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HjeReforeningen

Lotteri 338 - 2016

Den uafhaengige revisors erklaering

Til bestyrelsen i Hjerteforeningen

Vi har revideret opgerelsen over indtaegter og omkostninger vedrerende lotteri 338 - 2016, for perioden 9. September - 13. okto-
ber 2016, udvisende et overskud p~ i alt 609.659 kr.

Lotteriregnskabet er opgjort efter retningslinjerne i Spillemyndighedernes tilsagnsbrevof 12. august 2016.

Erklaeringen afgives alene til brug for Spillemyndighederne, jf. de opstillede retningslinjer heri.

Ledelsens ansvarfor lotteriregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen of opgerelsen over indtaegter og omkostninger i overensstemmelse med retningslinjerne i
Bekendtgmrelse 2011-12-15 nr. 1301 om almennyttige lotterier.

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser n0dvendig for at udarbejde opg0relsen over indtaegter
og omkostninger uden vaesentlig fejlinformation, uanset om Jenne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om opgprelsen over indtaegter og omkostninger pa grundlag of vores revision. Vi har
udf0rt 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 planiaegger og udf~rer revisionen for at opna h0j grad of sikkerhed for, om
opgereisen over indtaegter og omkostninger er uden v2esentlig fejlinformation.

En revision omfatter udferelse of revisionshandlinger for at opn~ revisionsbevis for bel0b og oplysninger i opgarelsen over indtaeg-
ter og omkostninger. De valgte revisionshandlinger afhaengerof revisors vurdering, herundervurderingenof risici forv~sentlig
fejlinformation i opg0relsen over indtaegter og omkostninger, uanset om Jenne skyldes besvigelser ellerfejl. Ved risikovurderingen
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant forforeningens udarbejdelse of opg~relsen over indtaegter og omkostninger, der i al
v~sentlighed er i overensstemmelse med ovenn~vnte bekendtgerelse og tilsagnsbrev. Formalet hermed er at udforme revisions-
handlinger, 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 og omkostninger if0lge opgarelsen er i over-
ensstemmelse med underliggende dokumentation samt alene omfatter omkostninger afholdt i relation til lotteriregnskabet.

Det er vores opfatteise, at Jet opnaede revisionsbevis er tilstraekkeligt og egnet som grundlag for vores revisionskonklusion.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at den of ledelsen udarbejdede opgarelse over indtaegter og omkostninger vedrerende Lotteri 338 - 2016 i
alle vaesentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtg0relse 2011-12-15 nr. 1301 om almennyttige lotte-
rier, som er ~ndret ved Bekendtg0relse 2012-01-23 nr. 48, 2012-12-04 nr. 1132 samt 2013-09-11 nr. 1096.

Vores erklaering er udelukkende udarbejdet til brugfor Hjerteforeningen og Spillemyndighederne og b0r ikke udleveres tii eller
anvendes of andre garter.

Kmbenhavn, den 28. oktober 2016
RNST &YOUNG
odke Revisio partnerselskab
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