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Härmed avger styrelsen årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Hjärtebarnsfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden handikappolitisk intresseorganisation med
cirka 5 500 medlemmar i 13 föreningar med hela Sverige som upptagningsområde. Hjärtebarnsfonden
bedriver förenings- och medlemsverksamhet samt insamling och innehar 90-konto. 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.
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
Hjärtebarnsfonden är en ideell förening.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Arbetet inom Hjärtebarnsfonden år 2021 präglades av coronapandemin på flera genomgripande sätt.
Relativt snabbt ställdes aktiviteter in och möten kom att ske via digitala mötesplattformar både nationellt
och lokalt. Fram till april har ordförande för Hjärtebarnsfonden agerat som tillförordnad verksamhetschef
vid sidan av sitt ordinarie arbete, som därefter blev anställd på heltid som verksamhetschef.
Hjärtebarnsfondens generalsekreterare var sjukskriven t o m augusti och valde att avsluta sin anställning i
november, denna tjänst ersattes då av nyligen tillsatt verksamhetschef. Covid-19 har fortsatt skapat
mycket oro bland medlemmar och anhöriga. Under året har Hjärtebarnsfonden stärkt sina positioner vad
gäller kännedom och insamling tack vare framgångsrika samarbeten med ledande företrädare inom media
och kommunikation. Under oktober genomförde Hjärtebarnsfonden sin kongress digitalt där ny styrelse
valdes in samt att stadgarna uppdaterades.

Främjande av ändamål
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. Under året har fysiska möten ersatts
av digitala, som i mycket har erbjudit medlemmarna träffar och aktiviteter, dock i en mer begränsad
utsträckning än vad som annars är fallet.
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Intern verksamhet
Under 2021 har Hjärtebarnsfondens volontärverksamhet på barnhjärtavdelningarna i Lund och Göteborg i
det närmaste legat nere på grund av den pågående pandemin.
Hjärtebarnsfondens sommar- och höstläger för barn och ungdomar och deras närstående blev inställda på
grund av Covid-19. Vi ställde om och flyttade vårt vinterläger för vuxna med medfödda hjärtfel till
sommaren och i augusti deltog 11 vuxna och 3 ledare på vårt första sommarläger för vuxna med
medfödda hjärtfel. Under hösten arrangerades ett digitalt event, där 18 barn mellan 6-17 år bakade
cupcakes tillsammans via digitala mötesplattformar.
Hälso- och sjukvård
Sommaren och hösten 2021 bjöd Hjärtebarnsfonden inneliggande familjer på RMD hus i Lund på
grillafton. Mycket uppskattat av både familjer och personal. Dessutom gavs en fin möjlighet till stöd för
dem som befinner sig i en svår situation och visar på den gemenskap som bjuds i Hjärtebarnsfonden.
Under året har även pizzakvällar genomförts på avdelningarna för barnhjärtkirurgi i Lund och Göteborg.

Utbildningssektorn
Hjärtebarnsfonden uppmärksammar brister i skolan för barn med medfödda hjärtfel och deras möjlighet
att delta på lika villkor. Vi påverkar kontinuerligt via SPSM och Skolverket. Även här har aktiviteten
minskat som en följd av begränsade möjligheter till att mötas samt generalsekreterarens sjukfrånvaro.
Hjärtebarnsfonden finns representerad i styrgruppen för SWEDCON.
GUCH-fokus
Ett av Hjärtebarnsfondens målområden för 2019-2021 är GUCH (Vuxna med medfött hjärtfel). Genom att
studera hur olika enheter arbetar för GUCH kan Hjärtebarnsfonden verka för jämlik vård över hela landet
genom dialog med beslutsfattare för ökat kunskapsutbyte.
Under september 2021 genomförde Hjärtebarnsfonden en GUCH-kampanj i sociala medier tillsammans
med GUCH-föreningen i olika digitala kanaler. Resultatet av kampanjen blev ökad kännedom om
patientgruppen GUCH, genom ökat följarantal i sociala medier och nya medlemmar i GUCH-föreningen.
Under 2021 delade Hjärtebarnsfonden ut 4 333 000 kr i forskningsanslag fördelat på sju anslag varav fem
är direkt kopplade till GUCH.
Internationella relationer
Som en följd av coronapandemin samt generalsekreterarens sjukfrånvaro har området för internationellt
utbyte i det väsentligaste varit satt på undantag 2021.

Hjärtebarnsfonden
Org.nr 802013-1952

4 (16)

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

2021
12 669
9 766
1 382
2 608
-1 048
11 483

2020
10 979
6 346
1 230
1 883
1 517
12 322

2019
13 243
7 764
1 180
1 932
2 366
9 565

2018
11 256
10 017
1 429
847
-1 037
7 217

2017
11 096
8 026
1 241
521
1 307
7 632

31
59,0

28
63,5

24
66,0

20
54,7

16
65,3

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

Förändring av eget kapital
Ingående balans 2021-01-01
Disposition av föregående års
resultat
Årets resultat
Utnyttjande
ändamålsbestämda medel från
tidigare år
Utgående balans 2021-12-31

Ändamålsbest. medel
6 860 615

Balanserat
resultat
-550 708

Årets
resultat
1 516 586

Totalt
eget kapital
7 826 493

1 516 586

-1 516 586
-1 047 793

0
-1 047 793

-2 333 895

2 333 895

4 526 720

3 299 773

0
-1 047 793

6 778 700

Analys över uppnått resultat utifrån målsättning
Målsättningarna för 2021 har i stor utsträckning uppnåtts. Kännedomen om Hjärtebarnsfonden och om
medfödda hjärtfel har ökat hos allmänheten, vilket kan mätas genom analys av olika nyckeltal. Under året
har ett belopp på 4 333 000 kr beviljats i forskningsanslag samt 336 500 kr i merkostnadsstöd och 110 000
kr i begravningsstöd vilket ligger i linje med målsättningen. GUCH-fokus är ett ständigt pågående arbete,
där inte minst kännedoms- och synlighetsarbetet för den växande patientgruppen är av stor vikt.
Utveckling av den interna verksamheten har gett resultat där vi kan se minskade resekostnader som en
direkt följd av ökad användning av digitala möten. Rutiner och ekonomistrukturer har ytterligare
effektiviseras för att använda befintliga resurser på bästa sätt.
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Analys över effekterna av uppnått resultat
Genom att sprida kunskap om medfödda hjärtfel, samt hur livet påverkas för de drabbade och deras
närstående hoppas Hjärtebarnsfonden kunna förebygga stigmatisering och onödigt lidande. Den ökade
kännedomen har sannolikt även bidragit till ett ökat antal gåvor från både privatpersoner och företag som
vill stötta organisationens ändamål. Att kunna bjuda in samtliga ledamöter till möte gynnar organisationen
genom kontaktskapande och möjlighet till utbyte mellan föreningarna. Genom ökat samarbete kan
medlemmarna erbjudas ännu bättre stöd samt ta tillvara på den inspiration och vilja till delaktighet och
förändring som finns hos de engagerade.
Dialog med vårdpersonal och deltagande på digitala konferenser ger möjlighet att diskutera utveckling och
behov med professionen. Tack vare den utveckling som sker inom barnhjärtkirurgin förväntas behoven av
vård och omsorg förändras från ett tidigare rent medicinsk fokus, varför Hjärtebarnsfondens deltagande
har stor betydelse för både dagens och framtidens hjärtebarn.
Ett stort bidrag från Odd fellow har genererat att vi delat ut 1,8 miljoner kronor i forskningsbidrag som
utvecklar vården för de som idag är vuxna och lever med ett medfött hjärtfel. Vi är stolta över vår fina
volontärverksamhet på de opererande enheterna i Lund och Göteborg. Verksamheten har bidragit till att
familjer fått ljusglimtar i vardagen genom att volontärerna bakat, pärlat samt bjudit på pizzakvällar.
Insamling och kommunikation
Hjärtebarnsfonden har under 2021 ytterligare stärkt sin position vad gäller insamlade medel samt genom
ökad kännedom hos allmänheten. Under året genomfördes två övergripande kampanjer,
Hjärtebarnsmånaden i februari och GUCH-månaden i september. Tack vare samarbete med ledande
externa aktörer har Hjärtebarnsfonden på ett unikt sätt fått möjlighet att synas i tongivande medier både
redaktionellt och kommersiellt med budskap, som även uppmärksammats och belönats nationellt och
internationellt. Detta har även bidragit till en positiv utveckling av antalet givare. Social medier har ökat i
betydelse och omfattning. Antalet företagssamarbeten ökade med flera nya intressenter.
Eventverksamheten gick på sparlåga vad gäller fysiska aktiviteter samtidigt som ett nytt koncept,
Walk4Life, lanserades. Vi blev även under året förmånstagare från Bike4Life. Detta bidrog med
betydande intäkter till Hjärtebarnsfonden verksamhet.

GIVA Sverige och Svensk Insamlingskontroll
Genom GIVA Sveriges effekt- och kodrapport, som publiceras på Hjärtebarnsfondens hemsida, ökar
insynen i verksamheten och dess kontroll och styrning. Hjärtebarnsfonden har styrdokument för att öka
föreningarnas medvetenhet om ekonomiskt ansvar, jäv m.m.
Hjärtebarnsfonden har tilldelats ett 90-konto av organisationen Svensk Insamlingskontroll. Ett av
huvudkraven för att erhålla 90-konto är att minst 75 % av de totala intäkterna ska gå till ändamålen och 25
% får gå till insamlings- och administrationskostnader.
Öronmärkta medel i verksamheten
De pengar som samlas in till Hjärtebarnsfonden används till 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 2021 stöttat 71 drabbade familjer med ekonomiska bidrag samt sju
forskningsprojekt vilka alla bidrar till verksamhetens ändamål genom att på olika sätt förbättra situationen
för barn med medfödda hjärtfel.
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Användning av finansiella instrument
Hjärtebarnsfonden har en placeringspolicy, som fastställs årligen av styrelsen, 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.

Hållbarhetsupplysningar
Hjärtebarnsfonden strävar efter att arbeta så hållbart som möjligt ur miljösynpunkt. Bland annat har antalet
digitala möten ökat, vilket resulterat i minskat resande. Målsättningen är att resa så miljövänligt som
möjligt när så måste. Korrespondens både internt och till medlemmar och andra parter sker i så stor
utsträckning som möjligt via e-post, vilka tidigare skett postalt.
Samtliga anställningar sker enligt kollektivavtal med Fremia. 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.

Förväntad framtida utveckling
Utöver redan pågående arbete kommer arbetet med att öka stödet till hjärtebarnsfamiljer handla om att
bland annat utveckla lägerverksamheten och mötesplatser samt volontärsskapet. Även sociala medier
spelar en viktig roll i att uppmuntra utveckling, gemenskap och erfarenhetsutbyte. Arbetet med att göra
Hjärtebarnsfonden och medfödda hjärtfel känd för alla berörda av medfödda hjärtfel samt för allmänheten
fortsätter. Förhoppningen finns att inom de närmaste åren till följd av ökad insamling kunna öka
forsknings- och utvecklingsanslagen samt öka bidrag till begravningsstöd och merkostnadsstöd samt
kunna driva mer opinionsarbete.
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2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

496 212
10 109 047
1 829 173
229 244
5 263
12 668 939

589 734
8 246 381
1 865 444
76 752
201 127
10 979 438

-9 766 248
-1 381 666
-2 607 981
-13 755 895

-6 346 267
-1 229 829
-1 882 981
-9 459 077

-1 086 956

1 520 361

39 658
-496
39 162

-2 569
-1 206
-3 775

Resultat efter finansiella poster

-1 047 793

1 516 586

Årets resultat

-1 047 793

1 516 586

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

Not

3
3

4, 5

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar

6
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Not

2021-12-31

2020-12-31

7, 8

616 181
616 181

244 886
244 886

616 181

244 886

8 131
67 939
627 987
704 057

43 600
232 295
555 226
831 121

Kassa och bank

10 162 987

11 245 494

Summa omsättningstillgångar

10 867 044

12 076 615

SUMMA TILLGÅNGAR

11 483 225

12 321 501

Balansräkning
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

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

9
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Not

2021-12-31

2020-12-31

4 526 720
3 299 773
-1 047 793
6 778 700

6 860 615
-550 708
1 516 586
7 826 493

192 972
978 794
2 543 000
281 698
708 061
4 704 525

380 717
805 464
1 867 397
197 066
1 244 364
4 495 008

11 483 225

12 321 501

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat
Årets resultat

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10

11
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Hjärtebarnsfondens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen,
BFNAR 2012:1 (K3), Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning och BFNAR 2020:1 (Vissa
redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset).
Principerna är oförändrade jämfört med föregående räkenskapsår.

Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Hjärtebarnsfonden erhållit eller kommer att erhålla för
egen räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas.
Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Hjärtebarnsfonden.
Medlemsavgifter intäktsförs vid inbetalning från medlem om inte medlemsavgiften uttryckligen hänför
sig till nästkommande räkenskapsår.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken Hjärtebarnsfonden tar emot en tillgång som har ett värde utan att ge tillbaka
motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag.
Om tillgången erhålls därför att Hjärtebarnsfonden uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och
om Hjärtebarnsfonden har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett
erhållet bidrag. Är det inte ett bidrag är det en gåva.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
Gåvor i form av tjänster redovisas inte som intäkt.
Gåvor av exempelvis aktier, fastigheter och konst intäktsredovisas vid gåvotillfället, det vill säga när
mottagaren erhållit bestämmanderätt över gåvan.
En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan
förbrukas direkt eller inte. Gåvor som Hjärtebarnsfonden avser att stadigvarande bruka i verksamheten
redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.
I den mån det på balansdagen finns avtalade, ej erhållna, gåvor från företag och organisationer intäktförs
dessa efter individuell prövning.
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Insamlade medel från lotterier (via Folkspel i Sverige AB) redovisas som intäkt i den period som
insamlingen avser och i samband med att Hjärtebarnsfonden erhållit ett utbetalningsunderlag som styrker
att fordran inte är osäker. På motsvarande sätt redovisas gåva från Swedbank Humanfond.
Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde.
I de fall Hjärtebarnsfonden lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med
ersättningen.
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 redovisas samma räkenskapsår som den kostnad
bidraget är avsett att täcka.
Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet.
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som Hjärtebarnsfonden fått eller kommer
att få.
Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället.
Övriga intäkter
Övriga intäkter är intäkter som inte är primära för Hjärtebarnsfonden.
Övriga intäkter värderas till verkligt värde och redovisas i den period det avser.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och
administrationskostnader.
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 arbete som riktar sig till Hjärtebarnsfondens
samtliga givare, d.v.s. kostnader som uppmanar människor, organisationer och företag att bidra till
Hjärtebarnsfondens verksamhet genom gåvor, månadsgivare m.m.
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, ITsamt redovisning- och revisionskostnader.
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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
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.
Tillgångar och skulder
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta
transaktionsutgifter.
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.
Fordran på medlemsavgifter tas inte upp som fordran om det inte finns en legal fordran på medlemmen.
Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar som inte är räntebärande till
anskaffningsvärde (med avdrag för eventuell nedskrivning. Alla tillgångar som innehas för riskspridning
anses ingå i en värdepappersportfölj och betraktas därmed som en post vid värdering enligt lägsta värdets
princip respektive vid nedskrivningsprövning. Nedskrivning sker vid varaktig nedgång.
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor till ett specifikt
ändamål och andra ändamålsbestämda medel. Se förändring av eget kapital i förvaltningsberättelsen.
Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag
När Hjärtebarnsfonden erhållit bidrag men ännu inte uppfyllt villkoren redovisas en skuld.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
När Hjärtebarnsfonden fattat beslut om utbetalning av forskningsbidrag/anslag/stöd och meddelat
mottagaren men inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en kortfristig och/eller
långfristig skuld.
Eventualförpliktelser
Hjärtebarnsfonden lämnar upplysning om en eventualförpliktelse när Hjärtebarnsfonden har en möjlig
förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av en
eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom Hjärtebarnsfondens kontroll, inträffar eller
uteblir, eller om Hjärtebarnsfonden har en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som
inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer
att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig
tillförlitlighet.
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Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

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 Insamlade medel
Gåvor som redovisats i resultaträkningen
2021

2020

5 900 969
918 078
3 163 180
126 820
10 109 047

5 177 971
624 585
2 320 289
123 536
8 246 381

2021
2 000 000
600 000
2 600 000

2020
2 700 000
0
2 700 000

2021
0
0

2020
15 000
15 000

2021
1 812 373
16 800
1 829 173

2020
1 834 844
15 600
1 850 444

Summa bidrag

1 829 173

1 865 444

Totala insamlade medel består av följande:
Gåvor som har redovisats i resultaträkningen
Gåvor som inte har redovisats i resultaträkningen
Privaträttsliga bidrag som redovisats som intäkt
Summa insamlade medel

2021
10 109 047
2 600 000
0
12 709 047

2020
8 246 381
2 700 000
15 000
10 961 381

Insamlade medel
Allmänheten
Företag
Folkspel
Stiftelser och fonder
Summa insamlade medel (gåvor)
Insamlade medel (uppskattade belopp – ej bokfört)
Marknadskommunikation
Annonser
Summa insamlade medel (uppskattat belopp)

Bidrag som redovisats i intäkt
Insamlade medel (privaträttsliga bidrag)
Andra organisationer
Summa insamlade medel (privaträttsliga bidrag)
Offentliga bidrag
Statsbidrag
Landsting och kommuner
Summa offentliga bidrag
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Not 4 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Totalt

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande
befattningshavare
Antal på balansdagen
Varav kvinnor i styrelsen
Varav män i styrelsen
Varav generalsekreterare

2021

2020

4
3
7

4
2
6

2021

2020

8
8
0
1

8
5
2
1

2021

2020

776 859
2 104 331
2 881 191
1 088 516
(139 116)

410 449
1 242 487
1 652 936
596 644
(95 880)

3 969 706

2 249 579

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar:
Styrelse och generalsekreterare
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader exkl. löneskatt)

Summa

Av pensionskostnaderna avser 46 tkr (16 tkr) organisationens styrelse och generalsekreterare.
Ideellt arbete
Under året har ca 2 personer varit ideellt involverade i verksamheten i form av volontärverksamheten på
sjukhusen i Lund o Göteborg. I detta antal räknas inte arbete i lokala Hjärtebarnsfonder och Riksstyrelse
in. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.
Avtal om avgångsvederlag
Inga avgångsvederlag finns.

Not 5 Leasing
Hjärtebarnsfonden leasar framför allt kontorslokaler, datorer och annan kontorsutrustning.
Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 335 137 kr (421 138 kr).
Framtida leasingavgifter förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Summa

2021

2020

275 680
634 667
910 347

404 580
150 129
554 709

Nuvarande hyresavtal har upphört. Nytt avtal har tecknats i april 2022 och sträcker sig till 2025-04-20.
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Not 6 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
2021

2020

39 658
39 658

-2 569
-2 569

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Försäljningar
Utgående anskaffningsvärde

244 886
781 053
-409 758
616 181

907 177
358 255
-1 020 546
244 886

Utgående redovisat värde

616 181

244 886

Realisationsresultat vid försäljningar
Summa

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 8 Specifikation av värdepapper, antal aktier
Aktie-Ansvar Sverige: 97,972 st.
Humanfond: 147,7832 st.
Räntefond Kort PL A: 2 634,4775 st.
Corp. Bond Europe: 814,2320 st.

Anskaffningsvärde
21 134
145 631
330 416
119 000
616 181

Redovisat
värde
21 134
145 631
330 416
119 000
616 181

Marknadsvärde
85 395
231 457
330 522
118 031
765 405

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror
Förutbetalda leasingavgifter
Förutbetalda försäkringspremier
Humanfonden
Övriga förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter i form av aktivitetsbidrag, annonsintäkter &
övriga gåvor
Summa

2021-12-31

2020-12-31

90 185
0
36 445
450 167
42 790

73 582
34 305
36 965
330 612
70 012

8 400
627 987

9 750
555 226

Not 10 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
I posten ingår skulder avseende bidrag från stiftelser och föreningar om 918 794 kr (805 464 kr) som
Hjärtebarnsfonden erhållit för att använda i lägerverksamheten. Då flertalet lägren blivit inställda under
2021 p.g.a. Covid-19 har Hjärtebarnsfonden fått dispens att använda pengarna till nästa års
lägerverksamhet. I posten ingår även skulder avseende bidrag om 60 000 kr (0 kr) som avser projekt
Walk4life som genomförts under 2022.
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Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Medlemsavgifter
Övriga poster
Summa

2021-12-31

2020-12-31

289 127
90 844
61 385
266 705
708 061

402 851
126 576
516 854
198 083
1 244 364

Not 12 Ställda säkerheter
Hjärtebarnsfonden har inga ställda säkerheter.

Not 13 Eventualförpliktelser
Enligt styrelsens bedömning har Hjärtebarnsfonden inga eventualförpliktelser.
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