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Styrelsen för Hjärtebarnsfonden avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Hjärtebarnsfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden handikappolitisk intresseorganisation med
knappt 6000 medlemmar i 13 föreningar med hela Sverige som upptagningsområde.
Hjärtebarnsfonden har två verksamhetsområden vilka är förenings-och medlemsverksamhet samt
insamling via egen fond som innehar 90-konto.
Ett av huvudkraven för att erhålla 90-konto är att minst 75% av de totala intäkterna ska gå til ändamålen
och 25% får gå till insamling-och administrationskostnader.
Organisationens ändamål är att aktivt stödja, förbättra villkoren, sprida kunskap och information samt
skapa kontakt mellan personer med medfött, eller under barndomen förvärvat, hjärtfel och deras familjer.
Fonden har som ändamål att anordna läger, ge bidrag till forskning och utveckling av vården för
hjärtebarn samt ge ekonomiskt stöd till enskilda drabbade familjer.
Insamlingsorganisationen har sitt säte i Stockholm.
Hjärtebarnsfonden är en ideellförening.
Främjande av ändamål
För att uppfylla målen antagna av kongressen 2017 avseende åren 2017-2018 har Hjärtebarnsfonden
under 2018 främst arbetat med stöd, information och påverkan samt med intäktsskapande åtgärder. Som
ett övergripande led i arbetet för att uppnå målen har bland annat upphandling av ny tidningsproducent
skett, vilket resulterat i ett samarbete med företaget "Off The Wall Communication" (OTW)
.
Hjärtebarnsfonden har aktivt medverkat till att barnhjärtcentra i Göteborg och Lund fortsatt kunna ge en
god vård och omsorg. Med en plats i styrelsen för Ronald McDonald hus i Göteborg och Lund har
ändamålsenligt arbete skett genom påverkan av boendet för inneliggande familjer, som till stor del är
familjer med hjärtbarn.
En av de viktigaste påverkansfrågorna under året är bristen på specialistsjuksköterskor som i stor
utsträckning påverkar vården av hjärtbarn. En unik förtroenderelation till sjukvården skapar möjlighet att
påverka beslutsfattare och vårdgivare till att på olika sätt förbättra situationen. Detta är ett pågående
arbete som även fortsättningsvis kommer att kräva mycket från Hjärtebarnsfonden.
Under året har Generalsekreterare Peter Nordqvist deltagit i en stor mängd möten kring hjärtbarn och
deras välbefinnande, samt därtill ett stort antal informella möten.
Under året gjordes olika satsningar för att öka intäkterna till Hjärtebarnsfonden genom kampanjer mot
privatpersoner, företag och stiftelser. Hjärtebarnsfonden har fortsatt mottagit gåvor från ett ökat antal
företag och privata initiativ runt om i landet.
Stöd till forskning
Hjärtebarnsfonden stödjer både nya forskningsprojekt och pågående projekt som hjälper barn och unga
med medfödda hjärtfel. Hjärtebarnsfondens forskningsråd bedömer ansökningarna, och består av
överläkare i barnkardiologi, barnhjärtkirurgi, professor i Guch-ologi samt föräldrarepresentant.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
I början av året tecknades avtal med Off The Wall Communication AB (OTW) med uppdraget att
producera tidningen Hjärtebarnet.
Nya insamlingsmöjligheter har uppstått, däribland kan nämnas möjlighet att teckna autogirogivande med
BankId samt donationer via Facebook.

Under 2018 har fondanslaget ökats sedan tidigare år, den ändamålsenliga verksamheten utökats samt mer
resurser lagts på marknadsföring, vilket ligger i linje med ambitionen som beskrevs i årsredovisning för
2017. Till följd av detta redovisar Hjärtebarnsfonden ett minusresultat för 2018.

Flerårsöversikt (tkr)
Verksamhetsintäkter
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Insamlings- och
administrationskostnader i % av
totala verksamhetsintäkter
Soliditet (%)

2018
11 645
10 406
1 429
847
-1 037
7 217

2017
11 481
8 411
1 241
521
1 307
7 632

2016
9 122
6 975
1 243
273
640
5 517

2015
9 920
7 604
1 208
277
839
5 452

2014
9 120
7 054
1 402
311
386
3 980

20
54,7

17
65,3

18
66,6

15
55,7

19
55,2

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Omföring av fg. års
resultat
Årets resultat efter
fördelning
Belopp vid årets utgång

Ändamåls-

Balanserat

Årets

bestämda

resultat

resultat

4 526 720

271 418

183 805

4 981 943

183 805

-183 805

0

455 223

-1 037 977
-1 037 977

-1 037 977
3 943 966

4 526 720

Totalt
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Placeringspolicy
Hjärtebarnsfonden har en placeringspolicy, som fastställs varje år vid det konstituerande styrelsemötet,
som reglerar hur kapital skall placeras. Hjärtebarnsfonden har som policy att omedelbart sälja aktier som
erhållits som gåva förutom de pengar som erhålls till Humanfonden som återinvesteras i Humanfonden.
Pengarna skall placeras på räntebärande tryggt sätt.
Öronmärkta medel i verksamheten
De pengar som samlas in till Hjärtebarnsfonden används till Hjärtebarnsfondens verksamhet, läger,
forskning och utveckling av vården om barns hjärtfel och till ekonomiskt stöd till familjer som har eller
har mist ett barn med hjärtfel. Hjärtebarnsfonden har under 2018 stöttat 30 drabbade familjer med
ekonomiska bidrag. Tre forskningsprojekt och 17 utvecklingsstipendier har beviljats, vilka alla bidrar till
verksamhetens ändamål genom att på olika sätt förbättra situationen för hjärtbarn.

Medlemmar
Som medlem i Hjärtebarnsfonden ges tillgång till ett kvalificerat nätverk inom barnhjärtområdet,
omfattande lägerverksamhet speciellt anpassad för barn med hjärtfel, delaktighet i lokal förening samt
tidningen Hjärtebarnet. Genom ett aktivt medlemskap och en effektiv organisation skapas möjlighet till
en bättre framtid för barn och ungdomar med medfödda hjärtfel. De lokala föreningarna arbetar med
respektive verksamhet enligt Hjärtebarnsfondens föreningsstadgar, och har under året erbjudit
medlemmarna en mängd olika träffar och aktiviteter samt samarbetat kring ett antal evenemang.
Medlemsantalet har legat stabilt sett till in- och utflöde de senaste åren, tendens till visst antal ökade
anmälningar under slutet av året.

Hållbarhetsupplysningar
Hjärtebarnsfonden strävar efter att arbeta så hållbart som möjligt ur miljösynpunkt. Bland annat har
pappersanvändningen minskat under året till följd av nya ekonomirutiner, medlemsrutiner och
personalrutiner, vilket är en ständigt pågående process. Korrespondens sker i så stor utsträckning som
möjligt via e-post, vilket tidigare skett postalt.
Samtliga anställningar sker enligt kollektivavtal med KFO. Personalen har årliga utvecklings- och
lönesamtal där kompetensutveckling är en viktig del. Hjärtebarnsfonden strävar efter att ha en jämlik
könsfördelning hos personal, styrelseledamöter och andra aktiva i organisationen. Alla människors lika
värde är en självklarhet, vilket återspeglas i Hjärtebarnsfondens värdegrund.

Förvaltning
Hjärtebarnsfonden består av föreningar som antagits av Hjärtebarnsfondens kongress.
Hjärtebarnsfondens högsta beslutande organ är kongressen. I löpande verkställighetsbeslut
däremellan av riksstyrelse eller förbundsråd. Riksstyrelsen leder Hjärtebarnsfondens arbete i
enlighet med dessa stadgar och kongressens beslut. Riksstyrelsen består av sju ordinarie
ledamöter samt tre suppleanter. Riksstyrelsen sammanträder minst 4 ggr/år eller när minst hälften
av styrelsen så påkallar. 2018 genomfördes 6 protokollförda styrelsemöten med en närvaro
överstigande 90 %. Valberedningen väljs av kongressen, eller förbundsrådet vid eventuella
fyllnadsval, på 2 år och består av 3 ledamöter, varav en sammankallande, samt 1 ersättare. Valbar
till ledamot eller ersättare i valberedningen är varje enskild medlem med undantag av i
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Hjärtebarnsfonden anställda tjänstemän.
Riksstyrelsens verksamhet och förvaltning samt räkenskaper granskas av 2 revisorer som jämte 2
ersättare väljs av kongressen eller förbundsrådet. Samtliga val förrättas på 2 år. Därutöver anlitar
riksstyrelsen 1 auktoriserad eller godkänd revisor.
De enligt kongressen antagna verksamhetsmålen utförs av kansliet, bestående av
generalsekreterare, verksamhetschef, insamling- och kommunikationsansvarig,
projektkoordinator samt föreningskoordinator.
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2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

973 492
7 808 395
2 042 288
820 509
11 644 684

960 875
7 758 714
2 256 212
505 573
11 481 374

-10 406 447
-1 429 001
-846 639
-12 682 087

-8 410 787
-1 241 071
-521 690
-10 173 548

-1 037 403

1 307 826

Resultat efter finansiella poster

0
0
-574
-574
-1 037 977

-808
8
-365
-1 165
1 306 661

Årets resultat

-1 037 977

1 306 661

Resultaträkning
Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader

Not

3
3

4, 5

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som
är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

6
7
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Not

2018-12-31

2017-12-31

8, 9

582 271
582 271

241 924
241 924

582 271

241 924

146 344
5 168
548 536
700 048

43 623
0
704 503
748 126

Kassa och bank

5 934 385

6 641 814

Summa omsättningstillgångar

6 634 433

7 389 940

SUMMA TILLGÅNGAR

7 216 704

7 631 864

Balansräkning
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

10
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2018-12-31

2017-12-31

4 526 720
-582 754
3 943 966

4 526 720
455 223
4 981 943

Summa eget kapital

3 943 966

4 981 943

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

918 005
0
212 910
2 141 823
3 272 738

437 713
18 378
203 471
1 990 359
2 649 921

7 216 704

7 631 864

Balansräkning

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11
12
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3) samt FRIIs styrande riktlinjer för Årsredovisning.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Resultaträkningen
Gåvor
Gåvor i form av kontanter från i första hand privatpersoner redovisas av naturliga skäl normalt enligt
kontantprincipen. Även gåvor från företag och organisationer redovisas normalt i den period då gåvan
inbetalas. I den mån det på balansdagen finns avtalade, ej erhållna, gåvor från företag och organisationer
intäktförs dessa efter individuell prövning.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas
som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma
räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Härtebarnsfonden. Medlemsavgifter intäktförs
normalt vid inbetalning från medlemmen om inte medlemsavgiften uttryckligen hänför sig till
nästkommande räkenskapsår.

Nettoomsättning
Inkomsten vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället.

Ändamålskostnader
Som ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader som har ett direkt samband med
Hjärtebarnsfondens uppdrag enligt stadgarna, samt de särskilda ändamål som Hjärtebarnsfonden har. Hit
räknas bl.a. kostnader för olika stödinsatser, informationsinsatser och påverkansarbete.
I posten ingår lönekostnader och administrativa kostnader för den personal som arbetar med dessa
verksamheter och projekt.

Insamlingskostnader
Med insamlingskostnader menas direkta kostnader för insamlingsarbete som riktar sig till givare, dvs
kostnader som uppmanar människor att bidra till Hjärtebarnsfondens verksamhet genom gåvor,
månadsgivare mm.

Administrationskostnader
Till administrationskostnader räknas sådana kostnader som är nödvändiga för att administrera
organisationen, vilket är nödvändigt för att skapa goda förutsättningar till insamlingsarbetet och
verksamheten. Till administrationskostnaderna hör lönekostnad för den administrativa personalen, IT
samt redovisning-och revisionskostnader.
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Medlemskostnader
Till medlemskostnader räknas medlems- och givarregister, porto och tryck av medlemsavgiftsaviseringar
samt bankkostnader som härrör medlemsavgifter och medlemsförsäkring. Vidare ligger kostnader för
medlemstidningen Hjärtebarnet här.
Medlemskostnaderna delas upp i både administration och ändamålskostnader.

Leasing
Alla leasingavtal redovisas som operationella, dvs leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra)
redovisas linjärt över leasingperioden.

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med
att anställda utför tjänster.
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år
pensionen tjänas in.

Balansräkningen
Finansiella tillgångar
Finansiella placeringar samt avkastning på finansiella placeringar redovisas under finansiella
anläggningstillgångar i balansräkningen respektive resultaträkningen. Finansiella placeringar i
värdepapper är kollektivt värderade (portföljvärdering). Nedskrivning sker vid varaktig nedgång.

Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag
I det fall organisationen erhållit bidrag men ännu ej uppfyllt villkoren redovisas dessa som en skuld.
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Not 2 Uppskattningar och bedömningar
När finansiella rapporter upprättas måste styrelsen i enlighet med tillämpade redovisnings- och
värderingsprinciper göra vissa uppskattningar, bedömningar och antaganden som påverkar redovisning
och värdering av tillgångar, avsättningar, skulder, intäkter och kostnader. I årets årsredovisning har inga
väsentliga uppskattningar och bedömningar gjorts.

Not 3 Gåvor och bidrag

Insamlade medel fördelar sig enlig följande
Allmänheten
Företag
Externa stiftelser och fonder
Testamenten

Externa bidrag fördelar sig enlig följande
Statsbidrag
Landsting och kommuner
Övriga bidrag

2018

2017

4 588 318
2 146 201
1 054 242
19 635
7 808 396

3 786 509
2 443 829
1 102 930
425 447
7 758 715

1 757 824
253 825
30 639
2 042 288

1 754 168
215 700
286 344
2 256 212

Not 4 Leasingavtal
Insamlingsorganisationen leasar framförallt kontorslokaler samt en bil.
Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 316 034 kr (246 363 kr).
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år

2018

2017

118 787
0
118 787

244 020
101 675
345 695

Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 2019-05-31 och är möjligt att förlänga till 2022-05-31
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Not 5 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Styrelse, kanslichef samt generalsekreterare
Förtroendevalda
Övriga anställda

Sociala kostnader
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader till styrelse, kanslichef samt
generalsekreterare
Pensionskostnader övriga

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader
Könsfördelning bland styrelseledamöter
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen

2018

2017

4
3
7

4
3
7

1 151 976
42 193
1 169 605
2 363 774

1 134 666
39 506
1 258 689
2 432 861

764 957

778 461

116 414
50 750
932 121

83 951
32 486
894 898

3 295 895

3 327 759

72 %
28 %

72 %
28 %

Avtal om avgångsvederlag
Inga avgångsvederlag finns.

Not 6 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Realisationsresultat vid försäljning

2018

2017

0
0

-808
-808

2018

2017

0
0

8
8

Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter
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Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

241 924
340 349
0
582 273

560 589
0
-318 665
241 924

Utgående redovisat värde

582 273

241 924

Not 9 Specifikation av värdepapper
Antal
Namn
Aktie-Ansvar Sverige
Humanfond
Penningmarknadsfond

87,6450
228,0985
3 341,5913

Anskaffn.
värde
18 657
224 777
338 837
582 271

Bokfört
värde
18 657
224 777
338 837
582 271

Marknadsvärde
46 547
207 305
337 634
591 486

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetald hyra
Förutbetalda leasingavgifter
Förubetalda försäkringspremier
Humanfonden
Upplupna deltagaravgifter förbundsrådet
Läger -och IT kostnader

2018-12-31

2017-12-31

75 865
5 552
37 361
324 172
0
105 585
548 535

66 944
5 430
36 475
337 274
101 449
156 931
704 503

2018-12-31

2017-12-31

0
0

18 378
18 378

Not 11 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

Övriga bidrag
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Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Forskningsbidrag
Medlemsavgifter
Insamling läger
Övriga poster

2018-12-31

2017-12-31

364 668
114 579
600 000
639 060
339 344
84 172
2 141 823

345 731
108 629
277 197
692 614
406 395
159 793
1 990 359

Stockholm 2019-

Linda Sundberg
Ordförande

Maria Nyström
Kassör

Birgitta Elfsson

Malin Berghammer

Gunnar Skarland

Åsa Hofsten

Johan Ektoft

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-

Lena Johnson
Auktoriserad revisor

Lars Nilsson
Förtroendevald revisor

Erika Carlberg
Förtroendevald revisor

Årsredovisning
för

Hjärtebarnsfonden
802013-1952

Räkenskapsåret

2018

Fastställelseintyg
Undertecknad styrelseledamot i Hjärtebarnsfonden intygar att resultaträkningen och balansräkningen i
årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2019-. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens
förslag till resultatdisposition.
Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med
originalen.
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