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Regnskab

Spillemyndigheden
Englandsgade 25, 6. sal
5000 Odense C

Almennyttigt lotteri

Regnskab efter afholdelse af almennyttigt lotteri
Arrangør

Navn

CVR-nummer

Personnummer

Kristelig Handicapforening

19136949
Husnummer

Adresse

75

Katrinebjergvej
Postnummer

8200

By

Aarhus N

Telefonnummer

Mail adresse

Journalnummer

73561242

wph@teologi.dk

J.nr. 19-0821214

Salgsperiode

fra

15.03.20

til

15.06.20
Indtægter

Salgssum i alt

381.250

Salgssum af de uafhentede gevinster, der er tilfaldet arrangøren

Udgifter
kr.
kr.

Øvrige indtægter, arten angives:
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
Indtægter i alt

381.250

kr.

Udgift til gevinster inkl. gevinstafgift

50.184

kr.

53.625
143.585
2.270
5.000

kr.

Øvrige udgifter. Arten angives:
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
Udgifter i alt
Overskud
Underskud

381.250

2017.02

5-03

381.250

kr.

kr.

kr.

kr.

Værdi af sponserede gevinster

Mindst 35 % af salgssummen skal gå til almennyttige formål

kr.

kr.

Balance

Andel af salgssum anvendt til almennyttige formål

254.664
126.586

33,2

%
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Den uafhangige revisors

erklaring

Til Ledelsen i Kristelig Handicapforening og Spillemyndigheden

Konklusion
Vi har revideret regnskabet over indtagter og udgifter for Kristelig Handicapforenings lotteri 2020, der er
udarbejdet efter afholdelse af almennyttigt lotteri i perioden 15. marts - 15. juni 2020, journalnummer
L9-OA21.21.4. Javnfor vedlagte regnskabsblanket andrager overskuddet 126.586 kr.
Det er vores opfattelse, at regnskabet over indteqter o9 udgifter for Kristelig Handicapforenings lotteri
2020 for perioden 15. marts - 15. juni 2020, i alle vasentlige henseende er udarbejdet i
overensstemmelse med retningslinjerne i tilladelse af 25. november 2019 fra Spillemyndigheden til
afholdelse af almennyttigt lotteri til fordel for det daglige arbejde i Kristelig Hand icapforen ing.

Grundlag for konklusion
Vi har udfort vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er galdende i Danmark, Vores ansvar ifolge disse standarder og krav er narmere
beskrevet i erklaringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af regnskabet". Vi er uafhengige af
Kristelig Handicapforening i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's
Etiske regler) o9 de yderligere krav, der er galdende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores ovrige
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opn8ede
revisionsbevis er tilstrakkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhavelse af forhold i regnskabet

- anvendt regnskabspraksis

Vi henviser til oplysningerne i indledningen i denne erkleering, hvoraf det fremg8r, at regnskabet
udarbejdes i overensstemmelse med retningslinjerne fra Spillemyndigheden. Regnskabet er udarbejdet
med henblik pE at hjalpe til overholdelse af retningslinjerne og som folge heraf kan regnskabet vare
uegnet til andet form8l.
Vores erklaring er alene udarbejdet

til brug for Kristelig Handicapforening o9 Spillemyndigheden, og
bor ikke udleveres til andre parter end Kristelig Handicapforening og Spillemyndigheden.

Vores konklusion er ikke modificeret som folge af dette forhold.

Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af regnskabet i overensstemmelse med retningslinjerne i
tilladelse af 25. november 2019 fra Spillemyndigheden til afholdelse af almennyttigt lotteri til fordel for
det daglige arbejde i Kristelig Ha ndica pforening. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser for nodvendig for at udarbejde regnskabet uden vasentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revislonen af regnskabet
Vores m8l er at opn8 hoj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden vasentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklaring med en
konklusion. 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 gaeldende i Danmark, altid vil afd.ekke v.esentlig fejlinformation, nar sSdan findes.
Fejlinformationer kan opst8 som f6lge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som vesentlige, hvis det
med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse pA de okonomiske
beslutninger, som regnskabsbrugerne treffer p3 grundlag af regnskabet.
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Som led i en revision, der udfores i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er galdende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger o9 opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer 09 vurderer vi risikoen for vasentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udforer revisionshandlinger som reaktion pE disse risici
samt opn8r revisionsbevis, der er tilstrakkeligt og egnet til at danne grundlag for vores
konklusion. Risikoen for ikke at opdage veesentlig fejlinformation for8rsaget af besvigelser er
hojere end ved vesentlig fejlinformation forirsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
sammensvEergelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesattelse af
intern kontrol.
Opnar vi forstSelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstandighederne, men ikke for at kunne udtrykke
en konklusion om effektiviteten af den interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmassige skon og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
Tager vi stilling til den samlede prasentation, struktur og indhold af regnskabet samt om
regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder pE en sSdan m8de, at
regnskabet i alle veesentlige henseende er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne
tilladelse fra Spillemyndigheden til afholdelse af almennyttigt lotteri.
Vi kommunikerer med den overste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmassige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmassige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Aarhus, den 21. oktober 2020
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Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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