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Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato aflagt indsamlingsregnskabet for Hjerteforeningen for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2021.

Indsamlingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020
om indsamlinger.

Det er min opfattelse, at indsamlingsregnskabet giver et retvisende billede af indsamlingernes resultat
herunder af de totale indsamlede midler med fradrag af rimelige udgifter afholdt i forbindelse med ind-
samlingen, samt at beskrivelsen af indtægter og udgifter er korrekt og fyldestgørende for en økonomisk
vurdering af indsamlingsresultatet for regnskabsperioden 1. januar – 31. december 2021.

Årets indsamlingsoverskud blev på kr. 45,2 mio.

Overskuddet for årets indsamlinger er anvendt i overensstemmelse med Hjerteforeningens formål jf.
Hjerteforeningens vedtægter § 2, der anfører at Hjerterforeningens formål er:

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

 At forebygge hjerte- og kredsløbssygdomme gennem oplysning og sundhedspædagogiske akti-
viteter.

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

 At varetage fælles interesser for hjerte- og kredsløbspatienter og arbejde for bedre forebyg-
gelse og behandling gennem sundhedspolitiske initiativer, information mv.

 At repræsentere Danmark i internationale organisationer med lignende formål.

Som indsamlingsansvarlig bekræfter jeg hermed:

 At regnskabet er retvisende og følger lov om indsamling samt tilhørende bekendtgørelse.

 At indsamlingerne er sket efter retningslinjer for god indsamlingsskik.

Indsamlingsregnskabet er tillige med årsregnskab og årsberetning for 2021 offentliggjort på Hjertefor-
eningens hjemmeside: www.Hjerteforeningen.dk

København, den 23. juni 2022

På vegne af Hjerteforeningen
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Den uafhængige revisors erklæring

Til Hjerteforeningen og Indsamlingsnævnet

Konklusion

Vi har revideret indsamlingsregnskabet for Hjerteforeningen for perioden 1. januar – 31. december
2021. Indsamlingsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i bekendtgørelse nr160 af 26. februar
2020 om offentlige indsamlinger.

Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overens-
stemmelse med bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige ind-
samlinger. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit "Re-
visors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisi-
onsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af virksomheden 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 til bekendtgørelse
nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger. Indsamlingsregnskabet er udarbejdet med hen-
blik på at hjælpe Hjerteforeningen til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i bekendtgø-
relse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger. Som følge heraf kan indsamlingsregnska-
bet være uegnet til andet formål.

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

Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab i overensstemmelse med bekendtgø-
relse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den
interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et indsamlingsregnskab uden væ-
sentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
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Den uafhængige revisors erklæring

Revisors ansvar for revisionen af Indsamlingsregnskabet

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 konklu-
sion. 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, 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 regnskabs-
brugerne træffer på grundlag af indsamlingsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, 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
konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgel-
ser, 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 Hjerteforeningens 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 revisio-
nen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern
kontrol, som vi identificerer under revisionen.

København, den 23. juni 2022
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Claus Tanggaard Jacobsen
statsaut. revisor
mne23314
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Ledelsesberetning

Oplysninger om foreningen

Navn
Adresse, postnr. by

Hjerteforeningen
Vognmagergade 7, 3. sal, 1120 København K

CVR-nr.
Hjemstedskommune
Regnskabsår

10 39 42 28
København
1. januar – 31. december

Hjemmeside www.hjerteforeningen.dk

Revision EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Dirch Passers Allé 36, 2000 Frederiksberg
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Ledelsesberetning

Indsamlinger 2021

Indsamlingsregnskabet for 2021 i Hjerteforeningen er foretaget i overensstemmelse med den årlige be-
villing fra indsamlingsnævnet med følgende tekst:

”Indsamlinger foregår ved sms-donationer, donationer via 70 og 90 numre, donationer via ”Gør noget
for hjertet” og ”Elsk Hjertet”, via hjemmesiden www.hjerteforeningen.dk, ved udstedelsen af e-mails.
direct mails, brochurer med girokort, indsamlingsshow på TV2 Charlie og varesalg fra webshop."

Der er afholdt TV-show på TV2 Charlie i 2021, som er medtaget i dette indsamlingsregnskab. Endvidere
har Hjerteforeningen i 2021 haft sin 6. landsindsamling.
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Indsamlingsregnskab 1. januar – 31. december
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Indsamlingsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Overordnet henviser vi til årsrapporten for Hjerteforeningen for 2021 hvor anvendt regnskabspraksis er
detaljeret beskrevet.

Specifikt vedr. indsamlingsregnskab har vi anvendt følgende princip for opgørelse:

Kontingenter fra medlemmer er ikke medtaget i dette indsamlingsregnskab, mens støtte- og kampagne
bidrag fra medlemmer er medtaget i dette regnskab.

Varesalg, som vedrører salg af kommercielle varer, som f.eks. blodtrykmålere er ikke medtaget. Der-
imod er salg af Hjerte-Armbånd m.v., som mere er en støtte end en vare medtaget.

Posterne i dette indsamlingsregnskab indgår alle i Hjerteforeningens årsrapport for 2021, men det er
ikke muligt at aflæse posterne i dette indsamlingsregnskab direkte i årsrapporten for 2021.
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