til ca. 200 kg mønter og sedler, som krone 
for krone igen blev matchet med en tilsvarende donation 
fra Billund Lufthavn.
Alt i alt blev det til en samlet donation på kr. 147.258 kr.

AMBASSADØRER 
Børnehjertefonden har ud over Bubber, svømmeren Mie Ø. 
Nielsen også skuespiller Stine Stengade og Johannes 
 Nymark som ambassadører for fonden. Mie Ø. Nielsen 
 støttede Børnehjertefonden svømmehold, da hun deltog 
på Den store svømmedag, hvor hun skrev autografer og 
fik  taget billeder sammen med hjertebørnene.

Børnehjertefonden har i 2018 fortsat det positive arbejde 
med gode og meningsfyldte aktiviteter, der har til formål at 
støtte hjertesyge børn, unge og deres familier samt støtte 
forskning i medfødte hjertesygdomme. Denne årsberetning 
omhandler Børnehjertefondens kernearbejdsområder samt 
de etablerede og nye aktiviteter, der pågår i Børnehjertefon
dens regi. I 2018 fortsatte Børnehjertefonden den samar
bejdsaftale med Hjerteforeningen, som blev indgået i 2015, 
og som har betydet langt bedre koordinering og sammen
hæng i aktiviteterne målrettet hjertesyge børn og deres 
 familier. Siden indgåelsen af aftalen er antallet af aktiviteter 
på børne og ungeområdet også fordoblet, så der i dag 
 udbydes 23 forskellige nationale aktiviteter.

FORSKNING 2018 
Forskning er essentiel for forebyggelse og behandling af 
medfødte hjertesygdomme. Med støtte fra Børnehjerte
fonden kan forskere bidrage til forbedringer i hjertebørns 
livslængde og livsomstændigheder. Det er en del af 
 Børnehjertefondens formål at støtte forskningen i medfødte 
hjertesygdomme og forskning i bedre livskvalitet for hjerte
børn, hvilket bl.a. bliver muliggjort gennem bidrag fra faste 
støtter, erhvervssamarbejde, fonde og andre bidragsydere. 
I 2018 uddelte Børnehjertefonden 6,4 mio. kr. til forskning i 
medfødte hjertesygdomme. I alt modtog fire forsknings
projekter støtte.

BØRNEHJERTEFONDENS LEGATUDDELING
Hjertesagen blev fejret den 8. okt. 2018, , da H.K.H. 
 Kronprinsesse Mary overrakte legater fra Børnehjerte
fonden og Hjerteforeningen til to forskere. Uddelingen fandt 
sted på d’Angleterre (i kraft af en donation fra Remmen 
Fonden) under overværelse af hjertebørn samt en række 
samarbejdspartnere og ambassadører.
Hjerteforeningen og Børnehjertefonden donerede tilsammen 
40,9 mio. kroner til forskning i 2018 og bidrager hvert år 
med millioner af kroner til dansk hjertekarforskning. 
 Dagens uddeling var på i alt 10 millioner kroner, som 
 Kronprinsesse Mary uddelte på scenen til de to forskere 
Christian TorpPedersen og Lars Søndergaard.
– I dag markerer vi, at vi er blevet bedre til at redde både 
små og store hjerter. I dag hylder vi forskningen, der skaber 
resultater og ny behandling, sagde Kronprinsesse Mary, 
protektor for Hjerteforeningen.

Lars Søndergaard, overlæge, professor ved Rigshospitalet, 
blev støttet med 5 mio. kr. af Børnehjertefonden.
Hvert år fødes omkring 500 børn med medfødt hjertefejl. 
Den alvorlige, medfødte hjertefejl StenoFallots tetralogi 
rammer omkring fem procent af de børn, der fødes med en 
hjertefejl.

Børnehjertefondens aktiviteter 2018

Børn med StenoFallot opereres typisk inden for de første 
levemåneder, men cirka halvdelen får også behov for ind
sættelse af en ny hjerteklap senere i livet, typisk i 2030 års 
alderen. Ved denne opfølgende operation får patienterne 
indsat en ny, biologisk hjerteklap, fordi den medfødte hjerte
klap efter den første operation risikerer at blive utæt.
Det er imidlertid usikkert, om denne anden operation 
 udføres for sent i livet. Lars Søndergaard vil undersøge, om 
tidligere operation med indsættelse af hjerteklapprotese 
kan mindske følgerne af hjertefejlen og give et bedre og 
længere liv for patienterne.
Studiet omfatter 120 personer, som ved lodtrækning 
deles i to grupper, den ene til tidlig og den anden til sen 
 indsættelse af hjerteklapprotese.

STØTTE TIL FAMILIER 
MED  HJERTESYGE BØRN 
Børnehjertefonden har i 2018 igen støttet Trygfondens 
 familiehus ved Skejby ved at adoptere to værelser, hvor 
 hjertebørn og deres familier kan bo under længere tids 
 indlæggelser på Aarhus Universitetshospital. Det betyder, 
at  familien inkl. andre søskende kan bo samlet og stadig 
føle sig som en hel familie, selvom de har et hjertebarn, der 
er indlagt. Hermed kan familien komme bedre igennem 
den hårde periode, hvor de er indlagt. 

Børnehjertefondens bestyrelse besluttede i slutningen af 
2015 at fastansætte den deltidsansatte socialrådgiver, som 
tidligere var ansat på etårige kontrakter, eftersom der har 
været et stærkt stigende behov for denne kompetence 
blandt hjertebørnsfamilierne. Socialrådgiveren har igen i 
2018 med støtte fra Børnehjertefonden rådgivet og for midlet 
viden og konkret støtte til hjertebørnsfamilier.  Henvendelser 
fra hjertebørnsfamilierne repræsenterer en bred vifte af 
 problematikker, der bl.a. strækker sig fra  rådgivning om 
 erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, støtte ved samarbejde 
med skoler, hjælp til ansøgninger om  hjælpemidler og 
 klagevejledninger.

AKTIVITETER FOR HJERTEBØRN 

Styrkeprøvens cykelhold
Børnehjertefonden har i 2018 igen finansieret Styrkeprøvens 
cykelhold. Målet med Styrkeprøven er at vise, at unge 
 mennesker med en medfødt hjertefejl eller tidligt erhvervet 
hjertefejl godt kan dyrke sport og gøre det til en naturlig del 
af deres hverdag. Styrkeprøvens cykelhold blev afviklet for 
10. år i træk, og igen i år blev cykelholdet organiseret og 
 ledet af frivillige. For cykelholdet gælder, at deltagerne, ud 
over den fysiske træning, har fået et styrket selvværd og 
har oplevet en stor social gevinst ved at være sammen med 
andre unge mennesker i samme situation som dem selv. 
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Bestyrelsen har aflagt årsregnskab for 2018. 
Årsregnskabet er behandlet og vedtaget dags dato.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god 
dansk regnskabsskik, som beskrevet på side 1415 i 
 anvendt regnskabspraksis og fundatsens krav til 
 regnskabsaflæggelsen.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig 
og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. 

Ledelsespåtegning

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende 
billede af fondens aktiviteter, passiver og finansielle stilling 
pr. 31. december 2018 samt af resultatet af fondens 
 aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen 
 indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, 
 beretningen omhandler.

København, den 28. marts 2019

_____________________________________________________________ _____________________________________________________________
Christian Hassager Peter Højland
Formand    

_____________________________________________________________ _____________________________________________________________
Inger Filipsen  Kresten Schultz Jørgensen

_____________________________________________________________
John Korsø Jensen
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TIL BESTYRELSEN I 
 HJERTEFORENINGENS BØRNEFOND 
BØRNEHJERTEFONDEN

KONKLUSION 
Vi har revideret årsregnskabet for Hjerteforeningens 
 Børnefond Børnehjertefonden for regnskabsåret 1. januar – 
31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance 
og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet 
udarbejdes efter god regnskabsskik, som beskrevet på side 
1415 i anvendt regnskabspraksis under hensyntagen til de 
særlige regler, der gælder for ikkeerhvervsdrivende fonde. 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Hjerte foreningens 
Børnefond Børnehjertefonden for 1. januar – 31. december 
2018 i alle væsentlige henseender er  udarbejdet i overens
stemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet på side 
1415 i anvendt regnskabspraksis  under hensyntagen til de 
særlige regler, der gælder for ikkeerhvervsdrivende fonde. 

GRUNDLAG FOR KONKLUSION 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med inter
nationale standarder om revision og de yderligere krav, der 
er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse 
 standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåteg
ningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af årsregn
skabet”. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisions
bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
 konklusion.

UAFHÆNGIGHED
Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med 
 internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske 
 regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 
 ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i 
 henhold til disse regler og krav. 

Den uafhængige revisors 
revisionspåtegning  

LEDELSENS ANSVAR FOR 
 ÅRSREGNSKABET 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i 
overensstemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet 
på side 1415 i anvendt regnskabspraksis under hensyn
tagen til de særlige regler, der gælder for ikkeerhvervs
drivende fonde. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 
 interne  kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at 
 ud arbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 
 uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for 
at vurdere fondens evne til at fortsætte driften; at oplyse om 
forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt 
at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabs
princippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til 
hensigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har 
 andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

REVISORS ANSVAR FOR 
REVISIONEN AF ÅRSREGNSKABET 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregn
skabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en 
revisions påtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed 
er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at 
en revision, der udføres i overensstemmelse med inter
nationale standarder om revision og de yderligere krav, der 
er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejl
information, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå 
som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som 
 væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de 
 enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske 
 beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag 
af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med 
internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger 
og opretholder professionel skepsis under revisionen. 
 Herudover: 
•  Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejl

information i årsregnskabet, uanset om denne skyldes 
 besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisions
handlinger som reaktion på disse risici samt opnår 
 revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne 
grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage 
væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er 
 højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, 
idet  besvigelser kan omfatte sammensværgelser, 
 dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller 
 tilsidesættelse af intern kontrol. 

•  Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans 
for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, 
der er passende efter omstændighederne, men ikke for at 
kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af fon
dens interne kontrol. 

•  Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er 
 anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabs
mæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen 
har udarbejdet, er rimelige. 

•  Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregn
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat 
drift er passende, samt om der på grundlag af det 
 opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet 
med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig 
tvivl om fondens evne til at fortsætte driften. Hvis vi 
 konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i 
 vores revisionspåtegning gøre opmærksom på 
 oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne 
 oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores 
 konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisions
bevis, der er opnået frem til datoen for vores revisions
påtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog 
medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det 
 planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
 revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, 
herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som 
vi identificerer under revisionen. 

UDTALELSE OM 
 LEDELSESBERETNINGEN 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelses
beretningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med 
sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores 
ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse 
overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent 
med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen 
eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejl
information.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at 
 ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregn
skabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i 
 ledelsesberetningen.

København, den 28. marts 2019 

ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVRnr. 30 70 02 28

Claus Tanggaard Jacobsen
statsaut. revisor 
mne23314
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Ledelsesberetning

ØKONOMI
Der blev i året realiseret en omsætning på samlet 9.547 t.kr., 
hvilket er en fremgang i forhold til 2017. Dette skyldes blandt 
andet, at Børnehjerte fonden modtog en arv på 5.000 t.kr. 
Efter fradrag af  omkostninger ved indsamlinger og fælles 
omkostninger var der 9.624 t.kr. til disposition til fondens 
formål. 

Årets resultat efter uddelinger udgør et overskud på 
2.211 t.kr. På den bundne kapital er henlagt i alt 245 t.kr. 
fra gaver, mens den disponible kapital i året 
øges med 1.966 t.kr.

UDDELINGER
Børnehjertefonden valgte at foretage uddelinger for 
i alt 7.413 t.kr. Heraf gik 1.160 t.kr. til børneaktiviteter 
samt 6.253 t.kr. til forskning.

BEGIVENHEDER EFTER 
 REGNSKABSÅRETS UDLØB
Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtrådt begivenheder, 
der har væsentlig indflydelse på årsregnskabet for 2018.
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Årsregnskabet for Børnehjertefonden for 2018 er aflagt i 
overensstemmelse med god regnskabsskik, nærmere 
 beskrevet nedenfor, og fundatsens krav til regnskabs
aflæggelsen. Årsregnskabet er aflagt efter samme 
 regnskabspraksis som sidste år. 

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter
Arv indtægtsføres, når endelig boopgørelse foreligger og 
 alle udlagte værdier er indgået til Børnehjertefonden. 
 Aconto indgåede arvebeløb indregnes under forpligtelser 
indtil endelig boopgørelse foreligger.

Modtagne bidrag, legater og arv som gives til konkrete 
 projekter indtægtsføres i takt med anvendelsen.
Modtagne bidrag i øvrigt indtægtsføres, når beløbene 
 indgår.

Bidrag, gaver m.m., tillægges fondens bundne kapital, med 
mindre gavegiver har bestemt, at gaven skal anvendes til 
 uddeling.
 
Værdien af modtagne naturalier oplyses i en note med en 
skønnet værdi.

Omkostninger ved indtægts skabende 
virksomhed
Omkostninger vedr. køb af varer til videresalg omkostnings
føres ved anskaffelsen. Øvrige omkostninger er periodi seret, 
så de omfatter regnskabsåret.

Omkostninger ved indtægtsskabende virksomhed omfatter 
omkostninger vedr. indsamlingsprojekter og lotterier, 
 varekøb m.v. 
 
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger er omkostninger til 
 over ordnede administrative funktioner herunder 
 advokat omkostninger samt revision.
 

BALANCEN

Balancen er, i overensstemmelse med fondslovens regler 
herom, struktureret i en bunden og en disponibel del. 
Mell em regning mellem de bundne og disponible midler kan 
opstå som følge af renteindtægter på bundne midler, der 
 ikke fysisk er gjort disponible, og/eller nettokursgevinster på 
bundne aktiver, der af bestyrelsen er besluttet skal anvendes 
til uddeling. Mellemregning kan tillige opstå som følge af 
 bestyrelsens beslutninger om konsolidering i medfør af 
 resultatdisponeringerne.
 
Bundne aktiver
Investeringsbeviser, der er børsnoterede, optages til den 
 laveste værdi af anskaffelsesværdi eller kursværdi på 
 statusdagen, der fremgår af  note 5 og 6 til regnskabet.

Værdipapirer
Børsnoterede værdipapirer måles til balancedagens børs
kurser. Unoterede pante og gældsbreve måles til kostpris.
 
Egenkapital
Fondens egenkapital er opdelt i en bunden og en disponibel 
del.
 

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster
Der foretages periodisering af fondens finansielle indtægter 
og udgifter.

Skat af årets resultat
Årets skat indregnes i resultatopgørelsen. Ved opgørelsen 
af den skattepligtige indkomst foretages fradrag for 
 ud delinger og konsolideringsfradrag samt skattemæssige 
hensættelser til fremtidige almennyttige uddelinger.
Skattelovgivningen tillader skattemæssigt fradrag for 
 hensættelse til senere almennyttige uddelinger. Dette 
 betyder, at fonden kan reducere en eventuelle skattepligtig 
positiv indkomst til nul i opgørelsen af den skattepligtige 
indkomst ved at foretage en skattemæssig hensættelse til 
senere  uddeling. Den skattemæssige hensættelse til senere 
 uddeling kan ikke indregnes regnskabsmæssigt, hvorfor der 
opstår en udskudt skatteforpligtelse herpå. Den udskudte 
skatteforpligtelse indregnes dog ikke i årsregnskabet, idet 
det ikke anses for værende sandsynligt, at den kommer til 
beskatning som følge af, at det er fondens hensigt fortsat at 
uddele alle disponible midler i overensstemmelse med 
 fondens formål.

Anvendelse
Bevilgede midler til forskningsprojekter omkostningsføres 
ved bevillingen. Dette indebærer, at også bevillinger til 
 flerårige projekter omkostningsføres samlet i bevillingsåret. 
De ved årets slutning ikke udbetalte midler er indregnet som 
gæld under regnskabsposten ”skyldige forsknings
bevillinger”.

Bevilgede midler til Hjertebarnet og patientstøtteaktiviteter 
omkostningsføres løbende i takt med afholdelse af 
 omkostningerne. 
 
Resultatdisponering
Resultatdisponeringen viser, hvordan fondens resultat er 
disponeret med hensyn til uddelinger og konsolidering. 
 Resultatdisponeringen viser endvidere eventuelle 
 overførsler til den bundne kapital.

Bunden kapital
Den bundne kapital modsvares af de bundne aktiver. 
 Fondens bundne kapital består af midler, der forelå ved 
 fondens stiftelse, hvad der efterfølgende er tilført i form 
af arv og gave, der ikke af giver er bestemt til uddeling,
samt beløb til konsolidering, besluttet af bestyrelsen ved 
 resultatdisponering.
 
Disponibel kapital
Fondens disponible kapital består af overført andel af 
 resultater for året og tidligere år, som endnu ikke er uddelt. 
 Fonden disponible kapital disponeres i overensstemmelse 
med fondens fundatsmæssige bestemmelser. Uddelinger, 
som bestyrelsen har besluttet før balancedagen, men som 
ikke er oplyst til modtager, indregnes på en særskilt linje, 
 benævnt ”Henlæggelse til senere uddelinger” under den 
 disponible kapital.

Gæld til leverandører
Posten indeholder skyldige omkostninger til fondens 
 leverandører.

Skyldige uddelinger
Posten indeholder uddelinger, der juridisk er bevilget til 
 navngivne modtagere, men som endnu ikke er udbetalt til 
modtageren.
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RESULTATOPGØRELSE

1. januar – 31. december
note

2018
t.kr.

2017
t.kr.

Indsamlede midler 1 4.547 4.724

Modtagne arveindtægter 5.000 500

Omsætning i alt 9.547 5.224 

Indtægter/omkostninger ved indtægtsskabende virksomhed 2  835 -1.714

Resultat af indtægtsskabende virksomhed  10.382 3.510

Finansielle poster, netto  -134 135

Nettoindtægter i alt  10.248 3.645

Administrationsomkostninger 3  -624  -744

Årets resultat før skat  9.624 2.901

Skat af årets resultat  -   0

Årets resultat  9.624 2.901

Årets uddelinger:

Forsknings projekter  6.253 1.236

Børneaktiviter 4  1.160 100

Uddelt i alt i årets løb  7.413 1.336 

Årets resultat efter uddelinger  2.211 1.565

Årets resultat efter uddelinger disponeres således:

Årets henlæggelse til bunden kapital  245 901

Årets henlæggelse til disponibel kapital  1.966 664

I alt  2.211 1.565

BALANCE PR. 31. DECEMBER

note
2018

t.kr.
2017

t.kr.

AKTIVER

Bundne aktiver 

Investeringsbeviser  1.824 484

Ikke overførte disponible aktiver  245 1.371

Bundne aktiver i alt  2.069 1.855

Disponible aktiver

Bankindestående  4.134 3.290

Værdipapirer  8.943 9.980

Ikke overførte disponible aktiver  -245 -1.371

Øvrige tilgodehavender  1.213 408

Mellemregning med Hjerteforeningen  -   148

Disponible aktiver i alt  14.045 12.455

AKTIVER I ALT  16.114 14.310

PASSIVER

Egenkapital

Bunden kapital

Fondskapital  1.824 954

Overført til bunden kapital  245 901

Bunden kapital i alt 5  2.069 1.855

Disponibel kapital til senere uddeling 6 6.500 4.534

Egenkapital i alt 8.569 6.389

Hensættelser  

Endnu ikke anvendte forskningsbevillinger  6.187 6.280

Hensættelser i alt 6.187 6.280

 

Kortfristet gæld  

Anden gæld 180 1.641

Mellemregning med Hjerteforeningen  1.178 -

Gældsforpligtelser i alt 1.358 1.641

PASSIVER I ALT 16.114 14.310

 

Eventualforpligtelser 7  -
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2018
t.kr.

2017
t.kr.

Note 1

Indsamlede midler (disponible)

Julevedhæng 921 -

Løbende bidrag (face2face) 1.018 1.241

Løbende bidrag (telemarketing) 937 1.005

Hjertegalla 825 1.082

Fondsindtægter - frie midler 83 -

Fondsindtægter - formålsbestemte 50 421

Udlodningsmidler 283 275

Momskompensation - 70

Julekalender 66 229

Diverse gaver og erhvervssamarbejde 119 -

I alt 4.302 4.323

Indsamlede midler (bundne)

Indtægter Billund lufthavn 147 146

Øvrige erhvervssamarbejder 45 146

Diverse indtægter - 39

Diverse gaver og erhvervssamarbejde 53 70

I alt 245 401

Indsamlede midler i alt 4.547 4.724

Modtagne naturalier; anvendt i kampagner - 97

Note 2

Indtægter/omkostninger ved indtægtsskabende virksomhed

Løbende bidrag (face2face) 1.328 -1.328

Løbende bidrag (telemarketing) - -183

Julekalenderen 6 -96

Varekøb -384 -

Betalingsservice gebyrer -115 -107

I alt 835 -1.714

Det positive beløb i omkostninger skyldes tilbageførsel af fejlregistrering fra sidste år.   

Note 3

Administrationsomkostninger

Administrationsaftale med Hjerteforeningen -541 -637

Konsulenter - -33

Revision -68 -62

IT omkostninger -11 -

Kontorartikler og Porto 0 -8

Øvrige omkostninger -4 -4

I alt -624 -744

2018
t.kr.

2017
t.kr.

Note 4

Børneprojekter

Børneaktiviteter i Hjerteforeningen -975 -

Patientstøtte -100 -100

Film om synlighed -85 -

I alt -1.160 -100

Note 6

Disponibel kapital til senere uddeling

Henlagt til senere uddeling, primo 4.534 3.870

Årets henlæggelse 1.966 664

I alt 6.500 4.534

Note 7

Eventualforpligtelser

Administrationsaftale med Hjerteforeningen 344 586

Omkostninger vedr. administrationsaftalen med Hjerteforeningen forfalder indenfor 1 år.   

Note 5

Bunden kapital (t.kr.)
Danske 

investerings-
beviser

Mellem regning 
med disponible 

aktiver
I alt

Saldo 1. januar 2018 484 1.371 1.855

Køb af Værdipapirer 1.371 -1.371 -

Årets værdiregulering -31 - -31

Årets henlæggelse - 245 245

Saldo 31. december 2018 1.824 245 2.069
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