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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

Røde Kors

20700211

Adresse

Husnummer

Blegdamsvej

27

Postnummer

By

2100

København Ø

Telefonnummer

Salgsperiode

Journalnummer

Mail adresse

35259200

j. nr. 21-113603

info@rodekors.dk
fra

22/11-21

til

28/11-21
Indtægter

3.448.900

Salgssum i alt
Salgssum af de uafhentede gevinster, der er tilfaldet arrangøren

Udgifter
kr.
kr.

Øvrige indtægter, arten angives:
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

3.448.900

Indtægter i alt

kr.
kr.

77.106

Udgift til gevinster inkl. gevinstafgift

kr.

Øvrige udgifter, arten angives:
kr.
kr.

SMS-udgifter
Gevinster
Gevinstafgift
Revision
Udgifter i alt
Overskud
Underskud

kr.

3.448.900

Balance
Værdi af sponserede gevinster

2021.08

Andel af salgssum anvendt til almennyttige formål

5-03

Mindst 35 % af salgssummen skal gå til almennyttige formål

92

%

kr.

0

187.365
60.000
17.106
12.813
277.284
3.171.616

kr.

3.448.900

kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
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Regnskab efter afholdelse af almennyttigt lotteri
En erklæring fra revisor om, hvordan overskuddet fra lotteriet er anvendt, noteres eller vedlægges som et bilag.
Hvis den samlede salgssum i det almennyttige lotteri er over 100.000 kr., skal revisoren være statsautoriseret eller registreret.
Hvis overskuddet er fordelt mellem flere modtagere, skal fordelingsprocenten anføres:

Røde Kors, CVR 20700211, 88%
Ungdommens Røde Kors, CVR 28250479, 5%
Foreningen til stiftelse af Fodboldfonden, CVR 39056666, 7%

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 hånden og sende den via spillemyndighedens kontaktformular på spillemyndigheden.dk under
”Kontakt”.
Dato

Underskrift

Dato

2021.08

Revisor cvr-/personnummer

5-03

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56
Weidekampsgade 6
2300 København
Telefon 36 10 20 30
Telefax 36 10 20 40
www.deloitte.dk

Den uafhængige revisors erklæring
Til Spillemyndigheden
Erklæring på lotteriregnskabet for Alle Vores Børn
Konklusion
Vi har revideret det medfølgende lotteriregnskab for perioden 22.11.2021 – 29.11.2021, der udviser
indtægter på 3.448.900 kr. og afholdte udgifter på 277.284 kr. indtægterne vedrører lotteriet Alle Vores
Børn, journalnummer 21-113603. Lotteriregnskabet er udarbejdet af Røde Kors på grundlag af
regnskabsbestemmelserne i tilsagnsskrivelsen af 26.10.2021, i det følgende kaldet Spillemyndighedens
retningslinjer.
Det er vores opfattelse, at lotteriregnskabet for perioden 22.11.2021 – 29.11.2021 i alle væsentlige
henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Spillemyndighedens retningslinjer.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i
tilsagnsskrivelsen. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisorerklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af projektregnskabet. Vi er uafhængige af
tilskudsmodtager i overensstemmelse med International Ethics Standards Board of Accountants’
internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der
er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav
og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som
grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold i regnskabet - anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i
distribution og anvendelse
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at lotteriregnskabet er
udarbejdet i henhold til Spillemyndighedens skema til Regnskab efter afholdelse af almennyttige lotteri
(skema 5-03). Lotteriregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe Røde Kors til overholdelse af
regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1288 af den 29. november 2019 om almennyttige
lotterier.. Som følge heraf kan lotteriregnskabet være uegnet til andet formål.
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Ledelsens ansvar for lotteriregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et lotteriregnskab, som i alle væsentlige henseender er rigtigt,
dvs. udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret
for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at kunne udarbejde et lotteriregnskab uden
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar for revisionen 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, jf. bekendtgørelse nr. 1288 af den 29. november 2019 om almennyttige
lotterier og retningslinjerne i tilsagnsskrivelsen, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan
findes. Fejlinformation 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 lotteriregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i lotteriregnskabet, 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 af lotteriregnskabet for at
kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at
kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af tilskudsmodtagers 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.

•

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af lotteriregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om lotteriregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i tilsagnsskrivelsen.
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Vi kommunikerer med ledelsen om bl.a. 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 27.05.2022

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Christian Dalmose Pedersen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 24730

