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Ledelsesp~tegning

UndeRegnede har dags dato aflagt lotteriregnskabetvedr0rende lotteri 335 - 2017 for Hjerteforeningen for perioden 20. april 22. maj 2017.
Lotteriregnskabet er opgjort efter retningslinjerne i Spillemyndighedemes tilsagnsbrev of 31. marts 2017.
Det er vores opfattelse, at lotteriregnskabet giver et reriisende biilede of lotteriets indt~gter og omkostninger i perioden 20. april
22. maj 2017

Kabenhavn, den 21.juni 2017
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regnskabsmedarbejder
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Den uafhaengige revisors revisionspategning
Til bestyrelsen i Hjerteforeningen
Konldusion
Vi har revideret opg0relsen over indtaegter og omkostninger (lotteriregnskabei) vedr0rende f0dselsdagslotteri 335 for perioden 20.
april - 22. maj2017. Lotteriregnskabet udarbe}des efter retningslinjerne i Spillemyndighedernestilsagnsbrev of 31. marts 2017.
Det er vores opfattelse, at lotteriregnskabet i alle v~sentlige henseender er udarbejdet i averensstemmelse med retningslinjeme i
Spillemyndighedernes tilsagnsbrevof 31. marts 2017.
Grundlag for kanldusion
Vi har udfart vores revision i overensstemmelse med internationaie standarder om revision og de yderligere krav, der er g~ldende i
Danmark og Spillemyndighedernes tilsagnsbrev of 31. marts 2017. Vores ansvar if0lge disse standarder og krav er n~rmere beskrevet i revisionspfitegningens afsnit "Revisors ansvarfor revisionen of lotteriregnskabet". Vi er uafhaengige of komiteen r overensstemmelse med Internationale etiske reglerfor revisorer(IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er g~ldende i Danmark, ligesom vi haropfyldt vores 0vrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og kray. Det ervores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis ertilstraekkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremh~velse offorhold i lotteriregnskabet - anvendt regnskabspralais sartrt begr~nsning i distribution og anvendelse
Vi henleder opmarksamheden p~, at lotteriregnskabet er udarbejdet i henhold til retningslinjerne i Spillemyndighedernes tilsagnsbrevof 31. marts 2017. Lotteriregnskabet er udarbejdet med henblik p~ at hjaelpe Hjerteforeningen til ovefioldelse of de
regnskabsmaessige bestemmelser i Spillemyndighedernes retningslinjer. Som f01ge heraf kan lotteriregnskabet vaere uegnettil
andet formal.
Vores erklaering er udelukkende udarbejdettil brug for Hjerteforeningen og Spillemyndighederne og ber ikke udleveres til eller
anvendes of andre garter.
Vores konklusion er ikke modificeret vedrerende Bette forhold
Ledelsens ansvar(or lotteriregnskabet
ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen of et lotteriregnskab i overensstemmelse med retningslinjerne i Spillemyndighedernes
tilsagnsbrev of 31. marts 2017. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne konttal, som ledelsen anserfor n0dvendigfor at
udarbejde et lotteriregnskab uden vaesentlig fejlinformation, uanset om Jenne skyldes 6esvigeMser ellerfejl.
Revisors ansvar for revisionen of lotteriregnskabet
Vores m31 er at opna hej grad of sikkerhed for, om lotteriregnskabet som helhed er uden vaesentligfejlinformation, uanset om
Jenne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erkl~ring med en konklusion. H0j grad of sikkerhed er et hejt niveau of sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udfpres i overensstemmelse med Internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er g~ldende i Danmark og Spillemyndighedernes tilsagnsbrev of 31. marts 2017, altid vil afdaekke vaesentlig
fejlinformation, nar sedan findes. Fejlinformationer kan opst~ som felge of besvigelser oiler fejl og kan betragtes som vaesentlige,
hvis Bet mod rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse pa de ekonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne traeffer pa grundlagof lotteriregnskabet.
Som led i en revision, der udfares i overensstemmelse mod Internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gaeldende iDanmark og Spillemyndighedernes tilsagnsbrev of 31. marts 2017,faretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
Identificerer ogvurderer vi risikoen for vaesentligfejlinformation i lottenregnskabet, uanset om Jenne skyldes besvigelser
ellerfejl, udformer og udfprer revisionshandlinger som ~eaktion pa disse risici samt opnar revisionsbevis, der er tiistraekkeligt
og egnet til at danne grundlagforvores konklusion. Risikoen for ikke at opdage vaesentlig fejlinformation forarsaget of besvigelser er h0jereend ved vaesentlig fejlinformation forarsagetof fejl, idol besvigelser kan omfatte sammensvaergelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning ellertilsidesaettelse of intern kontrol.
Opnarvi forst~else of den interne korrtral mod relevans for revisionen of lotteriregnskabet far at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstaendighedeme, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten of
kamiteens interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis,som er anvendt of ledelsen, er passende, saint om de regnskabsm~ssige sken
og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
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Vi kommunikerer med den everste ledelse om bl.a. det
planlagte omfang og den tidsmaessige placering of revisionen saint betydelige revisionsmaessige observationer, herunder eventuelle beTydelige mangler i intern kontiol, som vi identificerer under revisionen.
K06enhavn, den 21.juni 2017
ERNST &YOUNG
Godken tRevisionspaRnerselskah
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Hjerteforeningen
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CVR-nr.
Hjemstedskommune
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Journalnummer
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KObenhavns Kommune
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Hjemmeside
E-mail

www.hjerteforeningen.dk
postChjerteforeningen.dk

Telefon

33 67 00 34

Revision

Ernst &Young P/S - Godkendt Revisionspartnerselskab
Osvald HelmuthsVej 4, 2000 Frederiksberg
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Lotteriregnskab for perioden 20. april - 22.
maj2017

Regnskab - Forarslotteri 335
-alt
Indtaegter
Udgifter til gevinster
Gevinstafgift
Gebyrer
Produktionsomkostninger
Distribution
Diverse
Udgifter i alt

1.901.725
287.233
59.344
25.640
199.050
137.320
8.750
717.296

Overskud

1.184.429

Overskudsgrad

62,3%

Lotteriets formal:
Overskuddet anvendes til fordei for Hjerteforeningens formal,som er at st0tte videnskabeligforskning i hjerte og
kredsi0bssygdomme, Beres ~rsager, forebyggelse og behandling, atforebygge hjerte- og kredslpbssygdomme gennem oplysning og sundhedspaedagogiske aktiviteter, at st0tte patienter med hjerte- og kredslebssygdomme og Beres
par0rende gennem bl.a. r~dgivning og information m.v. og at repraesentere Danmark i Internationale organisationer
med lignende formal.
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Lotteriregnskab for perioden 20. April - 22.
maj2017
Noter
1

Mvendtregnskahspraksis

Lotteriregnskabetfor perioden 20. April - 22. maj 2017 er opgjort efter retningslinjeme i Spillemyndighedernes tilsagnsbrevof 3i. marts 2017.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtr~k filgende:

Resuitatopg0reise
Indt~gter
Indtaegter vedrmrer lotteri-indt~gter ved keh of lodsedler og indregnes efter kasseprincippet.
Omkostninger
Omkostninger omfatter de udgifter, der er medg~ettil at gennemfere lotteriet.
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