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HJerteforeningen

For~rslotteri 2016

Ledelsesp~tegning

Undertegnede har lags dato aflagt lotteriregnskabet vedrerende For~rslotteri 2016 for Hjerteforeningen for perioden 14. februar

-7. juni 2016.

Lotteriregnskabet er opgjort efter retningslinjerne i Spillemyndighedernes tilsagnsbrev of 25. januar 2016.

Det er vores opfattelse, at lotteriregnskabet giver et retvisende billede of lotteriets indtaegter og omkostninger i periotlen 14. fe-

bruar -7. juni 2016.

Kobenhavn, den 04. juli 2016

~~J ~~~~i~~

Torben Koed
akonomidirekter

Ann Normann
regnskabsmedarbejder
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HJerteforeningen

For~rslotteri 2016

Den uafhaengige revisors erklaering

Til bestyrelsen i Hjerteforeningen

Vi har revideret opgorelsen over indt~gter og omkostninger vedrgrende Forarslotteriet 2016, far perioden 14. februar -7. juni
2016, udvisende et overskud pa i alt 2.224.028 kr.

Lotteriregnskabet er opgjort efter retningslinjerne i Spillemyndighedernes tilsagnsbrevof 25. januar 2016.

Erkl~ringen afgives alene til brug forSpillemyndighederne, jf. de opstillede retningslinjer heri.

Ledelsens ansvar for lotteriregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen of opgorelsen over indtaegter og omkostninger i overensstemmelse med retningslinjerne i
Bekendtgprelse 2011.12-15 nr. 1301.

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nmdvendig for at udarbejde opg0relsen over indtaegter
og omkostninger uden vaesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om opg0relsen over indtaegter og omkostninger p~ grundlag of vores revision. Vi har
udfort vores revision i overensstemmelse med Internationale standarder om revision og yderligere krav ifelge dansk revisorlovgiv-
ning. Dette kr~ver, at vi overholder etiske krav samt planlaegger og udf0rer revisionen for at opna hej grad of sikkerhed for, om
opg~relsen over indt~gter og omkostninger er uden vaesentlig fejlinformation.

En revision omfatter udf0relse of revisionshandlingerfor at opna revisionsbevis for belab og oplysninger i opgerelsen over indtaeg-
ter og omkostninger. De valgte revisionshandlinger afh~nger of revisors vurdering, herunder vurderingen of risici for vaesentlig
fejlinformation i opgerelsen aver indt~gter og omkostninger, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse of opgerelsen over indt~gter og omkostninger, der i al
vaesentlighed er i overensstemmelse med ovenn~vnte bekendtg0relse og tilsagnsbrev, Form~let hermed er at utlforme revisions-
handlinger, der er passende efter omst~ndighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten of foreningens interne
kontrol. Vi har som led i revisionen stikprovevis kontrolleret, at de afholdte indtaegter og omkostninger ifolge opgerelsen er i over-
ensstemmelse med underliggende dokumentation samt alene omfatter omkostninger afholdt i relation til lotteriregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis ertilstraekkeligt og egnet som grundlag for vores revisionskonklusion.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at den of ledelsen udarbejdede opgarelse over indt~gter og omkostningervedrerende Forarslotteri 2016 i
alle vaesentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtg0relse 2011-12-15 nr. 1301 om almennyttige lotte-
rier, som er aendret ved Bekendtgsrelse 2012-01-23 nr. 48, 2012-12-04 nr. 1132 samt 2013-09-11 nr. 1096.

Vores erklaering er udelukkende udarbejdet til 6rug for Hjerteforeningen og Spiliemyndighederne og bmr ikke udleveres til eller
anvendes of andre garter.

Kobenhavn, den 04. juli 2016
E ST$YOUNG
o kend evisions nerselskab

Eskild N. Jakobsen
statsaut. revisor
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Oplysninger om foreningen

Navn Hjerteforeningen
Adresse, postnr. By Vognmagergade 7, 3 sal, 1120 Kobenhavn K

CVR-nr. 10 39 42 28
Hjemstedskommune Kobenhavns Kommune
Lotteriperiode 14. februar -7. juni 2016
Journalnummer 16-0048401

Hjemmeside www.hjerteforeningen.dk
E-mail post@hjerteforeningen.dk

Telefon 33 67 00 34

Revision Ernst &Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Uej 4, 2000 Frederiksberg
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HJerteforeningen

For~rslotteri 2016

Lotteriregnskab for perioden 14. februar- 7.
juni 2016

Regnskab - Forarslotteri

alt

Indtaegter 6.142.850

Udgifter til gevinster

Gevinstafgift

Gebyrer

Produktionsomkostninger

Distribution

Diverse

1.262.746

239.388

88.943

1.598.480

708.093

6.548

Udgifter i alt 3.904.197

Overskud 2.238.653

Overskudsgrad 36,4%

Lotteriets formal:

Overskuddet anvendes til fordel for Hjerteforeningens formal, som er at st0tte videnskabeligforskning i hjerte og

kredsl0bssygdomme, Beres arsager, forebyggelse og behandling, at forebygge hjerte- og kredsl~bssygdomme gen-

nem opiysning og sundhedsp~dagogiske aktiviteter, at stette patienter med hjerte- og kredsimbssygdomme og Beres

par0rende gennem bl.a. radgivning og information m.v. og at repraesentere Danmark i Internationale organisationer

med lignende formal.
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HJerteforeNngen

ForSrslotteri 2016

Lotteriregnskab for perioden 14. februar- 7.
juni 2016

Noter

i Anvendt regnskabspraksls
Lotteriregnskabetfor perioden 14. februar -7. juni 2016 er opgjort efter retningslinjerne i Spillemyndighedernes til-
sagnsbrevof 25. januar 2016.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtraek f0lgende:

Resultatopg0relse

Indtaegter

Indt~gter vedrorer lotteri-indt~gter ved kpb of lodsedler og indregnes efter kasseprincippet.

Omkostninger

Omkostninger omfatter de udgifter, der medgaet til at gennemfore lotteriet.


