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Ledelsespategning
Undertegnede har dags dato aflagt lotteriregnskabet vedrerendeSeptember lotteriet 2015 for Hjerteforeningenfor perioden 24.
august -2. oktober 2015.
Lotteriregnskabet er opgjort efter retningslinjerne i Spillemyndighedernes tilsagnsbrevof 19. august 2015.
Det ervores opfattelse, at lotteriregnskabet giver et retvisende billede of lotteriets indtaegter og omkostninger i perioden 24. august - 2. oktober 2015.
Kobenhavn, den 08.januar 2016
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Den uathaengige revisors erklaering
Til bestyrelsen i Hjerteforeningen
Vi har revideret opg0relsen over indt~gter og omkostninger vedrerende September lotteriet 2015,for perioden 24. august - 2.
oktober 2015, udvisende et overskud pa i alt 804.663 kr.
Lotteriregnskabet er opgjort efter retningslinjerne i Spillemyndighedernes tilsagnsbrevof 19. august 2015.
Erkl~ringen afgives alene til brug for Spillemyndighederne,jf. de opstillede retningslinjer heri.

Ledelsens ansvarforlotteriregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen of opg0relsen over indtaegter og omkostninger i overensstemmelse med retningslinjerne i
Bekendtgerelse 2011-12.15 nr. 1301.
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nedvendig for at udarbejde opg0relsen over indtaegter
og omkostninger uden vaesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelsereller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om opgerelsen over indtaegter og omkostninger pa grundlag of vores revision. Vi har
udfort vores revision i overensstemmelse med Internationale standarder om revision ogyderligere krav ifelge dansk revisorlovgivning. Dette kr~ver, at vi overholder etiske krav samt planl~gger og udforer revisionen for at opnfi hej grad of sikkerhed for, om
opgerelsen over indt~gter og omkostninger er uden vaesentlig fejlinformation.
En revision omfatter udf0relse of revisionshandlinger for at opn~ revisionsbevis for beleb og oplysninger i opggrelsen over indt~gter og omkostninger. De valgte revisionshandlinger afh~nger of revisors vurdering, herunder vurderingen of risici for v~sentlig
fejlinformation i opgerelsen over indtaegter og omkostninger, uanset om Jenne skyldes besvigelser ellerfejl. Ved risikovurderingen
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse of opggrelsen over indtaegter og omkostninger, der i al
v~sentlighed er i overensstemmelse med ovennaevnte bekendtg0relse og tilsagnsbrev. Formfilet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstaendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten of foreningens interne
kontrol. Vi har som led i revisionen stikprevevis kontrolleret, at de afholdte indtaegter ogomkostninger ifelge opgerelsen er i overensstemmelse med underliggende dokumentation samt alene omfatter omkostninger afholdt i relation til lotteriregnskabet.
Det er vores opfattelse, at Jet opnaede revisionsbevis er tilstraekkeligt og egnet som grundlag for vores revisionskonklusion.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at den of ledelsen udarbejdede opgorelse over indtaegter og omkostningervedrmrende September lotteriet
2015 i alle vaesentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgmrelse 2011-12-15 nr. 1301 om almennyttige lotterier, som er ~ndret ved Bekendtgerelse 2012-01-23 nr. 48,2012-12-04 nr. 1132 samt 2013-09-11 nr. 1096.
Vores erklaering er udelukkende udarbejdet til brug far Hjerteforeningen og Spillemyndighederne og ber ikke udleveres til eller
anvendes of andre garter.
Kobenhavn, den 08.januar 2016
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Oplysninger om foreningen

Navn
Adresse, postnr. By

Hjerteforeningen
Vognmagergade 7,3 sal, 1120 Kmbenhavn K

CVR-nr.
Hjemstedskommune
Lotteriperiode
Journalnummer

10 39 42 28
Kpbenhavns Kommune
24. august-2. oktober 2015
15-2349355

Hjemmeside
E-mail

www.hjerteforeningen.dk
post@hjerteforeningen.dk

Telefon

33 67 00 34

Revision

Ernst &Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4,2000 Frederiksberg
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Lotteriregnskab for perioden 24. august- 2. oktober 2015

Lotteriregnskab for perioden 24. august - 2. oktober 2015

kr.
ndtaegter
Udgifter til gevinster

1.998.991
392.410

Gevinstafgift

102.364

Gebyrer

24.562

Trykning

402.461

Distribution

263.091

Diverse

9.440

Udgifter i alt

1.194.328

Overskud

Overskudsgrad:

804.663

40,3 °/a

Lotteriets formal:

Overskuddet anvendes til fordel for Hjerteforeningens formal, som er at stette videnskabelig forskning i hjerte og
kredslmbssygdomme, deres arsager, forebyggelse og behandling, at forebygge hjerte- og kredslebssygdomme gennem oplysning og sundhedspaedagogiske aktiviteter, at stette patienter med hjerte- og kredslabssygdomme ogBeres
parerende 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. august - 2. oktober 2015
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis

Lotteriregnskabetfor perioden 24.august-2. oktober 2015 er opgjort efter retningslinjerne i Spillemyndighedernes
tilsagnsbrev of 19. august 2015.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtr~k felgende:

Resultatopg0relse
Indtaegter
Indt~gtervedrerer lotteri-indtaegter ved keb of lodsedler og indregnes efter kasseprincippet.
Omkostninger
Omkostninger indregnes efter kasseprincippet.
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