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Ledelsespåtegning 

 

Hjerteforeningens ledelse har dags dato behandlet og godkendt det aflagte 

indsamlingsregnskab fra den 24. april 2022. 

 

Indsamlingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabs-bestemmelserne i 

bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020. Indtægter og udgifter er indregnet i 

indsamlingsregnskabet i overensstemmelse med den på side 6 beskrevne anvendt 

regnskabspraksis. 

 

Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet giver et retvisende billede af 

indsamlingens omfang og resultat, herunder af de totale indsamlede midler med fradrag 

af udgifter afholdt i forbindelse med indsamlingen samt at beskrivelsen af indtægter og 

udgifter er korrekt og fyldestgørende og i overensstemmelse med indsamlingstilladelse 

j.nr. 20-710-00029 fra indsamlingsnævnet af 12. november 2020. 

 

Indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og 

bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling m.v., jf. bekendtgørelsen § 8 

stk. 3. 

 

 

København, den 24. oktober 2022 

 

 

 

For Hjerteforeningen: 

 

 

 

________________________ _____________________ 

Anne Kaltoft   Claus Beck-Tange 

Administrerende direktør  Områdedirektør 
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Ledelsesberetning 

 

Grundlag for indsamlingen 

 

Hjerteforeningen’s 7. landsindsamling foregik i år søndag den 24. april 2022.  

 

Landsindsamlingen oplevede en tilbagegang i indsamlingsresultat sammenlignet med 

året forinden. Indsamlingen var stadig tydeligt mærket af udfordringerne i forbindelse 

med COVID-19. Vi havde ikke så mange indsamlere på gaden, men der hvor vores 

indsamlere kom frem kunne vi mærke en stor donationsvillighed for vores sag hos 

danskerne, og vi oplevede en mindre fremgang i donationer per indsamler. 

For tredje gang i Danmark blev en landsindsamling afviklet kontantfrit. Det betød at 
betalingsmulighederne udelukkende var digitale, hovedsageligt blev der doneret via 
MobilePay. Der hvor der ikke var nogen hjemme, efterlod indsamlerne en pjece, hvor 
landsindsamlingens Mobilepay nummer, SMS-nummer og Hjerteforeningens 
bankkonto nummer var oplyst. 

 

Indsamlingen foregik efter ansøgning til og indsamlingstilladelse fra Indsamlingsnævnet. 

 

Formål med indsamlingen 

De indsamlede midler var igen i år øremærket til indkøb og opsætning af Hjertestartere 

samt afholdelse af hjerteredderkurser. Dette er i tråd med Hjerteforeningens 

overordnede formål.  

Konceptet var således, at samlede man en gruppe på 15 personer der gik hver sin 
indsamlingsrute, fik gruppen en ny hjertestarter med tilhørende klimaskab og 1 års 
ServicePlus-aftale, monteret udendørs på den placering som gruppestarteren valgte. 

 

Desuden var der mulighed for at få en hjertestarter ved lodtrækning, idet der blandt 
grupper, der ikke nåede 15 indsamlere, blev trukket lod om fire hjertestartere med 
tilhørende klimaskab, ServicePlus-aftale og montering 

 

Resultat af indsamlingen 

Der blev på dagen, og de efterfølgende dage indsamlet i alt 2.513 t.kr. ind. Der blev brugt 

946 t.kr. på indsamlingsudgifter, hvilket giver et indsamlingsoverskud på 1.567 t.kr. 

 

Disponeringen indsamlingsresultatet 

Resultatet af indsamlingen er af Hjerteforeningen disponeret i overensstemmelse med 

indsamlingstilladelsens formål, jf. indsamlingstilladelse fra indsamlingsnævnet den 12. 

november 2020, j.nr. 20-710-000293. Hjerteforeningen opstiller i forlængelse af 

Landsuddelingen 95 Hjertestartere i Varmeskab med overvågningsenheder. Heraf er 80 

opsat på nuværende tidspunkt, og de sidste 15 forventes opsat inden nytår. 
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Den uafhængige revisors erklæring  

Til direktionen i Hjerteforeningen  

Konklusion  
Vi har revideret indsamlingsregnskabet af den 24. april 2022.  
Indsamlingsregnskabet udarbejdes efter de regnskabsmæssige bestemmelser i 
bekendtgørelsen nr. 160 af 26. februar 2020.  

Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet i alle væsentlige henseender er 
udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsmæssige bestemmelser i 
bekendtgørelsen nr. 160 af 26. februar 2020.  

Grundlag for konklusion  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om 
revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark og retningslinjerne i 
indsamlingsnævnets tilladelse af 12 november 2020. Vores ansvar ifølge disse 
standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit "Revisors ansvar for 
revisionen af indsamlingsregnskab". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisions-
bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Uafhængighed 

Vi er uafhængige af tilskudsmodtager i overensstemmelse med International Ethics 
Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske 
adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, 
ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA 
Code.  

Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt 
begrænsning i distribution og anvendelse 

Vi henleder opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet er udarbejdet i henhold 
retningslinjer i indsamlingsnævnets tilladelse af 12. november 2020. 
Indsamlingsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe Hjerteforeningen til 
overholdelse tilladelse af 12. november 2020 og de regnskabsmæssige bestemmelser i 
bekendtgørelsen nr. 160 af 26. februar 2020. Som følge heraf kan projektregnskabet 
være uegnet til andet formål. 

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for tilskudsmodtager og 
tilskudsgiver og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter end 
tilskudsmodtager og tilskudsgiver. 

Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.  

Ledelsens ansvar for projektregnskabet  

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab i 
overensstemmelse med retningslinjerne i indsamlingsnævnets tilladelse af 12 
november 2020. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen 
anser for nødvendig for at udarbejde et indsamlingsregnskab uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.  
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Revisors ansvar for revisionen af projektregnskabet  

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om indsamlingsregnskabet som helhed 
er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at 
afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af 
sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse 
med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark og indsamlingsnævnets tilladelse af 12. november 2020, altid vil afdække 
væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af 
besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan 
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, 
som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af projektregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder 
om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark og indsamlingsnævnets 
tilladelse af 12. november 2020, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 
professionel skepsis under revisionen. Herudover:  

► Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i 
indsamlingsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer 
og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår 
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores kon-
klusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af 
besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet 
besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, 
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.  

► Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af 
indsamlingsregnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende 
efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af tilskudsmodtagers interne kontrol.  

► Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er 
passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som 
ledelsen har udarbejdet, er rimelige.  

Vi kommunikerer med ledelsen 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.  

København, den 24. oktober 2022 
EY Godkendt Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 30 70 02 28 

Claus Tanggaard Jacobsen 
statsaut. revisor 
mne23314  
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Anvendt regnskabspraksis 

 

Indsamlingsregnskabet omfatter alene de indsamlingsaktiviteter, som er blevet 

gennemført i forbindelse med Hjerteforeningens landsdækkende indsamling og er blevet 

gennemført i overensstemmelse med indsamlingstilladelse fra Indsamlingsnævnet, jfr. 

indsamlingstilladelse af 12. november 2020, j.nr. 20-710-00029. 

 

Indtægter 

Posten indeholder frivillige bidrag fra private bidragsydere og virksomheder som et 

direkte resultat af indsamlingsaktiviteter udført i og omkring landsindsamlingen 24 april 

2022. Bidrag indregnes som indtægter på tidspunktet for modtagelse af bidraget. 

 

Udgifter 

Posten indeholder udgifter afholdt med henblik på at informere offentligheden om 

indsamlingen og dens formål, gennemføre selv indsamlingen som foreskrevet i 

Indsamlings nævnets indsamlingstilladelse til gennemførelse af offentlig indsamling 

samt overvåge, registrere og validere indsamlingsresultatet. Udgifterne er indregnet med 

det faktisk afholdte og betalte beløb på tidspunktet for udgiftens betaling.  

 

I tillæg hertil er indregnet en hensættelse til revision af det aflagte indsamlingsregnskab. 

Udgifter i regnskabet er medtaget for perioden 1. januar til 31. juli 2022. Der indgår alene 

udgifter direkte knyttet til indsamlingen og ikke generelle administrationsomkostninger 

eller lønninger. 
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Resultat af indsamlingen 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hjerteforeningen - Landsindsamling 24. april 2022

1.000 kr.

Indtægter

Mobile pay indbetalinger 1.520                     

Øvrige indbetalinger 992                         

2.513                     

Udgifter

Hvervningsomkostninger 62                           

Annoncering 382                         

Indsamlingsmateriale 367                         

IT omkostninger 104                         

Øvrige omkostninger 21                           

Revision 10                           

946                         

Resultat 1.567                     

Overskudsgrad 62%

7. Landsindsamling
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