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Børnehjertefondens 
formål er at søge og 
indsamle midler, som 
uddeles til støtte for 

Børnehjertefondens arbejde  
for børn og unge i sam- 
arbejde med Hjerteforeningen 
og i overensstemmelse med 
Hjerteforeningens overordnede 
formål, ifølge § 2 i Hjertefore-
ningens vedtægter. 

Fondens formål omfatter 
bl.a. at yde støtte til:
• Børn med medfødte 

hjertesygdomme og deres 
pårørende i forbindelse med 
behandling og pleje.

• Lægevidenskabelig forsk-
ning i medfødte hjertesyg-
domme hos børn og andre 
udviklingsaktiviteter.

• Uddannelse og mødeaktivi-
teter vedrørende medfødte 
hjertesygdomme hos børn.

• Oplysning, herunder udgiv-
else af informationsmate-
riale vedrørende medfødte 
hjertesygdomme hos børn.

Formål
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AKTIVITETER

Denne årsberetning omhandler 
Børnehjertefondens kerne- 
arbejdsområder samt de aktivi-
teter, der har fundet sted i 2020 i 

regi af Børnehjertefonden. 
I 2020 fortsatte Børnehjertefonden 

den samarbejdsaftale med Hjertefore-
ningen, som blev indgået i 2015, og som 
har betydet langt bedre koordinering og 
sammenhæng i aktiviteterne målrettet 
hjertesyge børn og deres familier. 

Børnehjertefonden spiller en vigtig 
rolle for Hjerteforeningens arbejde for at 
forbedre livskvaliteten hos børn og unge 
med hjertesygdom og deres pårørende og 
bidrager til at gøre en positiv forskel i fami-
liernes hverdag. Børnehjertefonden støtter 
både forskning i medfødt hjertesygdom, 
som kan gøre en forskel på den lange 
bane, men også Hjerteforeningens tilbud, 
der på mange forskellige måder rækker 
hjertebarnsfamilierne en hjælpende hånd. 

Børnehjertefonden har i 2020 fortsat 
det positive arbejde så godt, det var muligt 
med Covid-19 på sidelinjen, som desværre 
har spillet en stor og afgørende rolle for 
Børnehjertefondens arbejde. Flere af de 
sociale aktiviteter, som Børnehjertefond-
en normalt støtter, har desværre måtte 
aflyses eller udskydes. Fokus i 2020 har 
derfor primært været på indsatser, som 
ikke krævede social kontakt. Børnehjerte-
fonden har både støttet arbejdet med en 

Børnehjertefondens 
aktiviteter 2020

ny telefonisk rådgivningslinje med fokus 
på hjertesygdom hos børn og unge, en 
behovsanalyse, som blev gennemført i 
2020, og som undersøgte, hvilke behov 
hjertebarnsfamilier har i løbet af deres syg-
domsforløb  samt en større undersøgelse 
om ungdomslivet med hjertesygdom, 
som blev gennemført i samarbejde med 
Statens Institut for Folkesundhed, SDU og 
som blev færdiggjort i 2020. 

Forskning 2020 
Forskning er essentiel for forebyggelse og 
behandling af medfødte hjertesygdomme. 
Med støtte fra Børnehjertefonden kan for-
skere bidrage til forbedringer i hjertebørns 
livslængde og livsomstændigheder. Det 
er en del af Børnehjertefondens formål at 
støtte forskningen i medfødte hjertesyg-
domme og forskning i bedre livskvalitet for 
hjertebørn, hvilket bl.a. bliver muliggjort 
gennem bidrag fra faste støtter, erhvervs-
samarbejde, fonde og andre bidragydere. I 
2020 uddelte Børnehjertefonden 1 mio. kr. 
til følgende forskningsprojekt. 

Læge og ph.d.-studerende Jakob Boes-
gaard Norsk fra Herlev og Gentofte Hos-
pital fik 1.000.000 kr. til at kigge nærmere 
på børn med to-fliget aortaklap, som er 
en af de hyppigste medfødte hjertefejl. 
Ved hjertefejlen er barnets hjerteklap delt 
i to i stedet for tre. Lægerne kan i dag 
operere og hjælpe barnet, men kun hvis 

diagnosen stilles tidligt, er overlevelsen 
god, og barnet kan få en normal levealder 
som alle andre mennesker. Projektet vil 
undersøge, hvor ofte to-fliget aortaklap og 
sygdomme i hovedpulsåren også findes 
hos forældre og søskende til nyfødte med 
to-fliget aortaklap. Studiet vil på den måde 
kunne pege på, hvem der bør tilbydes 
screening og kontrol. Projektet modtog 
også støtte fra Børnehjertefonden i 2019. 
Projektet er samtidig en del af det store 
forskningsstudie Copenhagen Baby Heart, 
som både Børnehjertefonden og Hjerte-
foreningen har støttet tidligere. 

Børnehjertefondens legatuddeling 
Gennem de seneste år har Børnehjerte-
fonden og Hjerteforeningen fejret hjer-
tesagen med en årlig legatuddeling, hvor 
H.K.H. Kronprinsessen har overrakt legater 
fra både Børnehjertefonden og Hjertefore-
ningen til nogle af de forskere, som har 
modtaget årets forskningsstøtte. På grund 
af corona-epidemien har det ikke været 
muligt at gennemføre legatuddelingen i 
2020. Vi håber, at afholdelse af legatud-
delingen i det kommende år igen vil give 
mulighed for at sætte fokus på hjertesa-
gen og de dygtige forskere, der kæmper 
for den. 
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TrygFondens Familiehus 
Børnehjertefonden har igen i 2020 støttet 
TrygFondens Familiehus ved Aarhus 
Universitetshospital ved at adoptere to 
værelser, hvor hjertebørn og deres familier 
kan bo under længere tids indlæggelser 
på hospitalet. 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. Dermed kan 
familien sammen komme bedre igennem 
den hårde periode.

Hjertebarnet 
Børnehjertefonden finansierede igen i 
2020 Børneklubbens medlemsblad Hjerte-
barnet, som bliver sendt rundt til 2.000 
husstande. I bladet skrives om den nyeste 
forskning, om medfødte hjertesygdomme 
og om regionale og nationale aktiviteter 
for hjertebørn og deres pårørende. Derud- 
over sættes der fokus på relevante sager 
som fx sammenhængen mellem medfødt 
hjertesygdom og kognitive udfordringer. 
Bladet udgives fire gange årligt og er højt 
værdsat af medlemmerne, da det giver 
viden og inspiration til at leve livet bedst 
muligt med en medfødt hjertefejl.

Børnehjertelinjen
Børnehjertefonden har støttet Hjerte-
foreningens arbejde med at etablere 
Børnehjertelinjen, som er en ny telefonisk 
rådgivningslinje med fokus på hjertesyg-
domme hos børn og unge. Arbejdet med 
at gøre Børnehjertelinjen til en realitet og 
et reelt tilbud til familierne blev påbegyndt 
i 2020, og telefonlinjen åbnede op den 1. 

februar 2021 og er bemandet af en børne-
hjertesygeplejerske, en psykolog og en 
socialrådgiver. Målet er at rådgive og vej-
lede familierne og de unge hjertepatienter 
i forbindelse med deres sygdomsforløb, 
så angst og bekymringer ikke fylder for 
meget i deres hverdag med hjertesygdom 
tæt inde på livet. Børnehjertelinjen kører 
som et pilotprojekt i 2021, hvor det bliver 
spændende at følge efterspørgslen samt 
undersøge, om tilbuddet kan afhjælpe 
familiernes tvivl, angst og bekymringer 
og derved påvirke deres livskvalitet i en 
positiv retning.

Behovsanalyse
I forbindelse med Hjerteforeningens 
strategiske målsætning om at bidrage 
til bedre livskvalitet hos hjertebørn og 
deres pårørende har Børnehjertefonden 
støttet en større behovsanalyse blandt 
hjertebarnsfamilier. Behovsanalysen blev 
gennemført i 2020 og var en eksplorativ 
belysning af, hvilke udfordringer og behov 
hjertebarnsfamilierne oplever. Formålet 
var, på mere systematisk vis, at indsamle 
specifik, detaljeret og nuanceret viden, der 
kan berige Hjerteforeningens nuværende 
billede af de faser, som danske hjerte-
barnsfamilier går igennem, fra sygdom-
men diagnosticeres, og frem til hjerte-
barnet indtræder i voksenalderen. Med 
denne viden kan Hjerteforeningen i højere 
grad være en relevant aktør, som gør den 
største forskel og bidrager mest muligt 
til bedre livskvalitet hos hjertebarnsfami-
lierne. Ambitionen er, at der fremadrettet 
med udgangspunkt i behovsanalysen skal 

Støtte til familier  
med hjertebørn

beskrives og udvikles nye relevante og 
fokuserede tiltag, der adresserer eventu-
elle uopfyldte behov hos familierne. I den 
sammenhæng er målet, at disse tiltag 
har en bred appel, og at flere hjertebarns-
familier vil benytte foreningens tilbud. 
Behovsanalysen er bygget på kvalitative 
data fra litteraturstudier og interviews med 
hjertebarnsforældre.

Ungdomslivet med en hjertesygdom
Børnehjertefonden har også støttet 
undersøgelsen ”Ungdomslivet med en 
hjertesygdom”, som er en kvantitativ un-
dersøgelse med fokus på hverdagen  
og mødet med henholdsvis sundheds- 
systemet og uddannelsessystemet blandt 
unge (15-25 år) med en hjertesygdom. 
Undersøgelsen er gennemført af Statens 
Institut for Folkesundhed, SDU i samarbej- 
de med Hjerteforeningen, og den giver et 
unikt indblik i, hvordan unge med hjerte-
sygdom trives og fungerer i hverdagen, og 
hvordan de oplever overgangen fra barn til 
voksen i både skole- og hospitalsregi. 

Rapporten henvender sig til fagperson-
er fra sundheds- og uddannelsessektoren 
og andre med interesse for målgruppen. 
Målet er, at alle dem, som beskæftiger sig 
med hjertesygdom hos unge mennesker, 
kan drage nytte af rapportens resultater 
ved at få en større forståelse for målgrup-
pens behov og udfordringer. En forståelse, 
som gerne skal skabe forandringer i 
egen praksis, hvis nødvendigt, og dermed 
bidrage til bedre livskvalitet hos de unge. 
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FUNDRAISING OG PARTNERSKABER

Salg af julevedhæng i Matas
I 2020 blev der traditionen tro igen solgt 
små fine julevedhæng i Matas til fordel 
for Børnehjertefondens arbejde. Ju-
levedhænget var formet som en stjerne, 
der kunne pynte på pakkerne eller på 
juletræets grene.

Årets julevedhæng blev solgt i alle  
landets Matas-butikker og online på 
matas.dk fra november. Det samlede 
salg resulterede i et overskud på 276.000 
kr. til Børnehjertefondens aktiviteter for 
hjertebørn og deres familier.

Kampagnen var koblet op på historien 
om William, som er født med hjertefejlen 
Ebsteins anomali for netop at give kam-
pagnen et ansigt og kunderne en indsigt i 
familielivet med et hjertesygt barn. 

Fundraising og  
partnerskaber

Køb årets julevedhæng i Matas 
Overskuddet går til forskning i medfødte hjertesygdomme.

STØT HJERTEBØRN

15 kr.

Annonce_Julevedhæng_Matas.indd   1Annonce_Julevedhæng_Matas.indd   1

13.10.2020   12.3213.10.2020   12.32
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Ambassadør Robert Hansen 
gæstede sammen med  
Sebastian Klein Børnehjerteaf-
delingen på Rigshospitalet i 

februar 2020 i forbindelse med lancerin-
gen af ”Min hjertebog”, som er støttet 
af Børnehjertefonden. Bogen har bl.a. til 
formål at skabe tryghed ved at forbere-
de familierne på, hvad de kommer til at 
opleve under indlæggelse og operation 
på Rigshospitalet. Robert Hansen, der 

Ambassadører
selv er hjerteopereret ad flere omgange, 
gennemgik bogens indhold i fællesskab 
med læger og sygeplejersker på afdelin-
gen. Efterfølgende formidlede Sebastian 
underholdende og interessant viden om 
blandt andet blæksprutten ”Sprutte”, der 
udleveres som tøjbamse, og som indgår 
som illustration i bogen. Lanceringen fandt 
sted på børnehjerteafdelingens legestue, 
hvor både forældre og børn deltog i ar-
rangementet.

Ambassadør Michael Laudrup kastede 
stjernestøv over indsamlingsshowet Hjer-
tegalla i august 2020. Her sendte han en 
personlig og hjertevarm videohilsen til de 
to hjertebørn Marius og Carl Anthon, som 
begge havde været med på Børnehjerte-
fondens fodboldskole. Drengene var med 
i indsamlingsshowet for at fortælle om, 
hvordan det var at deltage på fodboldsko-
len og spille fodbold med andre børn med 
en hjertesygdom.

Køb årets julevedhæng i Matas 
Overskuddet går til forskning i medfødte hjertesygdomme.

STØT HJERTEBØRN

15 kr.
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LEDELSESPÅTEGNING

Christian Hassager 
Formand

Inger Filipsen

John Korsø Jensen

Peter Højland 

Kresten Schultz Jørgensen

Joan Farum Kjærgaard 

LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen har aflagt årsregnskab for 2020. Årsregnskabet er 
behandlet og vedtaget dags dato.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god dansk 
regnskabsskik, som beskrevet på side 7 - 8 i anvendt regnskabs-
praksis og fundatsens krav til regnskabsaflæggelsen.

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

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende 

billede af fondens aktiviteter, passiver og finansielle stilling  
pr. 31. december 2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter 
for regnskabsåret 1. januar  - 31. december 2020.

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

København, den 25. marts 2021
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DEN UAFHÆNGIGE  
REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til bestyrelsen i hjerteforeningens børnefond Børnehjertefonden

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Hjerteforeningens Børnefond 
Børnehjertefonden for regnskabsåret 1. januar – 31. december 
2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder 
anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter god 
regnskabsskik, som beskrevet på side 7 - 8 i anvendt regnskabs-
praksis under hensyntagen til de særlige regler, der gælder for 
ikke- erhvervsdrivende fonde.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Hjerteforeningens 
Børnefond Børnehjertefonden for 1. januar – 31. december 2020 i 
alle væsentlige henseender er udarbejdet i overens stemmelse 
med god regnskabsskik, som beskrevet på side 7 - 8 i anvendt 
regnskabspraksis under hensyntagen til de særlige regler, der  
gælder for ikke -erhvervsdrivende fonde.

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med inter nation- 
ale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende  
i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nær-
mere beskrevet i revisionspåteg ningens afsnit “Revisors ansvar for 
revisionen af årsregn skabet”. Det er vores opfattelse, at det opnå-
ede revisions bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vo-
res konklusion.

Uafhængighed
Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med internation- 
ale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderlige-
re krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores 
øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i over-
ensstemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet på side  
7 -8 i anvendt regnskabspraksis under hensyntagen til de  
særlige regler, der gælder for ikke -erhvervs drivende fonde.  
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-
sen anser for nødvendig for at udarbejde 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 revisionspåtegning 
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sik-
kerhed, 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 væ-
sentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis el-
ler 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 opret- 
holder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinfor- 

mation 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 forår- 
saget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser,
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilside-
sættelse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revi-
sionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er pas-
sende 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 oplys-
ninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger
ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores kon-
klusion er baseret på det revisions bevis, der er opnået frem til
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datoen for vores revisions påtegning. Fremtidige begivenheder 
eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fort-
sætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlag-
te 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 sikker-
hed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores an-
svar 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 ledel-
sesberetningen er i overensstemmelse med årsregn skabet. Vi har 
ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

København, den  25. marts 2021 

EY Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 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 3.929 t.kr.,  
hvilket er en lille tilbagegang i forhold til 2019.  Efter fradrag af 
omkostninger ved indsamlinger og administrationsomkostninger 
var der 3.718 t.kr. til disposition til fondens formål.

Årets resultat efter uddelinger udgør et overskud på 788 t.kr. 
som er tillagt den disponible kapital.

Uddelinger
Børnehjertefonden valgte at foretage uddelinger for i alt 2.930 t.kr. 
Heraf gik 1.930 t.kr. til børneaktiviteter samt 1.000 t.kr. til forsk-
ning.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Den økonomiske effekt af udbredelsen af Coronavirus er fortsat 
usikker og forventes, at ville kunne have en negativ effekt på resul-
tatet for 2021.

Derudover er der ikke efter regnskabsårets udløb indtrådt be- 
givenheder, der har væsentlig indflydelse på årsregnskabet for 
2021.

LEDELSESBERETNING
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Børnehjertefonden for 2020 er aflagt i overens-
stemmelse med god regnskabsskik, nærmere beskrevet nedenfor, 
og fundatsens krav til regnskabs  aflæggelsen. Årsregnskabet er 
aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Børnehjerte-
fonden efterlever desuden ISOBRO’s indsamlingsetiske retning-
slinjer.

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 projek-
ter 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 udde-
ling.

Værdien af modtagne naturalier oplyses i en note med en 
skønnet værdi.

Omkostninger ved indtægtsskabende virksomhed
Omkostninger vedr. køb af varer til videresalg omkostnings  føres 
ved anskaffelsen. Øvrige omkostninger er periodiseret, så de 
omfatter regnskabsåret.

Omkostninger ved indtægtsskabende virksomhed omfatter 
omkostninger vedr. indsamlingsprojekter og lotterier, varekøb m.v.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger er omkostninger til overordnede 
administrative funktioner herunder advokatomkostninger samt 
revision.
 
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 uddelinger og 
konsolideringsfradrag samt skattemæssige hensættelser til frem- 
tidige almennyttige uddelinger.

Skattelovgivningen tillader skattemæssigt fradrag for hensæt-
telse til senere almennyttige uddelinger. Dette betyder, at fonden 

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

kan reducere en eventuel skattepligtig positiv indkomst til nul 
i opgørelsen af den skattepligtige indkomst ved at foretage en 
skattemæssig hensættelse til senere uddeling. Den skattemæs- 
sige hensættelse til senere uddeling kan ikke indregnes regn- 
skabsmæssigt, 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 regn-
skabsposten ”skyldige forsknings  bevillinger”.

Bevilgede midler til Hjertebarnet og patientstøtteaktiviteter 
omkostningsføres løbende i takt med afholdelse af omkost- 
ningerne.

Resultatdisponering
Resultatdisponeringen viser, hvordan fondens resultat er dis- 
poneret med hensyn til uddelinger og konsolidering. Resultat- 
disponeringen viser endvidere eventuelle overførsler til den 
bundne kapital.
 

BALANCEN

Balancen er, i overensstemmelse med fondslovens regler herom, 
struktureret i en bunden og en disponibel del.

Mellemregning mellem de bundne og disponible midler kan op-
stå 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. Mellem- 
regning 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 6 til regnskabet. 

Værdipapirer
Børsnoterede værdipapirer måles til balancedagens børs  kurser. 
Unoterede pante  og gældsbreve måles til kostpris.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Egenkapital
Fondens egenkapital er opdelt i en bunden og en disponibel del.

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 dis-
ponible 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 leveran- 
dører.

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

RESULTATOPGØRELSE

1. januar – 31. december note
2020

t.kr.
2019

t.kr.

Indsamlede midler 1 3.916 4.615

Modtagne arveindtægter 13 0

Omsætning i alt 3.929 4.615

Omkostninger ved indtægtsskabende virksomhed 2 -454 -486

Resultat af indtægtsskabende virksomhed 3.475 4.129

Finansielle poster, netto 806 1.117

Nettoindtægter i alt 4.281 5.246

Administrationsomkostninger 3 -563 -660

Årets resultat før skat 3.718 4.586

Skat af årets resultat 0 0

ÅRETS RESULTAT 3.718 4.586

Årets uddelinger:

Forsknings projekter 4 1.000 1.174

Børneaktiviter 5 1.930 2.074

Uddelt i alt i årets løb 2.930 3.248

Årets resultat efter uddelinger 788 1.338

Årets resultat efter uddelinger disponeres således:

Årets henlæggelse til disponibel kapital 788 1.338

I alt  788 1.338
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BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER note 2020
t.kr.

2019
t.kr.

Bundne aktiver

Værdipapirer 2.243 2.253

Bundne aktiver i alt 6 2.243 2.253

Disponible aktiver

Bankindestående 1.661 2.112

Værdipapirer 9.858 9.927

Øvrige tilgodehavender 1.974 1.329

Disponible aktiver i alt 13.493 13.368

AKTIVER I ALT 15.736 15.621

PASSIVER

Egenkapital

Bunden kapital

Fondskapital 2.253 2.069

Kursregulering -10 184

Bunden kapital i alt 6 2.243 2.253

Disponibel kapital til senere uddeling 7 8.626 7.838

Egenkapital i alt 10.869 10.091

Hensættelser

Endnu ikke anvendte forskningsbevillinger 4.726 4.143

Hensættelser i alt 4.726 4.143

Kortfristet gæld

Anden gæld 121 142

Mellemregning med Hjerteforeningen 20 1.245

Gældsforpligtelser i alt 141 1.387

PASSIVER I ALT 15.736 15.621

Eventualforpligtelser 8 - -

Indsamlingsregnskab 9

Årsregskab
BALANCE
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NOTER

2020
t.kr.

2019
t.kr.

Note 1

Indsamlede midler (disponible)

Julevedhæng 652 697

Løbende bidrag (face2face) 846 925

Løbende bidrag (telemarketing) 631 826

Hjertegalla 750 750

Fondsindtægter - frie midler 65 165

Formålsbestemte bidrag 40 417

Udlodningsmidler 2020, Sundhedsministeriet, Driftspuljen 225 447

Momskompensation 41 48

Julekalender 456 230

Diverse gaver og erhvervssamarbejde 210 110

Indsamlede midler i alt 3.916 4.616

Note 2

Omkostninger ved indtægtsskabende virksomhed

Varekøb -376 -378

Betalingsservice gebyrer -78 -110

I alt -454 -486

Note 3

Administrationsomkostninger

Administrationsaftale med Hjerteforeningen -489 -576

Revision -56 -61

IT omkostninger 0 -11

Øvrige omkostninger -18 -12

I alt -563 -660

Note 4

Forskningsprojekter

Årets uddelte bevillinger -1.000 -1.250

Regulering vedr. tidligere år 0 76

I alt -1.000 -1.174

Note 5

Børneprojekter

Børneaktiviteter i Hjerteforeningen -1.830 -1.974

Patientstøtte -100 -100

I alt -1.930 -2.074
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NOTER

2020
t.kr.

2019
t.kr.

Note 7

Disponibel kapital til senere uddeling

Henlagt til senere uddeling, primo 7.838 6.500

Årets henlæggelse 788 1.338

I alt 8.626 7.838

Note 6

Bunden kapital (t.kr.)
Danske 

investeringsbeviser
Mellemregning med

disponible aktiver
I alt

Saldo 1. januar 2020 2.253 0 2.253

Årets værdiregulering -10 - -10

Saldo 31. december 2020 2.243 0 2.243

Note 9

Indsamlingsregnskab (t.kr.) Indtægter
Administrations- 

omkostninger
Resultat

Telemarketing 631 -112 519

F2F 846 -150 696

Hjertegalla 750 -94 656

Julekalender 456 -57 399

Øvrige indsamlinger 209 -26 183

I alt 2.892 -439 2.453
Ovennævnte resultat/overskud er anvendt i henhold til Børnehjertefondens vedtægtsbestemte formål.  
Beløb i dette indsamlingsregnskab kan ikke direkte udledes af årsrapporten.

Note 8

Eventualforpligtelser

Administrationsaftale med Hjerteforeningen 403 413

Omkostninger vedr. administrationsaftalen med Hjerteforeningen forfalder indenfor 1 år.
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