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Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt regnskab for Nyreforeningens Landslotteri afholdt i perioden 15. marts - 15. september 2020.
Landslotteriets overskud vil indgå i det samlede årsregnskab for 2020 for Nyreforeningen.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at regnskabet efter vor opfattelse giver et retvisende billede af lotteriets resultat.

Hele årets resultat på 25.153 kr. er anvendt til almennyttige formål hos Nyreforeningen og Nyreforeningens kredse.
Taastrup, den 16. februar 2021

Direktion

Michael Buksti

For forretningsudvalget

Jan Rishave
(formand)

Jette Thaarup
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Årets resultat har været væsentligt påvirket af Cornakrisen og de restriktioner der under salgsperioden har været i
relation til forbud mod dørsalg og salg i offentligt rum, og det er ikke lykkedes at opnå en overskudsgrad på min.
35% jf. bekendtgørelse om almennyttige lotterier.
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Den uafhængige revisors påtegning på lotteriregnskab for
perioden 15. marts – 15. september 2020

Til ledelsen i Nyreforeningen, CVR-nr.: 59 26 47 10 og Spillemyndigheden

Det er vor opfattelse, at lotteriregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Spillemyndighedernes tilladelse af 11. februar 2020, og at nettoindtægten kr. 25.153 vil indgå i Nyreforeningens regnskab for 2020 og blive anvendt i overensstemmelse med foreningens formål til at varetage kronisk nyresyges samt pårørendes interesser.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark og Spillemyndighedernes tilsagnsbrev af 11. februar 2020. Vores ansvar ifølge disse
standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af lotteriregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer
(IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske
forpligtigelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold om anvendt regnskabspraksis og om begrænsning i distribution og anvendelse
Vi henleder opmærksomheden på, at lotteriregnskabet er udarbejdet i henhold til retningslinjerne i Spillemyndighedernes tilsagnsbrev af 11. februar 2020. Lotteriregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe Nyreforeningen
til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i Spillemyndighedernes retningslinjer. Som følge heraf kan
regnskabet være uegnet til andet formål.
Vores erklæring er alene udarbejdet til brug for Nyreforeningen og Spillemyndighederne og bør ikke udleveres til
eller anvendes af andre parter.
Ledelsens ansvar for lotteriregnskabet
Nyreforeningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et lotteriregnskab i overensstemmelse med retningslinjerne i Spillemyndighedernes tilsagnsbrev af 11. februar 2020. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et lotteriregnskab uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
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Konklusion
Vi har revideret opgørelsen over indtægter og omkostninger (lotteriregnskabet) vedrørende Nyreforeningens almennyttige landslotteri for perioden 15. marts - 15. september 2020. Lotteriet udarbejdes efter retningslinjerne i Spillemyndighedernes tilsagnsbrev af 11. februar 2020, journal nr. 20-0235371.
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Den uafhængige revisors påtegning på lotteriregnskab for
perioden 15. marts - 15. september 2020 - fortsat

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark og Spillemyndighedernes tilsagnsbrev af 11. februar 2020, foretager vi
faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
·

·

·

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt
opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste
udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om
effektiviteten af selskabets interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern
kontrol, som vi identificerer under revisionen.

København, den 16. februar 2021
CHRISTENSEN KJÆRULFF
STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

CVR NR. 15915641

Iver Haugsted
Statsautoriseret revisor
Mne 10678
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Revisors ansvar for revision af lotteriregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om lotteriregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af
sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark og Spillemyndighedernes tilsagnsbrev af 11. februar 2020, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med
rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Anvendt regnskabspraksis

Lotteriregnskabet for Nyreforeningens Landslotteri for perioden 15. marts - 15. september 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A-virksomheder.
Ændring i anvendt regnskabspraksis
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere aflagte regnskaber for Landslotteriet.

Indirekte omkostninger eksempelvis i form af løn til medarbejdere i Nyreforeningen er ikke medtaget i lotteriregnskabet, men indgår i Nyreforeningens samlede årsregnskab.
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Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter direkte relateret til lotteriaktiviteten i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger direkte relateret til lotteriaktiviteten.
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Resultatopgørelse 15. marts - 15. september 2020

Indkøbte gevinster inkl. sponsorering og rabatter .............
Betalt afgift af gevinster ..................................................

- 124.500
- 20.037

- 144.537
346.888

Trykning og levering ......................................................
- 140.000
PR-materiale ..................................................................
- 62.378
Logistikhåndtering ..........................................................
- 106.974
Notar..............................................................................
- 500
Kredsenes administrationsomkostninger .........................
- 1.108
Revision .........................................................................
- 10.000
Resultat før renter ..................................................................................

- 320.960
25.928

Renter lotterikonto ....................................................................................

- 775

LOTTERIETS NETTOINDTÆGT ......................................................

25.153

(Nettoindtægt/indtægt salg lodsedler *100) ...............................................

5,1%

VLS/CHA/23850
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Salg af lodsedler .......................................................................................
Provision til sælgere .................................................................................
Nettosalg .................................................................................................

2020
kr.
891.570
- 400.145
491.425
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