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Den uafhaengige revisors erklcering

Til iHjerteforeningen og Spiilemyndighederne

Konklusion

Vi har revideret opgorelsen over indtsegter og omkostninger (iotteriregr^skab) vedrorende fastelavnslot-
teri 334 for perioden 8. februar - 7. marts 2019.

Det er vores opfattelse, at lotteriregnskabet i alle vcesentlige henseender er udarbejdet i overensstem-
melse med retningslinjerne i Spillemyndighedernes tilsagnsbrev af 10. januar 2019.

Grundiag for konklusion

Vi har udfcrt vores revision I overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er g$ldende i Danmark og Spillemyndighedernes tilsagnsbrev af 10 januar 2019. Vores
ansvar ifolge disse standarder og krav er naermere beskrevet i erklseringens afsnit "Revisors ansvar for
revisionen af lotteriregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstreekkeligt
og egnet som grundiag for vores konklusion.

Uafhdengighed

Vi er uafhaengige af virksomheden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer
(lESBA's etiske regler) og de yderllgere krav, der er gaeldende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores
0vrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Fremhaevelse af forhold i regnskabet - anvendt regnskabspraksis samt begraensning i distribution og
anvendelse

Vi henleder opmaerksomheden pa, at lotteriregnskabet er udarbejdet i henhold til retningslinjer i Spille
myndighedernes tilsagnsbrev af 10. januar 2019. Lotteriregnskabet er udarbejdet for at hjaeipe Hjerte
foreningen med at opfylde Spillemyndighedernes krav. Som folge heraf kan lotteriregnskabet v«re ueg-
net til andet formal.

Vores erklaering er udelukkende udarbejdet til brug for Hjerteforeningen og Spiilemyndighederne og b0r
ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret vedrorende dette forhold.

Ledelsens ansvar for lotteriregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af lotteriregnskabet i overensstemmelse med Spillemyndighe
dernes tilsagnsbrev af 10. januar 2019. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser for nodvendig for at udarbejde et lotteriregnskab uden vsesentlig fejiinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller feji.

Revisors ansvar for revisionen af lotteriregnskabet

Vores mal er at opna hej grad af sikkerhed for, om lotteriregnskabet som helhed er uden veesentlig feji
information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erktering med en konklu
sion. Hoj grad af sikkerhed er et hejt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der
udfores i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderllgere krav, der er
gcBldende i Danmark, altid vil afdaekke vaesentlig fejiinformation, nar sadan findes. Fejiinformationer kan
opsta som f0lge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som vaesentlige, hvis det med rimelighed kan
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse pa de okonomiske beslutninger, som regnskabs-
brugerne treeffer pa grundiag af lotteriregnskabet.
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