K ge Handel

Den uafh ngige revisors erkl ring

Til Spillemyndigheden

Konklusion

Det er vores opfattelse, at regnskabet efter afholdelse af almennyttigt lotteri for perioden 17/1121 17/11-21 i al v sentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtg relse nr. 1288
af 29.11.19 om almennyttige lotterier. Det er endvidere vores opfattelse, at overskuddet er anvendt som anf rt i regnskabet.

Grundlag for konklusion
Vi har udf rt vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er g ldende i Danmark. Vores ansvar if lge disse standarder og krav er
n rmere beskrevet i erkl ringens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet . Vi er
uafh ngige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer
(IESBA s etiske regler) og de yderligere krav, der er g ldende i Danmark, ligesom vi har opfyldt
vores vrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det
opn ede revisionsbevis er tilstr kkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremh velse af forhold vedr rende anvendt regnskabspraksis
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opm rksomheden p , at regnskabet er opgjort efter bekendtg relse nr. 1288 af 29.11.19 om almennyttige lotterier og ikke efter en regnskabsm ssig begrebsramme med generelt form l.

Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde regnskabet i overensstemmelse med bekendtg relse
nr. 1288 af 29.11.19 om almennyttige lotterier. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne
kontrol, som ledelsen anser for n dvendig for at udarbejde et regnskab uden v sentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores m l er at opn h j grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden v sentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erkl ring med
en konklusion. H j grad af sikkerhed er et h jt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for,
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Vi har for K ge Handel revideret regnskabet efter afholdelse af almennyttigt lotteri opgjort efter
bekendtg relse nr. 1288 af 29.11.19 om almennyttige lotterier for perioden 17/11-21 17/11-21,
journalnr. 21-116228. Regnskabet udviser en salgssum p DKK 130.783 og et overskud p DKK
114.439.
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at en revision, der udf res i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er g ldende i Danmark, altid vil afd kke v sentlig fejlinformation, n r
s dan findes. Fejlinformationer kan opst som f lge af besvigelser eller fejl og kan betragtes
som v sentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse p de konomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne tr ffer p grundlag af regnskabet.

Identificerer og vurderer vi risikoen for v sentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udf rer revisionshandlinger som reaktion
p disse risici samt opn r revisionsbevis, der er tilstr kkeligt og egnet til at danne grundlag
for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage v sentlig fejlinformation for rsaget af besvigelser er h jere end ved v sentlig fejlinformation for rsaget af fejl, idet besvigelser kan
omfatte sammensv rgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsides ttelse af intern kontrol.
Opn r vi forst else af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omst ndighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt
om de regnskabsm ssige sk n og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er
rimelige.
Vi kommunikerer med den verste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsm ssige placering af revisionen samt betydelige revisionsm ssige observationer, herunder
eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

K ge, den 7. marts 2022

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Morten Zanoni L nsbo
Statsaut. revisor
Mne44141
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Som led i en revision, der udf res i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er g ldende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

1/2

Spillemyndigheden
Englandsgade 25, 6. sal
5000 Odense C

Regnskab
Almennyttigt lotteri

Regnskab efter afholdelse af almennyttigt lotteri
Navn

Personnummer

CVR-nummer

Adresse
Postnummer

Husnummer
By

Telefonnummer

Salgsperiode
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Arrang r

Journalnummer

Mail adresse

fra

til

Indt gter

Udgifter

Salgssum i alt

kr.

Salgssum af de uafhentede gevinster, der er tilfaldet arrang ren

kr.

vrige indt gter, arten angives:
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Indt gter i alt
Udgift til gevinster inkl. gevinstafgift

kr.

vrige udgifter. Arten angives:
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
Udgifter i alt

kr.
kr.

Overskud
Underskud

kr.

Balance

kr.

2017.02

Andel af salgssum anvendt til almennyttige form l

5-03

Mindst 35 % af salgssummen skal g til almennyttige form l

kr.
kr.

V rdi af sponserede gevinster
%

2/2

Regnskab efter afholdelse af almennyttigt lotteri
En erkl ring fra revisor om, hvordan overskuddet fra lotteriet er anvendt, noteres eller vedl gges som et bilag.
Hvis den samlede salgssum i det almennyttige lotteri er over 100.000 kr., skal revisoren v re statsautoriseret eller registreret.
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Hvis overskuddet er fordelt mellem flere modtagere, skal fordelingsprocenten anf res:

Revisor stempel

Revisor underskrift - Du kan indsende blanketten via borger.
dk eller e-boks med anvendelse af dit NemID. Alternativt kan
du underskrive den i h nden og sende den via spillemyndighedens kontaktformular p spillemyndigheden.dk under
Kontakt .
Dato

Underskrift

Dato

2017.02

Revisor CVR-/personnummer

5-03

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Morten Zanoni Lønsbo
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Statsautoriseret revisor
På vegne af: Beierholm
Serienummer: CVR:32895468-RID:88894353
IP: 212.98.xxx.xxx
2022-03-07 21:34:22 UTC

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate

