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Ledelsespategning
Undertegnedc har flags dato allagt lotteriregnskahet vedr4~irnde august lottcriel 2015 for Hjerteforeningen for perioden 24.juli —7. august 2015.
Lottcriregnskabet er opgjort eRer retningslinjerne i Spillemyndighedernes tilsagnsbrev of 23. juli 2015.
Det er voms opfaltelse. at lotteriregnskahet giver et retvisende hillede of lottcriets indtx~tcr o~ omkostninger i perioden 24. juli — 7. august 2015.
Kobenhavn, den 02. oktober 2015
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Den uafhaengige revisors erklaering
Til bestyrelsen i Hjerteforeningen
V i har revideret opg~srelsen over indt~gter og omkosUiin~er vedr~rende August lotteries 2015, t<~r perioden 24, juli —
7. august 2015, udvisende et overskud pa i alt 395.016 kr.
Lotteriregnskahet er opKjort efter rctningslinjeme i Spillemyndighedernes tilsagnsbrev of 23. juli 2015.
Erkl~eringen af,ives alene tit hru~~ For Spillemyndighedeme. jf. de opstillede retningslinjer heri.

Ledelsens ansvar for lotteriregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen aF opg0relsen over indtxgter vg omkosuiinger i ovemnsstemmelse med retningslinjeme i Bekendtg0relse 201 I -12-IS nr. 1301.
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser n~sdvendig liar at udarbejde opgprelsen
over indt~gter og omkostninger uden v~sentlig fejlinformation, uanset om Jenne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er a~ udtrykke en konklusion om opg0relsen over indt~gter og omkostninger pa grundla;_* of vores revision. Vi har udFySrt vores revision i overensstemmelse med Internationale standarder om revision og yderligere krav
if~,ige dansk revisorlovgivning. Dette kr~ver, at vi overholder etiske krav samt planl~gger og udf~srer revisionen for
at opn$ h~sj grad of sikkerhed for, om opggrelsen over indt~gter og omkostninger er uden v:~sentlig fejlinformation.
En revision omfatter udf0relse of revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for belgb og oplysninger i opg0relsen
over indt~gter og omkostninger. De valgte revisionshandlinger afh~nger of revisors vurdering, henmder vurderingen
~f risici For vxsenllig fejlinformation i opgprelsen over indt~gter og omkostninger, uanset om Jenne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse
of opg0relsen over indtxgter og omkosminger, der i al v~sendighed er i overensstemmelse med ovemi~evnte bekendtg~relse og tilsagnsbrev. Fonnalet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende etler omst~ndighederne.
men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten of foreningens interne kontrol. Vi har som led i revisionen stikpr~vevis kontrollereL al de afholdte indt~gter og omkostninger iffdlge opg0relsen er i overensstemmelse med underliggende dokumentation samt alene omfatter omkostninger afholdt i relation lit lotteriregnskabet.
Det er vores opFattelse. at Vet opn~~ede revisionsbevis er tilstr~kkeligt og egret som grundla~~ for vores revisionskonklusion.

Konklusion
Det er vores opfatteise. at den of ledelsen udarbejdede opg0relse over indt~gler og omkostninger vedr~srende August
lotteries 2015 i alle v~esentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtg~relse 201 I -12-IS nr.
1301 om almennyttige lotterier, som er ~ndret ved Bekendtg0relse 2012-01-23 nr. 4H, 2012-12-04 nr. 1 132 saint
2013-09-I I nr. 1096.
Vores erklaring er udelukkende udarbejdet tit brag for HjerteForeningen og Spillemyndighederne og h~3r ikkc udlevems lit eller anvendes of andre purser.
Kobenhavn, den 02. oktoher 2015
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Oplysninger om foreningen

N<tvn
Adresse. poster. By

Hauser Plads 10. I.. 1 127 Kt+henha~n K

CVR-nr.
Hjemsledskommune
Lotteriperiode
Journalnummcr

10 39 42 28
K4fbenhavns Kommunc
24. juli — 7. au~~ust
IS-0260519

Hjemmeside
E-mail

www.hjertetixcningen.dk
post C~ hjerteforeningen.dk

Telefon

33 67 00 32

Revision

Ernst &Young Godkendt Revisionshartnerselskah
Osvald Helmuths Vej 4. 2000 Frederiksherg
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Lotteriregnskab for perioden 24.juli— 7. august 2015

Lotteriregnskab for perioden 24.juli — 7. august 2015

kr.
Indtaegter
Udgifter til gevinster
Gevinstafgift
Trykning
Distribution
Diverse
Betalingsservice Nets
Udgifter i alt

69.686
16.250
3.546
377.504

Overskud

395.016

Overskudsgrad:

772.520
239.966
48.056

51.1%

Lotteriets formal:

Overskuddet anvendes til fordel for Hjerteforeningens formal, som er at st~tte videnskabelig t~~rskning i
hjerte og kredsl0bssygdomme, Beres arsager, forebyggelse og behandling, at forebygge hjerte- og kredsI~bssygdomme gennem oplysning og sundhedsp~dagogiske aktiviteter, at stc~tte patienter med hjerte- og
kredsl0bssygdomme og Beres par0rende gennem bl.a. radgivning og information m.v. og at repr~sentere
Danmark i Internationale organisationer med lignende formal.
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Lotteriregnskab for perioden 24.juli - 7. august 2015
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis
Lotteriregnskabet for perioden 24juli-7. august 2015 er op~;jort efter retningslinjerne i Spillemyndighedernes tilsagnsbrev of 23. juli 2015.

Den anvendte reRnskabspraksis er i hovedtraek falKende:
Resultatopg~relse
[ndtxgter
fndt~gter vedrv~rer lotteri-indtagter ved k~tb of lodsedler og indregnes efler kasseprincippet.
Omkostninger
Omkosminger indregncs efter kasseprincippet.

