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Formål 

Børnehjertefondens formål er at støtte forskning i medfødte hjertesygdomme og på denne måde 

medvirke til at give hjertebørnene et længere og bedre liv.  Fonden ønsker samtidig at oplyse om medfødt 

hjertesygdom samt at støtte aktiviteter der er med til højne livskvaliteten for børn og unge med medfødte 

hjertefejl samt deres familier.  
Dette gøres i samarbejde med Hjerteforeningen og i overensstemmelse med Hjerteforeningens 

overordnede formål, ifølge § 2 i Hjerteforeningens vedtægter: 

”Hjerteforeningens formål er 

 At støtte videnskabelig forskning i hjerte- og kredsløbssygdomme, deres årsager, forebyggelse og 

behandling. 

 At forebygge hjerte- og kredsløbssygdomme gennem oplysning og sundhedspædagogiske 

aktiviteter. 

 At støtte patienter med hjerte- og kredsløbssygdomme og deres pårørende gennem bl.a. 

rådgivning og information. 

 At varetage fælles interesser for hjerte- og kredsløbssygdomme og deres pårørende gennem bl.a. 

rådgivning og information. 

 At varetage fælles interesser for hjerte- og kredsløbspatienter og arbejde for bedre forebyggelse 

og behandling gennem sundhedspolitiske initiativer, information mv. 

 At repræsentere Danmark i internationale organisationer med lignende formål” 

 

Resultat 
Det indsamlede beløb blev 4.963 t.kr. som er en lille tilbagegang i forhold til 2014 

Efter fradrag af omkostninger ved indsamlinger og fælles omkostninger blev der 3.287 t.kr. til disposition 

til fondens formål.  

Børnehjertefonden valgte at foretage uddelinger for i alt 1.379 t.kr. Heraf gik 383 t.kr. til patientstøtte 

samt 996 t.kr. til forskning, som er specificeret på næste side. 

Årets resultat efter uddelinger blev samlet et overskud på 1.908 t.kr. 

 

Børnehjertefondens aktiviteter 2015 
Børnehjertefonden har i 2015 fortsat det positive arbejde med gode og meningsfyldte aktiviteter, der har 

til formål at støtte hjertesyge børn og deres familier samt støtte forskning i medfødt hjertesygdom. Denne 

årsberetning omhandler Børnehjertefondens kernearbejdsområder samt de etablerede og nye aktiviteter, 

der pågår i Børnehjertefondens regi. I slutningen af 2014 indgik Børnehjertefonden en 

administrationsaftale med Hjerteforeningen, hvilket i 2015 har betydet langt bedre koordinering og 

sammenhæng i aktiviteterne målrettet hjertesyge børn og deres familier. 
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Forskning og legatuddeling 2015 
Børnehjertefonden afholdt i samarbejde med Hjerteforeningen legatuddeling på hotel d`Angleterre i 

København. Dette skete med overværelse af H.K.H. Kronprinsesse Mary, der uddelte legater til udvalgte 

modtagere. Børnehjertefonden uddelte legater til 1 million kroner til forskning i medfødte 

hjertesygdomme. I alt modtog seks spændende forskningsprojekter støtte fra Børnehjertefonden: 

 Peter Agger, Aarhus universitetshospital, Ny metode til at følge udviklingen af hjertesvigt hos 
børn og unge.  
 

 Lars Idorn, Hvidovre Hospital, Dødelighed og sygelighed hos danske univentrikulære 
hjertepatienter 1977-2014 - et longitudinelt, landsdækkende studie.  
 

 Zarmiga Karunanithi, Aarhus Universitetshospital, Opfølgning på børn med ASD over lang tid.  
 

 Signe Holm Larsen, Århus Universitetshospital – Skejby, Medfødt hjertesygdom, intelligens og 
boglige færdigheder.  
 

 Rebekka Miland Tøndering Lytzen, Rigshospitalet, Ultralydsskanning af hjertet hos fostre 1996-
2013: Udbredelse og kliniske konsekvenser.  
 

 Julie Bjerre Thygesen, Rigshospitalet, Cyanotisk medfødt hjertesygdom og åreforkalkning.  
 

Støtte til familier med hjertesyge børn 
Børnehjertefonden har i 2015 støttet Trygfondens familiehus ved Skejby ved at adoptere to værelser. 

Dette giver hjertebørns familier mulighed for at kunne være tæt sammen i forbindelse med langvarige 

indlæggelser.  

Børnehjertefondens bestyrelse besluttede i slutningen af 2015 fortsat at give støtte til den deltidsansatte 

socialrådgiver, som tidligere var ansat på etårige kontrakter i Hjerteforeningen, eftersom der har været et 

stigende behov for denne kompetence blandt hjertebørns familierne. Socialrådgiveren, som nu er 

fastansat i Hjerteforeningen rådgiver og formidler viden og konkret støtte til hjertebørns familier. 

Henvendelser fra hjertebørns familierne 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. 

Børnehjertefonden har i 2015 i samarbejde med Hjerteforeningen uddelt 110 legater til værdigt 

trængende børnefamilier på vegne af en anonym fond.  

Aktiviteter for hjertebørn  
Børnehjertefonden har i 2015 finansieret Styrkeprøvens cykelhold og svømmehold. Målet med 

Styrkeprøven er at vise, at børn og unge med en medfødt hjertefejl eller tidligt erhvervet hjertefejl godt 

kan dyrke sport og gøre det til en naturlig del af deres hverdag. Som hjertebarn er der ekstra god grund til 

at tage godt vare på sit hjerte, og her er motion og fysisk aktivitet vigtigt. Styrkeprøvens cykelhold blev 

afviklet for 6. år i træk og havde deltagelse af 12 hjertebørn/unge. Igen blev cykelholdet ledet af frivillige 

fra Hjerteforeningens Børneklub. I 2015 blev Styrkeprøvens svømmehold gennemført for anden gang. Her 

deltog 16 hjertebørn i alderen 10-14 år. Svømmeholdet blev trænet af frivillige trænere og ildsjæle fra 



5 
 

Dansk Svømmeunion. Derudover har der været frivillige hjertelæger til stede for at skabe tryghed under 

aktiviteterne.  

For både cykel- og svømmeholdet gælder, at hjertebørnene ud over den fysiske træning har fået et 

styrket selvværd og har oplevet at en stor social gevinst ved at være sammen med andre børn i samme 

situation, som dem selv. Et socialt samvær der for nogle børns vedkommende lægger grunden til et varigt 

venskab. Derudover fungerer deltagerne som rollemodeller for andre hjertebørn, da deres deltagelse på 

Styrkeprøven viser, at også hjertebørn med relativt svære diagnoser kan dyrke motion – nogle endda på 

relativt højt plan. 

Der blev i 2014 søgt og bevilget 350 t. kr. fra 15. Juni Fonden til projektet ”Natur og Nærvær” - et projekt 

der blev delvist afviklet i 2015. Projektets formål er at formidle viden om og oplevelse af naturen som et 

rum for nærvær og ro, som forældre til hjertebørn kan bruge i forbindelse med angst og bekymringer. I 

2015 blev det første af i alt tre arrangementer afholdt på Boserupgård Naturcenter med stor succes. Her 

deltog 55 børn og voksne sammen med en naturvejleder samt en psykolog og mindfulness-instruktør. Alle 

gik på opdagelse i naturen, hvorefter børnene lavede pandekager på bål, mens de voksne fik introduktion 

til at bruge naturen som stresshåndteringsredskab. 

 

Information om medfødt hjertesygdom 
På Børnehjertefondens facebookside har der i 2015 været 3821 ’likes’ til forskellige opslag, hvilket er en 

lille stigning ift. året før. Omtalen af Børnehjertefonden i aviser, ugeblade og på nettet har igen fulgt de 

tidligere års gode spor med 235 historier i løbet af året. I alt er Børnehjertefonden blevet nævnt 8 gange i 

de landsdækkende dagblade, 58 gange i de regionale dagblade, 50 gange i lokale ugeblade, 25 gange i 

fagblade og magasiner og 94 gange i webbaserede kilder.  I de bragte artikler er det især omtale af 

Styrkeprøvens samlinger, Den Store Svømmedag, Hjertedage på Skaføgård og Lighthouse X som har 

trukket overskrifter i dagblade og ugeblade. 

En udstilling med portrætter af og fortællinger om hjertebørn og Børnehjertefondens arbejde, som i 2014 

kunne ses i DGI-byen, blev vist under Hjertedagene på Skaføgård den 6.-7. juni 2015. Læs mere om dette 

arrangement under ’Fundraising’. Udstillingen er tænkt som en rejse-udstilling og vil fremadrettet blive 

brugt i forbindelse med andre relevante arrangementer i Danmark.  

 

 

Generel sundhedsoplysning 
Rumlesækken, som blev udviklet i 2014 med midler fra Ecco Walkathon, blev i 2015 distribueret ud til 

daginstitutioner i de kommuner, hvor Ecco har butikker. Rumlesækken var tænkt som et redskab til bred 

sundhedsformidling om kost og bevægelse i kommunens daginstitutioner. 

Rumlerikkerne har i 2015 yderligere produceret fire små film om de fire årstider, som løbende er blevet 

lagt op på Rumlerikkernes egen hjemmeside www.rumletv.dk. Med midler fra både Børnehjertefonden, 

http://www.rumletv.dk/
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den finske Hjerteforening og Den Dansk Finske Fond startede Rumlerikkerne i 2015 produktion af to nye 

film med fokus på livretter. Filmene er færdige i 2016. 

Da Rumlerikkerne primært står for den brede sundhedsformidling med fokus på forebyggelse blev 

samarbejdet med Rumlerikkerne i 2015 rykket fra Børnehjertefonden til Hjerteforeningens 

forebyggelsesafdeling. 

Fundraising  
Børnehjertefondens største samarbejdspartnere er Billund Lufthavn og Team Rotary Favrskov, mens flere 

mindre samarbejdspartnere er kommet til i 2015 med enkeltdonationer og aktiviteter til fordel for 

Børnehjertefondens arbejde.  

I weekenden den 6.-7. juni 2015 blev der afholdt hjertedage på Herregården Skaføgård på Djursland, som 

for første gang åbnede dørene for offentligheden i en god sags tjeneste for at samle penge ind til 

Hjerteforeningen og Børnehjertefonden. Hjertedagene blev en stor succes med cirka 2.000 besøgende, og 

et overskud på 119.523 kroner. 

Salg af erhvervspartnerskaber på mellem 2.500 kr. og 10.000 kr. blev afprøvet i december 2015 via 

telemarketing til små og mellemstore virksomheder. Denne fundraising platform vil der være stort fokus 

på i 2016, da den kan bidrage med en væsentlig forøgelse af indtjeningsmulighederne.  

Vores telemarketing afdeling, som blev startet i 2013 fortsatte i 2015 og bidrager stadig med en betydelig 

andel af Børnehjertefondens indtægter. Telemarketing vil fortsat blive prioriteret højt i 2016. 

Partnerskaber 
Partnerskabet med Dansk Svømmeunion fortsatte i 2015 med den store svømmedag i oktober. 

Samarbejdet er med til at skabe positiv synlighed om Børnehjertefondens arbejde. Partnerskabet 

fortsætter i 2016. Nyt partnerskab med Team Rotary Favrskov, som i 2015 støttede Styrkeprøvens 

cykelhold – et samarbejde, som også fortsætter i 2016.  

Ambassadører  
Børnehjertefonden har ud over Bubber, svømmeren Mie Ø. Nielsen også skuespiller Stine Stengade i 

folden som ambassadører for fonden. Stine Stengade deltog ved Ecco Walkathon i København, hvor hun 

stod i Børnehjertefondens telt og også stillede op til interview med diverse ugeblade. Også Johannes 

Nymark og hans band Lighthouse X har valgt at støtte Børnehjertefonden i 2015, hvor de bl.a. spillede på 

børnehjerteafdelingen på Skejby. 

Bestyrelsen 
Helle Meinhardt fratrådte i foråret 2015 i Børnehjertefondens bestyrelse og er erstattet af Michael 

Thiessen, som er formand for Hjerteforeningens børneklub. 

Medarbejdere 
Som konsekvens af den vedtagne administrationsaftale mellem Børnehjertefonden og Hjerteforeningen 

ansætter Børnehjertefonden ikke længere personale. Medarbejderne er i stedet flyttet over i 

Hjerteforeningen med særligt fokus på Børnehjertefonden. Hermed sikres bredere kompetencer, idet 
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flere personer involveres og bedre koordination med Hjerteforeningens aktiviteter målrettet hjertesyge 

børn og deres familier. 

I august 2015 blev der på børneområdet ansat en ny projektleder, Rikke Morthorst, da den tidligere 

projektleder Karen Engvang valgte at søge nye udfordringer. Også Henrik Christensen, der sad med 

fundraising for Børnehjertefonden valgte i 2015 at søge nye udfordringer, og hans opgaver er blevet delt 

mellem Rikke Morthorst og Mette Hattens fra fundraising afdelingen. 

Civilstyrelsen 
Civilstyrelsen havde i brev af 24. september 2013 udbedt sig dokumentation og specifikation for udvalgte 

poster i fondens årsregnskab for 2012. Fonden indsendte det ønskede materiale til styrelsen den 15. 

november 2013. Styrelsen har i brev af 18. februar 2015 til brug for regnskabsgennemgangen yderligere 

udbedt sig årsregnskabet for 2013, som fonden derfor har indsendt til styrelsen den 27. februar 2015. 

Fonden afventer fortsat styrelsens reaktion på materialet indsendt i 2013 og 2015. 
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Ledelsespåtegning 
Bestyrelsen har aflagt årsregnskab for 2015. Årsregnskabet er behandlet og vedtaget dags dato. 

 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god dansk regnskabsskik, som beskrevet på side 11-12 i 

anvendt regnskabspraksis 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 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for 

regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015. 

 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de 

forhold, beretningen omhandler. 

 

 

København, den 14. marts 2016 

 

 

________________________  ________________________ 

Inger Filipsen    Preben Qvist-Sørensen 

Formand     

 

 

________________________  ________________________ 

Vibeke Kjeldgaard   Michael Thiessen 

 

 

 

________________________  ________________________ 

Peter Højland    Anne Kaltoft 
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Den uafhængige revisors erklæring 
 

Til bestyrelsen i Børnehjertefonden 

Vi har revideret årsregnskabet for Børnehjertefonden for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015, 

der omfatter ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Års-

regnskabet udarbejdes efter god dansk regnskabsskik, som beskrevet på side 11-12 i anvendt 

regnskabspraksis og fundatsens krav til regnskabsaflæggelsen.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

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

overensstemmelse med god dansk regnskabsskik, som beskrevet på side 11-12 i anvendt regnskabspraksis 

og fundatsens krav til regnskabsaflæggelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 

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

denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og 

udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 

 

Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i 

overensstemmelse med fundatsen. 

 

Revisors ansvar  

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført 

revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk 

revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt 

planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden 

væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i 

årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder en vurdering af 

risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved 

risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et 

årsregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter 

omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En 

revision omfatter endvidere en vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om 

ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 

konklusion. 

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
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Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Børnehjertefonden for regnskabsåret 1. januar – 31. 

december 2015 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik, 

som beskrevet på side 11-12 i anvendt regnskabspraksis og fundatsens krav til regnskabsaflæggelsen. 

 

 

København, den 14. marts 2016 

 

Ernst & Young 

Godkendt revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 30 70 02 28 

 

 

 

Eskild N. Jakobsen     

Statsautoriseret revisor    
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Anvendt regnskabspraksis 

 

Årsregnskabet for Børnehjertefonden for 2015 er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik, som 

er nærmere beskrevet nedenfor, og fundatsens krav til regnskabsaflæggelsen. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.  

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende: 

 

 
Resultatopgørelsen 
 

Indtægter 

Modtagen arv indtægtsføres, når endelig boopgørelse foreligger og alle udlagte værdier er indgået til 

Børnehjertefonden. A conto 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 indtægtsskabende virksomhed 

Omkostninger vedr. køb af varer til videresalg omkostningsføres 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 løn til 

Telemarketing medarbejdere. 

 

Finansielle poster 

Der foretages periodisering af fondens finansielle indtægter og udgifter. 

 



12 
 

Skat af årets resultat  

Årets skat, som består af årets aktuelle 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. 

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 forskningsbevillinger”. 

 

Bevilgede midler til Hjertebarnet og patientstøtteaktiviteter omkostningsføres løbende ved afholdelsen.  

 

Resultatdisponering 

Resultatdisponeringen viser, hvordan fondens resultat er disponeret med hensyn til uddelinger og 

konsolidering. Resultatdisponeringen 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 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 anskaffelsesværdi. Kursværdien på statusdagen 

fremgår af note 5 og 6 til regnskabet. 
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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 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. 
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Regnskab 
Resultatopgørelse 

   

 

1. januar - 31. december  2015 2014  

 Note kr. t.kr  

     

Indsamlede midler 1 4.962.685 5.631  
Omkostninger ved indtægtsskabende 
virksomhed 

2 661.475 1.597 
 

Resultat af indtægtsskabende virksomhed  4.301.211 4.034  

Finansielle poster, netto  13.207 9  

Nettoindtægter i alt  4.314.418 4.043  

Fælles omkostninger 3 1.027.356 2.331  

Årets resultat før skat  3.287.062 1.712  

Skat af årets resultat  0 0  

Årets resultat  3.287.062 1.712  

     

Årets uddelinger:     

Forskning  996.416 979  

Tilskud "Hjertebarnet"   
                              

-    
150 

 

Patientstøtte 4 383.000 555  

Børneprojekt i Kenya  
                              

-    
177 

 

Uddelt i alt i årets løb  1.379.416 1.861  

Årets resultat efter uddelinger  1.907.646 -149  

   

Årets resultat efter uddelinger disponeres 
således: 

 
   

     

Hensat til uddeling pr. 1. januar 2015  -804.003 -603  

Disponeret til anvendelse i 2015  350.000 -350  

Hensat til senere uddeling  2.361.649 804  

I alt  1.907.646 -149  
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Balance pr. 31. december    

  2015 2014  

 Note kr. t.kr  

AKTIVER     

Bundne aktiver     

Investeringsbeviser 5 507.781 508  

Bankindestående  50                         -     

Ikke overførte disponible aktiver  -1.828 -2  

Bundne aktiver i alt  506.003 506  

     

Disponible aktiver     

Bankindestående  4.595.611 3.033  

Kassebeholdning  
                              

-    
                        -    

 

Ikke overførte disponible aktiver  1.828 2  

Øvrige tilgodehavender  161.625 1  

Mellemregning med Hjerteforeningen  4.832.302                         -     

Disponible aktiver i alt  9.591.366 3.036  

AKTIVER I ALT  10.097.369 3.542  

     

PASSIVER     

Egenkapital     

Bunden kapital     

Fondskapital    506.003 506  

Overført til bunden kapital  
                              

-    
                        -    

 

Egenkapital i alt 6 506.003 506  

     

Kortfristet gæld     

Øvrige skyldige omkostninger  261.947 86  

Hensatte forskningsbevillinger  6.967.770 1.698  

Hensat til senere uddeling 7 2.361.649 804  

Mellemregning med Hjerteforeningen  
                              

-    
448 

 

Skyldige lønposter  
                              

-    
                        -    

 

Hensættelser i alt  9.591.366 3.036  

PASSIVER I ALT  10.097.369 3.542  

     

Eventualforpligtelser 8    
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Noter     

  2015 2014  

Note 1  kr. t.kr.  

Indsamlede midler     

Indtægter Billund lufthavn  210.839 1.054  

Løbende bidrag (face2face)  1.198.000 1.256  

Løbende bidrag (telemarketing)  1.057.164 750  

Skaføgård Arrangement  59.762                         -     

Valgindsamling  25.802   

Holstebroprojektet "Fra viden til vaner"  
                              

-    
258 

 

Øvrige events og aktviteter  44.330 31  

Charlies Hjertegalla  737.990                         -     

Sponsorbidrag ECCO  
                              

-    
477 

 

Fondsindtægter - formålsbestemte  254.992 900  

Tipsmidler  315.442 274  

Momskompensation  105.078 -70  

Varesalg  404 69  

Diverse gaver og erhvervssamarbejde  952.882 562  

I alt  4.962.685 5.561  

     

Note 2     

Omkostninger ved indtægtsskabende virksomhed   

Cykelløb (Styrkeprøven)  122.364 212  

Løbende bidrag (face2face)  
                              

-    
                        -    

 

Løbende bidrag (telemarketing)  99.064 314  

Direct Mail udgifter  
                              

-    
62 

 

Performance team  
                              

-    
6 

 

Svømmeteam og -event  74.345 241  

Børneprojekt i Kenya  
                              

-    
3 

 

Holstebro "Fra viden til vaner"  
                              

-    
157 

 

Informationsportal  3.407 69  

Rumlerikkerne/Rumlesækken  132.166 94  

Naturen som stresshåndteringsrum  168.570   

Øvrige markedsføringsudgifter 61.558 439  

I alt  661.475 1.597  
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Note 3     

Fælles administrationsomkostninger    

Løn og gager 285.097 1.812  

Administrationsaftale med Hjerteforeningen  496.268 90  

Momskompensation  
                              

-    
                        -    

 

Betalingsservice gebyrer  112.208 120  

Konsulenter  79.235 18  

Øvrige omkostninger  
                              

-    
29 

 

Udviklingsseminar  
                              

-    
30 

 

Mødeudgifter og transport  23.513 106  

Telefoni og mobilt bredbånd  
                              

-    
5 

 

Kontorartikler og porto  4.785 1  

Revision  26.250 50  

I alt  1.027.356 2.261  

     

     

  2015 2014  

Note 4  kr. t.kr.  

Patientstøtte     

Aflastningsweekends  
                              

-    
76 

 

Rekreationstilbud  
                              

-    
91 

 

Diverse aktiviteter  100.000 178  

Netværksgruppemøder 
 

                              
-    

60 
 

Socialrådgivningsfunktion  283.000 150  

I alt  383.000 555  

     

Note 5     

Bunden kapital     

Kr. 
Danske 

Investerings-
beviser 

Bank 
indestående 

Mellemregning 
med 

disponible 
aktiver 

i alt 

Saldo 1. januar 2015 507.781 50 -1.828 506.003 

Ingen reguleringer  -  -  -  - 

Saldo 31. december 2015 507.781 60 -1.828 506.003 
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Værdipapirerne er værdiansat til anskaffelsesværdi.     

Kursværdien pr. 31. december 2015 er kr. 
470.449. 

   
 

     

Note 6     

Egenkapital     

Såfremt værdipapirerne værdiansættes til børskurs pr. 31. december 2015   

kan egenkapitalen opgøres til kr. 468.671     

     

Note 7     

Hensat til senere uddeling    

Hensat til senere uddeling, primo 804.003   

Overført til hensatte forskningsbevillinger  -350.000   

Uddelt i 2015  
                              

-    
 

 

  454.003   

Overført jf. overskudsdisponering  1.907.646   

I alt  2.361.649   

     

Note 8     

Eventualforpligtelser    

Administrationsaftale med Hjerteforeningen 643.300   

     

 


