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Lotteri34l -2018

Den uaf hangige revisors erklaring

Til Hjertef oreningen og Spillemyndighederne

Konklusion

Vi har revideret opgorelsen over indtagter og omkostninger (lotteriregnskab) vedrorende efterirslotteri
341 for perioden 8. oktober - 7. november 2018.

Det er vores opfattelse, at lottiregnskabet ialle vesentlige henseender er udarbejdet ioverensstem-
melse med retningslinjerne iSpillemyndighedernes tilsagnsbrev af 14. september 2018.

Grundlag for konklusion

Vi har udfort vores revision ioverensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er geldende iDanmark. Vores ansvar ifolge disse standarder og krav er narmere beskre-
vet ierkleringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af lotteriregnskabet". Det er vores opfattelse,
at det opnAede revisionsbevis er tilstrakkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhavelse af forhold iregnskabet - anvendt regnskabspraksis samt begrensning idistribution og
anvendelse

Vi henleder opmerksomheden p5, at lotteriregnskabet er udarbejdet ihenhold til Spillemyndighedernes
retningslinjer. Lotteriregnskabet er udarbejdet for at hjelpe Hjerteforeningen med at opfylde Spillemyn-
dighedernes krav. Som folge heraf kan lotteriregnskabet vare uegnet til andet formAl.

Vores erklering er udelukkende udarbejdet til brug for Hjerteforeningen og Spillemyndighederne og bor
ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret vedrorende dette forhold.

Ledelsens ansvar tor lotterir€gnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af lotteriregnskabet i overensstemmelse med Spillemyndiqhe-
dernes tilsagnsbrev af 14. september 2018. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser for nodvendig for at udarbejde et lotteriregnskab uden vaesentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af lotteriregnskabet

Vores mil er at opna hoj grad af sikkerhed for, om lotteriregnskabet som helhed er uden vesentlig fejl-
information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklaring med en konklu-
sion. Hoj grad af sikkerhed er et hojt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der
udfores i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
geldende iDanmark, altid vil afdakke vesentlig fejlinformation, nAr sAdan findes. Fejlinformationer kan
opstA som folge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som vesentlige, hvis det med rimelighed kan
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse pe de okonomiske beslutninger, som regnskabs-
brugerne treffer pE grundlag af lotteriregnskabet.

Uafhangighed

Vi er uafhangige af virksomheden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer
(IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er galdende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores
ovrige etiske forpligtelser ihenhold til disse regler og krav.
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Som led ien revision, der udfores ioverensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er galdende i Danmark, foretager vi faglige vurderinqer og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:

ldentificerer og vurderer vi risikoen for vasentlig fejlinformation i lotteriregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udforer revisionshandlinger som reaktion p; disse
risicisamt opnir revisionsbevis, der er tilstrakkeligt og egnet til at danne grundlag for vores kon-
klusion. Risikoen for ikke at opdage vasentlig fejlinformation forersaget af besvigelser er hojere
end ved vesentlig fejlinformation forersaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensvergel-
ser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesettelse af intern kontrol.

OpnSr vi forst6else af den interne kontrol med relevans for revisionen af lotteriregnskabet for at
kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omst€endighederne. men ikke for at
kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksls, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmessige skon og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmassige placering af revisio-
nen samt betydelige revisionsmassige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern
kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Kobenhavn, den 3. december 2O18
ERNsr & YoUNG
Godkendt Rev rtnerselskab
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