
Indtægter:

Samlet oplag af lodsedler

150.000 stk. á kr. 20,00 3.000.000,00     

Usolgte lodder 46.940 stk. á 20,00 kr. 938.800,00        2.061.200,0

Udgifter:

Gevinstudgifter:

4 Rejsegavekort á 18000 72.000,00      

86 Rygsæk á 1349,1 116.022,60    

6 Totepack type 1 a 770,62 4.623,72         

13 Totepack á 809,1 6.080,27         

79 Totepack type3 a 899,1 76.423,50      

48 Solcellelampe á 224,1 10.756,80      

31 Mug á 89,1 2.762,10         

267

Forsendelseomk. Gevinster 18.793,62      

307.462,61    

Kredit nota 55 nord 7.792,20         

299.670,41    

Forsendelsesomk. Gevinster 5.713,86         

Intern konkurrence 17.820,00      

Gevinstafgift 84.630,00      

Revision 7.500,00         

Layout og trykning, forsendelse af lodsedler 155.752,52    

271.416,38    571.086,79        

Resultat før gruppernes andel 1.490.113,21     

Gruppernes andel 103.060 stk. á kr. 14 1.442.840,00     

Egen andel i det almindelige regnskab for KFUM-Spejderne i Danmark 47.273,21          

29-08-2018 Birgitte Bøje

Regnskab for det i 2018 afholdte landslotteri
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Spinemyndigheden

Spillemyndigheden

Englandsgade  25, 6. sal

5000  0dense  C

Regnskab
Altnennyttigt  lotteri

Regnskab  efter  afholdelse  af  almennyttigt  lotteri

Arrangør Navn

KFUM-Spejderne  i Danmark

Adresse

Wagnersvej

Postnummer By

2450  København  SV

Telefonnummer  Mailadresse

70102666 info@,kfumspejderne.dk

Salgsperiode fra 28-01-18  til 15-04-18

Salgssum i alt

Salgssum af de uafhentede gevinster, der er tilfaldet arrangøren

Øvrige indtægter, arten angives:

Indtægter  i alt

Udgifi  til gevinster inkl.  gevinstafgifl

Øvrige udgifker. Arten angives:

Revision

Tryk  og layout  af  lodsedler

Forsendelse  af  gevinster  og intern  konkurrence

udgifter  i alt

Overskud

llnderskud

Balance

Værdi  af  sponserede  gevinster

Andel  af salgssum  anvendt  til almennyttige  formål

Mindst  35 % af salgssummen  skal gå til almennyttige  fotmål

72,2

Personnummer CVR-nummer

55153418

Husnummer

33

Joumalnummer

17-1880183  W21490

Indtægter udgifter

2.061.200

o

2.061.200

373.299 kr.

2.061.200

7.500

155.752

34.535

571.086

1.490.114

kr.

kr. 2.061.200

5-03



Regnskab  efter  afholdelse  af  almennyttigt  lotteri
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En erklæring  fra revisor  om, hvordan  overskuddet  fra lotteriet  er anvendt,  noteres  eller  vedlsegges  som et bilag.

Hvis  den samlede  salgssum  i det  almennyttige  lotkeri er over  100.OOO kr., skal  revisoren  være  statsautoriseret  eller  registreret.

Hvis  overskuddet  er  fordelt  mellem  flere  modtagere,  skal  fordelingsprocemen  anføres:

Overskuddet  er  fordelt  således:

Lokale  grupper  kr.  1.442.840

KFLTM  Spejderne  i Danmark  kr.  47.273

Revisionspåtegning  se saerskilt  side.

Revisor  stempel

Revisor  underskriff  - Du kan  rndsende  blanketten  via borger.

dk ellere-boks  med  anvendelse  af  drt  NemlD.  Altemafivt  kan

du underskrive  denihånden  og sende  den via spillemyn-

dighedens  kontaktformularpå  sprllemyndrgheden.dk  under

"KontaM:

Dato underskrifi Dato

Revisor  CVR-/personnummer

32895468

5-03



KFUM  Spejderne  i Danmak

Den  uafhængige  revisors  erklæring

Til  Spillemyndigheden

Konklusion

Vi  har  for KFUM  Spejderne  i Danmark  revideret  regnskabet  efter  afholdelse  af almennyttigt

lotteri  opgjort  efter  bekendtgørelse  nr. 1301  af 15.12.11  om  almennyttige  lotterier  for perioden

28.01.2018-15.04.2018.  Regnskabet  udviser  en salgssum  på  DKK  2.06'1.200  og  et overskud  på

DKK  1.490.114.

Det  er vores  opfattelse,  at regnskabet  eff.er afholdelse  af alrnennyttigt  lotteri  for perioden

28.01.2018-15.04.2018  i al væsentlighed  er udarbejdet  i overenssternrnelse  med  bekendtgø-

relse  nr. 1.301  af 15.12.11  om  alrnennyttige  lotterier.  Det  er endvidere  vores  opfattelse,  at  over-

skuddet  er anvendt  som  anført  i regnskabet.

Grundlag  for  konklusion

Vi  har  udført  vores  revision  i overensstemmelse  med  internationale  standarder  om  revision  og

de yderligere  krav,  der  er gældende  i Danmark.  Vores  ansvar  ifølge  disse  standarder  og  krav  er

nærmere  beskrevet  i erklæringens  afsnit  "Revisors  ansvar  for  revisionen  af regnskabet".  Vi  er

uafhængige  af foreningen  i overenssternmelse  med  internationale  etiske  regler  for revisorer

(IESBA's  etiske  regler)  og  de  yderligere  krav,  der  er geeldende  i Danmark,  ligesom  vi  har  opfyldt

vores  øvrige  etiske  forpligtelser  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  vedrørende  anvendt  regnskabspraksis

Uden  at modificere  vores  konklusion  henleder  vi opmærksomheden  på, at regnskabet  er op-

gjort  efter  bekendtgørelse  nr. 1301  af 15.12.11  om  almennyt.ige  lot.erier  og  ikke  efter  en regn-

skabsmæssig  begrebsrarnrne  med  generelt  formål.

Ledelsens  ansvar  for  regnskabet

Ledelsen  har  ansvaret  for at  udarbejde  regnskabet  i overensstemmelse  med  bekendtgørelse

nr. 1.301  af 15.12.11  om  alrnennyttige  lotterier.  Ledelsen  har  endvidere  ansvaret  for  den  interne

kontrol,  som  ledelsen  anser  for nødvendig  for at udarbejde  et regnskab  uden  væsentlig  fejlin-

formation,  uanset  om  denne  skyldes  besvigelser  ener  fejl.

Revisors  ansvar  for  revisionen  af  regnskabet

Vores  mål  er at opnå  høj grad  af sikkerhed  for, om  regnskabet  som  helhed  er uden  væsentlig

fejlinformation,  uanset  om  denne  skyldes  besvigelser  ener  fejl, og at afgive  en erklæring  med
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KFUM  Spejderne  i Danmak

Den  uafhængige  revisors  erklæring

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 gaeldende  i Danmark,  altid  vil  afdække  væsentlig  fejlinformation,  når

sådan  findes.  Fejlinformationer  kan  opstå  som følge af besvigelser  ener fejl og kan  betragtes

som  væsentlige,  hvis  det  med  rimelighed  kan  forventes,  at de enkeltvis  ener samlet  har  indfly-

delse  på de økonomiske  beslutninger,  som  regnskabsbrugerne  træffer  på grundlag  af regnska-

bet.

Som  led  i en revision,  der  udføres  i overensstemmelse  med  internationale  standarder  om  revi-

sion  og de yderligere  krav,  der  er gældende  i Danmark,  foretager  vi faglige  vurderinger  og  op-

retholder  professionel  skepsis  under  revisionen.  Herudover:

ø Identificerer  og vurderer  vi risikoen  for væsentlig  fejlinformation  i regnskabet,  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  veesentlig  fejlinformation  forårsaget  af be-

svigelser  er højere  end  ved  væsentlig  fejlinformation  forårsaget  af fejl, idet  besvigelser  kan

omfatte  sammensværgelser,  dokumentfalsk,  bevidste  udeladelser,  vildledning  eller tilside-

seettelse  af intern  kontrol.

ø (")pnÅr  vi frivstÅmse  hf rlen intempi  knntrn1  merl  rmpivhnq  fn'r 'rpiriqinnpn  frir ,3j 14lnne  yldj@lB(

revisionshand1inger,  der  er passende  efter  omstændighederne,  men  ikke  for at kunne  ud-

trykke  en konklusion  om  effektiviteten  af foreningens  interne  kontrol.

ø Tager  vi  stilling  til, om  den  regnskabspraksis,  som  er anvendt  af ledelsen,  er passende,  samt

om de regnskabsmeassige  skøn  og tilknyttede  oplysninger,  som  ledelsen  har  udarbejdet,  er

rimelige.

Vi  kornmunikerer  med  den  øverste  ledelse  om blandt  andet  det  planlagte  ornfang  og den  tids-

mæssige  placering  af revisionen  samt  betydelige  revisionsmæssige  observationer,  herunder

eventuene  betydelige  mangler  i intern  kontrol,  som  vi  identificerer  under  revisionen.

Aarhus  den  30. august  2018

Bei  F Im

St@ts ] iret,l visionspartnerselskab

a Birn

Statsaut.  revisor
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