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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 Hjerteforeningen 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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Børnehjertefondens aktiviteter 2019
Børnehjertefonden har i 2019 fortsat det positive arbejde
med gode og meningsfyldte aktiviteter, der har til formål at
støtte hjertesyge børn og unge samt deres pårørende.
Derudover støtter Børnehjertefonden også forskning i
medfødte hjertesygdomme. Denne årsberetning omhandler
Børnehjertefondens kernearbejdsområde samt de etable
rede og nye aktiviteter, der finder sted i regi af Børnehjerte
fonden.
I 2019 fortsatte Børnehjertefonden den samarbejdsaftale
med Hjerteforeningen, som blev indgået i 2015, og som har
betydet langt bedre koordinering og sammenhæng i
aktiviteterne målrettet hjertesyge børn og deres familier.

FORSKNING 2019
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 Børne
hjertefondens 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
2019 uddelte Børnehjertefonden 1,25 mio. kr. til forskning i
medfødte hjertesygdomme. Følgende tre forsknings
projekter modtog støtte fra Børnehjertefonden.
Læge og Ph.d.-studerende Jakob Boesgaard Norsk
fra Herlev og Gentofte Hospital fik 417.000 kr. til at kigge
nærmere på børn med to-fliget aortaklap, som er en af de
hyppigste medfødte hjertefejl. Størstedelen af patienterne
får på et tidspunkt i livet behov for at få skiftet hjerte
klappen eller en operation på hovedpulsåren (aorta). Projek
tet vil undersøge, hvor ofte to-fliget aortaklap og sygdomme i
hovedpulsåren opstår 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.
Læge og Ph.d.-studerende Maria Munk Pærregaard fra
Herlev Hospital fik ligeledes 417.000 kr. til at kigge nærmere
på det nyfødte barns hjertediagram vha. Copenhagen Baby
Heart Study, som tidligere har modtaget støtte fra Børne
hjertefonden. Ved at forbedre fortolkningen af nyfødtes
hjertediagrammer vil børn i risiko for at udvikle livstruende
hjerterytmeforstyrrelser kunne opdages tidligere. Det vil
muliggøre tidlig indgriben, og vil potentielt kunne forhindre
pludselig hjertedød.
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Professor Lars Allan Larsen fra Københavns Universitet
blev støttet med 416.000 kr. til sit forskningsprojekt:
”Koordinering af TGF betasignalering under udvikling og
misdannelse af hjertet”. Næsten en procent af alle nyfødte
har en medfødt hjertefejl. Årsagerne til medfødte mis
dannelser i hjertet skyldes forstyrrelser i de komplekse
mekanismer, der styrer hjertets udvikling. Lars Allan Larsens
undersøgelse baserer sig blandt andet på studier af zebra
fisk, der er en anerkendt model til at studere hjertets
udvikling. Undersøgelsen giver et vigtigt bidrag til den viden,
som lægerne har om årsager til medfødte hjertefejl.

BØRNEHJERTEFONDENS
LEGATUDDELING
Hjertesagen blev fejret den 28. november 2019, da H.K.H
Kronprinsessen overrakte legater fra både Børnehjerte
fonden og Hjerteforeningen til tre 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 bidrager hvert år
med millioner af kroner til hjerte-kar-forskning. Dagens
legater, som H.K.H Kronprinsessen uddelte på scenen fra
Børnehjertefonden og Hjerteforeningen, gik til de tre forskere
professor Lars Allan Larsen, post. doc. Mina Nicole Händel
og reservelæge Anne Langsted.
- Jeg har som protektor for Hjerteforeningen adskillige
gange uddelt legater til dygtige forskere. Og hver eneste
gang bliver jeg imponeret og taknemmelig over det engage
ment, som forskere og læger lægger for dagen. Med
forskning rykker vi grænser. Vi redder liv og øger livskvalitet,
sagde Kronprinsessen til årets legatuddeling.

STØTTE TIL FAMILIER MED
HJERTESYGE BØRN
Børnehjertefonden har igen i 2019 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 komme bedre igennem den
hårde periode, hvor de er indlagt.
Børnehjertefonden har over en længere årrække dækket
udgifterne til Hjerteforeningens deltidsansatte socialrådgi
ver, som i den første halvdel af 2019 igen har rådgivet og
formidlet viden og konkret støtte til hjertebarnsfamilier.
Henvendelser fra hjertebarnsfamilier repræsenterer en bred

vifte af problematikker, der bl.a. strækker sig fra rådgivning
om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, støtte ved sam
arbejde med skoler, hjælp til ansøgninger om hjælpemidler
og klagevejledninger. I sommeren 2019 undergik Hjerte
foreningen en omorganisering med det formål at blive en
stærkere støtte ude i landet og skabe større sammenhæng
mellem den frivillige og faglige indsats. I den sammenhæng
arbejdes der nu på et mere bredviftet tilbud til hjertebarns
familier i løbet af 2020.

AKTIVITETER FOR HJERTEBØRN
Børnehjertefondens svømmehold
Børnehjertefonden støttede i 2019 Børnehjertefondens
svømmehold, som er et motionstilbud til hjertebørn i
alderen 10-15 år. Børnene mødes fire weekender i løbet af
året, hvor de svømmer og hygger sig sammen. Weekend
erne styres af frivillige svømmeinstruktører, som underviser
børnene efter niveau. Målet med svømmeholdet er at
motivere hjertebørnene til at være fysisk aktive sammen
med andre børn i samme situation. Herved oplever hjerte
børnene, at de kan mere end de regnede med, og de
oplever en tryghed ved egen krop, selv når pulsen stiger, og
hjertet banker i svømmebassinet. Samtidig giver weekend
erne både hjertebørn og deres forældre et fællesskab og
netværk med andre, som også kender til at leve med hjerte
fejl tæt inde på livet. På den måde kan de støtte hinanden
og dele deres erfaringer. I 2019 deltog 17 børn og seks
frivillige svømmeinstruktører, og tilbagemeldingerne fra
forældrene var meget positive, da de oplevede en stor
udvikling hos deres børn både svømmeteknisk, men i lige
så høj grad socialt.

Fodboldskole
Som et nyt initiativ afholdt Hjerteforeningen i september
2019 en fodboldskole for hjertebørn i alderen 7-13 år med
støtte fra Børnehjertefonden og i samarbejde med FCK, DGI
Fodbold og Rigshospitalet. Formålet var flerstrenget, da
fodboldskolen både skulle inspirere hjertebørn til bevægelse,
informere forældrene om fordelene ved fysisk aktivitet
samt skabe netværk og fællesskab blandt de deltagende
familier. Frivillige fodboldtrænere varetog undervisningen,
og hjertelæger fra Rigshospitalet deltog med foredrag for
forældrene om vigtigheden af at motionere, selvom man
har en medfødt hjertefejl. Fodboldskolen var en stor succes,
og aktiviteten gentages i 2020.

Nordisk ungdomslejr
Børnehjertefonden støttede i 2019 ti danske hjerteunge,
som i juli deltog på Nordisk Ungdomslejr. Turen gik til Island,
hvor de unge fik en uforglemmelig uge i et spændende land
sammen med hjerteunge fra de andre nordisk lande. I 2020
afholdes Nordisk Ungdomslejr i Danmark.

Synlighed og kendskab til
Hjerteforeningens Børneklubber
Børnehjertefonden har i 2019 støttet en større indsats på
hospitalerne for at skabe mere synlighed og kendskab til
Hjerteforeningens Børneklub for at sikre, at nye familier med
et hjertebarn får kendskab til Hjerteforeningen og Børne
klubbernes tilbud. Hjerteforeningen er hele tiden i dialog
med det faglige personale på landets børnehjerteafdelinger
for at have en finger på pulsen ift., hvad der er behov for på
afdelingerne, når familierne er indlagt. Dette samarbejde
har ført til, at der i 2019 med støtte fra Børnehjertefonden er
blevet produceret en ny male- og samtalebog (Min Hjerte
bog), som uddeles til indlagte hjertebørn og deres søskende.
Målet med ’Min Hjertebog’ er, at den med tekst og tegninger
tager børn og voksne i hånden og fører dem rundt på de
forskellige afdelinger på Rigshospitalet, som familien vil
møde under indlæggelsen. Bogen kan fungere som for
beredelse på det, der skal ske og lægger med illustrationerne
op til samtale, og til at hjertebarnet og søskende selv kan
farvelægge billederne i bogen. På nogle af siderne er der
billedrammer, hvor familien kan indsætte egne billeder samt
plads til at skrive oplevelser og tanker ned – både i løbet af
indlæggelsen, og også når opholdet på Rigshospitalet er
kommet lidt på afstand. Min Hjertebog indeholder også
information om nogle af de procedurer, hjertebarnet skal
igennem samt gode råd til forældrene.
Min Hjertebog lanceres i første kvartal af 2020 sammen
med to forskellige bamser, som også er produceret med
støtte fra Børnehjertefonden. Bamserne forstiller en hval og
en blæksprutte, som er figurer i to samtalebøger, Hjerte
foreningen tidligere har produceret, og som uddeles på bør
nehjerteafdelingerne til hjertebørn og søskende. Bamserne
er udviklet for at gøre universet fra samtalebøgerne mere
levende og for samtidig at skabe noget genkendelighed på
afdelingerne, hvilket kan bidrage til tryghed hos de indlagte
børn.
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Endelig har Hjerteforeningen i 2019 med støtte fra Børne
hjertefonden fået produceret tryllestave med glimmer i,
som skal bruges i forbindelse med narkose af hjertebørnene,
når de skal opereres. Anæstesisygeplejerskerne har haft
stor gavn af denne simple tryllestav, da de oplever, at
børnenes angst ifm. narkose formindskes, når de fokuserer
på den farverige tryllestav. Det ønskede Børnehjertefonden
at støtte op om, da det også bidrager til at gøre familierne
trygge og giver dem en god oplevelse ifm. deres indlæggelse.

Martin Brygmann og Jacob Riising var årets værter, og
hjertebørn fra årets ECCO Summer Camp gæstede scenen
i alle byerne. Hjerteforeningens maskot Heart Kaare deltog
også, og både børn og voksne fik en krammer og en high
five af den smilende maskot. Årets donation lød på 765.000
kr., der skal bruges på forskning i hjerte-kar-sygdomme
samt endnu en ECCO Summer Camp for hjertebørn- og
unge i alderen 10-14 år i 2020.

Film fra ECCO Summer Camp

For fjerde år i træk løb familier, unge og ældre i 2019 det
årlige trailløb i Hareskoven nord for København. Løbet blev
arrangeret af Bearded Villians, der også solgte merchandise
på dagen til fordel for hjertebørn. I alt blev der doneret
55.000 kr. til Børnehjertefonden, og allerede nu kan der
sættes kryds i kalenderen, når Løb For En Hjertesag løber
af stablen den 29. august 2020 i Hareskoven, hvor der igen
løbes til fordel for Børnehjertefonden.

I den sidste uge af skolernes sommerferie afholdt Hjerte
foreningen i 2019 igen en vellykket sommerlejr for hjerte
børn i alderen 10-15 år. Sommerlejren blev afholdt i sam
arbejde med ECCO, som stillede deres konferencecenter i
Tønder til rådighed. Det var en uge fyldt med sjove og
hyggelige aktiviteter, hvor hjertebørnene fik mulighed for et
pusterum fra hverdagen, at møde andre børn i samme
situation og danne nye venskaber på tværs af landet.
Børnehjertefonden støttede i den forbindelse produktion af
en lille film, som på fineste vis dokumenterede, hvad hjerte
børnene fik ud af at deltage på ECCO Summer Camp.
Filmen er efterfølgende blevet vist til ECCO Walkathon
rundt i landet, så deltagerne kunne se, hvad deres til
meldingsgebyr bliver brugt til.

HJERTEBARNET
Børnehjertefonden støttede i 2019 Børneklubbens
medlemsblad Hjertebarnet, 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. Derudover
sættes der fokus på relevante sager som fx børn og unges
rettigheder under indlæggelse og tabt arbejdsfortjeneste.
Bladet udgives fire gange årligt og er værdsat af medlem
merne, da det giver viden og inspiration til at leve livet bedst
muligt med en medfødt hjertefejl.

FUNDRAISING OG PARTNERSKABER
ECCO Walkathon
ECCO Walkathon afholdte i 2019 20-års jubilæum, og der
blev gået endnu en flot donation ind til den gode sag. Årets
Walkathon blev afholdt i København, Aarhus, Kolding og
Odense, hvor deltagerrekorden igen blev slået. I København
deltog 15.000 personer, hvilket var 1.200 mere end i 2018. I
Odense deltog 1.600 personer, hvilket var dobbelt så mange
som året før. I Aarhus deltog 1.100 personer, hvilket var 100
personer mere end i 2018, og i Kolding deltog 2.000, hvilket
var 400 mere end året før.
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Løb For En Hjertesag

Stibo
Stibo valgte i 2019 at donere 50.000 kr. til Børnehjerte
fondens svømmehold - en donation som fortsætter de
næste tre år. Børnehjertefonden står bag det nationale
svømmehold, hvor målet er at vise, at børn og unge med en
medfødt eller tidligt erhvervet hjertefejl godt kan dyrke
sport og gøre det til en naturlig del af deres hverdag.

AMBASSADØRER
Hjerteforeningen og Børnehjertefonden har en bred vifte af
ambassadører, der stiller op til arrangementer og aktiviteter
i og for hjertesagen. I alt har Hjerteforeningen og Børne
hjertefonden 27 ambassadører samt to erhvervsambassa
dører. Af ambassadører kan bl.a. nævnes, Jeanette Ottesen,
Bubber, Michael Laudrup, Thomas Evers Poulsen, Robert
Hansen og Bodil Jørgensen m.fl. Flere ambassadører har
givet udtryk for, at de har et særligt ønske om at sætte
fokus på hjertebørn, hvilket vi planlægger/tilpasser ift. deres
inddragelse i kommende aktiviteter og indsatser.
2019 har samlet set været et godt år for Børnehjertefonden,
hvor både ny forskning, nye partnerskaber og flere nye
aktiviteter har set dagens lys til glæde for hjertebørn og
deres pårørende. Alt sammen initiativer og indsatser, der
skal bidrage til at løfte livskvaliteten hos de familier, der
lever med medfødt hjertefejl tæt inde på livet.
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsregnskab for 2019.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende

Årsregnskabet er behandlet og vedtaget dags dato.

billede af fondens aktiviteter, passiver og finansielle stilling
pr. 31. december 2019 samt af resultatet af fondens

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god

aktiviteter for regnskabsåret 1. januar-31. december 2019.

dansk regnskabsskik, som beskrevet på side 16-17 i
anvendt regnskabspraksis og fundatsens krav til
regnskabsaflæggelsen.

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

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

København, den 26. marts 2020

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Christian Hassager

Peter Højland

Formand				

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Inger Filipsen

Kresten Schultz Jørgensen

_____________________________________________________________
John Korsø Jensen
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Den uafhængige revisors
revisionspåtegning
TIL BESTYRELSEN I
HJERTEFORENINGENS BØRNEFOND
BØRNEHJERTEFONDEN
KONKLUSION

LEDELSENS ANSVAR FOR
ÅRSREGNSKABET
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i
overensstemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet
på side 16-17 i anvendt regnskabspraksis under hensyn

Vi har revideret årsregnskabet for Hjerteforeningens

tagen til de særlige regler, der gælder for ikke-erhvervs

Børnefond Børnehjertefonden for regnskabsåret 1. januar –

drivende fonde. Ledelsen har endvidere ansvaret for den

31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance

interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at

og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet

udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,

udarbejdes efter god regnskabsskik, som beskrevet på side

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

16-17 i anvendt regnskabspraksis under hensyntagen til de

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for

særlige regler, der gælder for ikke-erhvervsdrivende fonde.

at vurdere fondens evne til at fortsætte driften; at oplyse om

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Hjerteforeningens

forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt

Børnefond Børnehjertefonden for 1. januar – 31. december

at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabs

2019 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overens

princippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til

stemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet på side

hensigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har

16-17 i anvendt regnskabspraksis under hensyntagen til de

andet realistisk alternativ end at gøre dette.

særlige regler, der gælder for ikke-erhvervsdrivende fonde.

GRUNDLAG FOR KONKLUSION

REVISORS ANSVAR FOR
REVISIONEN AF ÅRSREGNSKABET

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med inter

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregn

nationale standarder om revision og de yderligere krav, der

skabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset

er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse

om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en

standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåteg

revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed

ningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af årsregn

er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at

skabet”. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisions

en revision, der udføres i overensstemmelse med inter

bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores

nationale standarder om revision og de yderligere krav, der

konklusion.

er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejl

UAFHÆNGIGHED

information, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå
som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som

Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med

væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de

internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske

enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske

regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,

beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag

ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i

af årsregnskabet.

henhold til disse regler og krav.
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internationale standarder om revision og de yderligere krav,

UDTALELSE OM
LEDELSESBERETNINGEN

der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

og opretholder professionel skepsis under revisionen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelses

Herudover:

beretningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med

•	Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejl

sikkerhed om ledelsesberetningen.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med

information i årsregnskabet, uanset om denne skyldes

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores

besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisions

ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse

handlinger som reaktion på disse risici samt opnår

overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent

revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne

med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen

grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage

eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejl

væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er

information.

højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl,

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at

idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser,

ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregn

dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller

skabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i

tilsidesættelse af intern kontrol.

ledelsesberetningen.

•	Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans
for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger,

København, den 26. marts 2020

der er passende efter omstændighederne, men ikke for at
kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af fon

ERNST & YOUNG

dens interne kontrol.

Godkendt Revisionspartnerselskab

•	Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er

CVR-nr. 30 70 02 28

anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabs
mæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen

Claus Tanggaard Jacobsen

har udarbejdet, er rimelige.

statsaut. revisor

•	Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregn

mne23314

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.
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Ledelsesberetning

ØKONOMI
Der blev i året realiseret en omsætning på samlet 4.616 t.kr.,
hvilket er en tilbagegang i forhold til 2018. Dette skyldes at
Børnehjertefonden i 2018 modtog en ekstraordinær arv på
5.000 t.kr. Efter fradrag af omkostninger ved indsamlinger
og fælles omkostninger var der 4.586 t.kr. til disposition til
fondens formål.
Årets resultat efter uddelinger udgør et overskud på
1.338 t.kr. som er tillagt den disponible kapital i året
med 1.338 t.kr.

UDDELINGER
Børnehjertefonden valgte at foretage uddelinger for
i alt 3.248 t.kr. Heraf gik 2.074 t.kr. til børneaktiviteter
samt 1.174 t.kr. til forskning.

BEGIVENHEDER EFTER
REGNSKABSÅRETS UDLØB
Den økonomiske effekt af udbredelsen af Coronavirus er
usikker og forventes, at ville kunne have en negativ effekt
på resultatet for 2020.
Derudover er der ikke efter regnskabsårets udløb indtrådt
begivenheder, der har væsentlig indflydelse på årsregnskabet
for 2020.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Børnehjertefonden for 2019 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

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 fremtidige almennyttige uddelinger.
Skattelovgivningen tillader skattemæssigt fradrag for
hensættelse til senere almennyttige uddelinger. Dette

indtil endelig boopgørelse foreligger.

betyder, at fonden kan reducere en eventuel skattepligtig

Modtagne bidrag, legater og arv som gives til konkrete

indkomst ved at foretage en skattemæssig hensættelse til

projekter indtægtsføres i takt med anvendelsen.
Modtagne bidrag i øvrigt indtægtsføres, når beløbene

positiv indkomst til nul i opgørelsen af den skattepligtige
senere u
 ddeling. Den skattemæssige hensættelse til senere
uddeling kan ikke indregnes regnskabsmæssigt, hvorfor der

indgår.

opstår en udskudt skatteforpligtelse herpå. Den udskudte

Bidrag, gaver m.m., tillægges fondens bundne kapital, med

det ikke anses for værende sandsynligt, at den kommer til

mindre gavegiver har bestemt, at gaven skal anvendes til
uddeling.
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,

skatteforpligtelse indregnes dog ikke i årsregnskabet, idet
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

så de omfatter regnskabsåret.

bevillinger”.

Omkostninger ved indtægtsskabende virksomhed omfatter

Bevilgede midler til Hjertebarnet og patientstøtteaktiviteter

omkostninger vedr. indsamlingsprojekter og lotterier,

omkostningsføres løbende i takt med afholdelse af

varekøb m.v.

omkostningerne.

Administrationsomkostninger

Resultatdisponering

Administrationsomkostninger er omkostninger til
overordnede administrative funktioner herunder
advokatomkostninger samt revision.
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Resultatdisponeringen viser, hvordan fondens resultat er
disponeret med hensyn til uddelinger og konsolidering.
Resultatdisponeringen viser endvidere eventuelle
overførsler til den bundne kapital.

BALANCEN

Bunden kapital
Den bundne kapital modsvares af de bundne aktiver.

Balancen er, i overensstemmelse med fondslovens regler

Fondens bundne kapital består af midler, der forelå ved

herom, struktureret i en bunden og en disponibel del.

fondens stiftelse, hvad der efterfølgende er tilført i form

Mellemregning mellem de bundne og disponible midler kan

af arv og gave, der ikke af giver er bestemt til uddeling,

opstå som følge af renteindtægter på bundne midler, der

samt beløb til konsolidering, besluttet af bestyrelsen ved

ikke fysisk er gjort disponible, og/eller nettokursgevinster på

resultatdisponering.

bundne aktiver, der af bestyrelsen er besluttet skal anvendes
til uddeling. Mellemregning kan tillige opstå som følge af

Disponibel kapital

bestyrelsens beslutninger om konsolidering i medfør af

Fondens disponible kapital består af overført andel af

resultatdisponeringerne.

resultater for året og tidligere år, som endnu ikke er uddelt.

Bundne aktiver

Fonden disponible kapital disponeres i overensstemmelse
med fondens fundatsmæssige bestemmelser. Uddelinger,

Investeringsbeviser, der er børsnoterede, optages til den

som bestyrelsen har besluttet før balancedagen, men som

laveste værdi af anskaffelsesværdi eller kursværdi på

ikke er oplyst til modtager, indregnes på en særskilt linje,

statusdagen, der fremgår af note 5 og 6 til regnskabet.

benævnt ”Henlæggelse til senere uddelinger” under den

Værdipapirer

disponible kapital.

Børsnoterede værdipapirer måles til balancedagens børs

Gæld til leverandører

kurser. Unoterede pante- og gældsbreve måles til kostpris.

Posten indeholder skyldige omkostninger til fondens

Egenkapital

leverandører.

Fondens egenkapital er opdelt i en bunden og en disponibel

Skyldige uddelinger

del.

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

2019
t.kr.

2018
t.kr.

1

4.615

4.547

0

5.000

4.615

9.547

-486

835

Resultat af indtægtsskabende virksomhed

4.129

10.382

Finansielle poster, netto

1.117

-134

Nettoindtægter i alt

5.246

10.248

-660

-624

4.586

9.624

-

-

4.586

9.624

Indsamlede midler
Modtagne arveindtægter
Omsætning i alt
Omkostninger/indtægter ved indtægtsskabende virksomhed

Administrationsomkostninger

2

3

Årets resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

Årets uddelinger:
Forsknings projekter

4

1.174

6.253

Børneaktiviter

5

2.074

1.160

Uddelt i alt i årets løb

3.248

7.413

Årets resultat efter uddelinger

1.338

2.211

0

245

Årets henlæggelse til disponibel kapital

1.338

1.966

I alt

1.338

2.211

Årets resultat efter uddelinger disponeres således:
Årets henlæggelse til bunden kapital
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BALANCE PR. 31. DECEMBER
2019
t.kr.

2018
t.kr.

2.253

1.824

0

245

2.253

2.069

Bankindestående

2.112

4.134

Værdipapirer

9.927

8.943

0

-245

Øvrige tilgodehavender

1.329

1.213

Disponible aktiver i alt

13.368

14.045

AKTIVER I ALT

15.621

16.114

2.253

1.824

0

245

note

AKTIVER
Bundne aktiver
Værdipapirer
Ikke overførte disponible aktiver
Bundne aktiver i alt

Disponible aktiver

Ikke overførte disponible aktiver

PASSIVER
Egenkapital
Bunden kapital
Fondskapital
Overført til bunden kapital
Bunden kapital i alt

6

2.253

2.069

Disponibel kapital til senere uddeling

7

7.838

6.500

10.091

8.569

Endnu ikke anvendte forskningsbevillinger

4.143

6.187

Hensættelser i alt

4.143

6.187

142

180

Mellemregning med Hjerteforeningen

1.245

1.178

Gældsforpligtelser i alt

1.387

1.358

15.621

16.114

-

-

Egenkapital i alt

Hensættelser

Kortfristet gæld
Anden gæld

PASSIVER I ALT

Eventualforpligtelser

8

Indsamlingsregnskab

9

2019
t.kr.

2018
t.kr.

Note 1
Indsamlede midler (disponible)
Julevedhæng

697

921

Løbende bidrag (face2face)

925

1.018

Løbende bidrag (telemarketing)

826

937

Hjertegalla

750

825

Fondsindtægter - frie midler

165

83

Fondsindtægter - formålsbestemte

417

50

Udlodningsmidler 2019, Sundheds- og ældreministeriet, Driftspuljen

447

283

48

-

Julekalender

230

66

Diverse gaver og erhvervssamarbejde

110

119

4.615

4.302

Indtægter Billund lufthavn

0

147

Øvrige erhvervssamarbejder

0

45

Diverse gaver og erhvervssamarbejde

0

53

I alt

0

245

4.616

4.547

Løbende bidrag (face2face)

0

1.328

Julekalenderen

0

6

Varekøb

-378

-384

Betalingsservice gebyrer

-110

-115

I alt

-486

835

-576

-541

Revision

-61

-68

IT omkostninger

-11

-11

Øvrige omkostninger

-12

-4

-660

-624

Momskompensation

I alt

Indsamlede midler (bundne)

Indsamlede midler i alt

Note 2
Omkostninger/indtægter ved indtægtsskabende virksomhed

Det positive beløb i 2018 skyldes tilbageførsel af fejlregistrering fra forrige år.

Note 3
Administrationsomkostninger
Administrationsaftale med Hjerteforeningen

I alt
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2019
t.kr.

2018
t.kr.

-1.250

-6.518

76

265

-1.174

-6.253

-1.974

-975

-100

-100

0

-85

-2.074

-1.160

Note 4
Forskningsprojekter

Årets uddelte bevillinger
Regulering vedr. tidligere år
I alt

Note 5
Børneprojekter
Børneaktiviteter i Hjerteforeningen
Patientstøtte
Film om synlighed
I alt

Note 6
Bunden kapital (t.kr.)

Danske
investeringsbeviser

Mellemregning
med disponible
aktiver

I alt

Saldo 1. januar 2019

1.824

245

2.069

Køb af Værdipapirer

245

-245

-

Årets værdiregulering

184

-

184

2.253

0

2.253

Saldo 31. december 2019

Note 7
Disponibel kapital til senere uddeling
Henlagt til senere uddeling, primo

6.500

4.534

Årets henlæggelse

1.338

1.966

I alt

7.838

6.500

413

344

Note 8
Eventualforpligtelser
Administrationsaftale med Hjerteforeningen
Omkostninger vedr. administrationsaftalen med Hjerteforeningen forfalder indenfor 1 år.

Note 9
Indtægter

Administrations
omkostninger

Resultat

Telemarketing

826

-158

668

F2F

925

-170

755

Hjertegalla

750

-94

656

Julekalender

231

-28

203

Øvrige indsamlinger

110

-14

96

2.842

-464

2.378

Indsamlingsregnskab (t.kr.)

I alt

Ovennævnte resultat/overskud er anvendt i henhold til Børnehjertefondens vedtægtsbestemte formål.		
Beløb i dette indsamlingsregnskab kan ikke direkte udledes af årsrapporten.
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