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Ilcn u*fhæng§* revisore erklærirg på d*t *Imc*ny{tige lotterilegu-
*kab for *J*Ielofieriet 2022" if. j.nr. 22-23116I

TiI lcdetr$n i Kræ**ns B*æmplre
Ifu'rklssior
Yi hår reviakæt ds sf Kræfrffi g€k§,§lp§l§e udsejdde lofieriregnstrsb for fulelottEriet ?æ2 for
perioden 14. mve"mher- 19. dwts?S22"

t*ltrriregrrekabet udviser e& trrnlet in*rægt pa 9.01?"9?5 kr. og afipldte orakosekger på 3544"5??
kr. Iileltoræultaee€ på 5.4?3.39* tff" irdgk i Kræfte*s Bekæmpelses fusregrxlmb fnr 2S22. &erskud-
det yil bline auvmdt til ferdetr for lcæ§forskning; patienlstø*e ng f,orebyggerde oplyming.

I"otte*ireguskbrx w uddejdar af Kræftmr tseMpelse på gtundlsg af b*ersgørelse w. 12§§ af
39. nsvæber ?Sl9 cm a&oldElse af a.lce.myttige lotlsier samt tilladetrse *a Spillemydigbe&n af 3"

o*s*s ?S?t, jt.i-m. 2?-t3 I 161.

Ilet er vææ opffielse, d krtteriregmkabet f,u( fuiela&eriet 2013 farperiudæ Iå mvmbs - X3. &*
eember ?0?2 i rl væentlig@ s udmbejdet i overens$emmelse nd be&edtgørelse m. i2S§ af 19,

novsmb€r ?Gl§ om a&etdelss af *lnænyxige lotterier sarat tilledelse fra §pilleaprdigle§Hr af 3.

sltoher ?022" jfl -i"or. 22i?31 16I -

Gruadl*g for h*nklus*sr
Vi fer udftrt var* revisioa i overe*ssterrmelse md internationale standarder sm revision og de yder-
ligerc kmv, dm er gældendc i Banrnak Yues ansvm ifslg€ dise ståadardsr *g krav er næsrere b+-

*krcvet i revim'erklmi*geas afsnit "R*visars arr§flar far revisioner af, io§eriragoskabet'. Vi s uaf-
hær$gs af foreningen i cverenssreilrmelse med intssatiansle etiske rqler far ævisorer @§BÅ"s
Eti*e regler) og de y&digere krav, d* er gæld«rde i §mmrh ligesom vi har ry§ffi vorw etiske
farpligtelm i henhcrtd tit disse regler og krav. Bet er vorss ap&ttelse" *t det op*åede r+rrisionshevis er
tilstrækketigt og egæt s*r:* gfl§tdtåg for vsrss konHasiff!-

Ikhærcb* om anvendt rtga**ehcpralsit
Udea at rnsdt§cere vnres konklrcioo hmleder vi opmmksornheden på, * lauerircgrskabet har som

es§g{ formål s* oysbslde kkendtgurelse nr, }3§8 af 29" rsvsrrbier 2*19 cm afhrldelse af aln*en*yt-
tige lo§*riu sænt titladelse &a §pille"uyndighedm ef 3. s&tsbsr 2S23, jf. jrn" 2?-!3116I. §CIm e{g§
hsaf kan regnskabet være urynet til mdet farmål.

I*dek*ns *usr*r for }oticriregnsk*bd
Orgar*satioms I*Ise lw ansvaret fm uderbejdelsen af lattuirq*skabe* i averrensstmmetrse med

bEkeneeqslss nr. l?§§ af 39- rmvernbu 20iS om a&oldelse af atnennytige lctterier samt till*delcc
** §piltæy åf3. okiober ?022, jf" j.nr" 23-:31161. Ledelsen tur endvidme asslrarst for den

interns komtrol, wm ledelssn ans,er for aedvendig far st k§ttn$ udaåejde et toterirsgsskatl udex va§-

seattig fejlinfonnatia*, renscl nm deane skyldes besvigelsoreller ftjl"

å&€derft *t *etsite Tsicfue Tshf,?a1s{ Lilr*tsd



Selei$e

**viserc rusvrr fur reryis*raen af lothrirugrsh*bet
Vores måI sr at oprå hqi grad af silkerhed §or, om laueriregnskabe sern hetrhsd er uden væeatlig
fejlinformatioq uanset 0rrl dexne s§Ides besvigelser eller fejl, og d efgiy€ m revisions$egniry med
e* kenklusio*- Høj grsd af siklrerM e"r s hsjt ninea* af sikke{tted, m& er ikke e* ggeti fm, * rnr
revisicn, der uSf,cre* i overansste*nnelsa rnd inter*ationale standard.er rm revision ag de ydmligere
kmr" d*r er gældM* i Dænnark, sltid yil a&læl&e vææntlig fejtinfoirnmtiorq r& §§dffi §rrd§. Sqili*-
Sosaatia*sr kian *pstå scm følge af besvigelser eller fejl og kan hetmgt&s s*rm væentligs, hvis det
med rimalig@ løn for*entes, at de enkeltvis ellsr sånrl*t har idlydclse på de *anrr&iske beslut-
r*qgsr! §om bmigsss trætrer på gruedlåg af lotteriregnskabet"

fu Xd i*nrevisieA derrdfsres i over§&§stsoemel*medintErsetisrulestad*rdmm revisiæog&
yderlig*re pps, dst *gaCden& i Dsnmarh fsret§&er vi faglige vureriagø cg op:§helder prat'essio-
nel skepsis un$s rerrisftrnar. l{en}dov*n

" Idmtifrceru q vrrdelw vi risikæå frr vmmtlig fejtrir,foruratica i åottaiægsskabet, æns*
am dæs§tdes bwvigelsereller§1. *dfacmæogudfømrcxlsicnsh*rdliryr sm rerktisr
påd;§s risici samtopdrrevisionsb*vis, &r er tilstækkeligsgqgsttii * danne gnmdlry
forvtreekonHwien- Risikowfon ikks d opdrycvæ*tlig fejlinfmmdiera fmfosaggt&fbs-
svigelsu er hø§ere ercll v*d vesgttlig fejliåfeffiXiæ forrfuaget åf &il" idef bævigelsær k+n
omtrs seemffinærgeker, dokume*l&I§ bevidst* l*Iadelsr- vildl*ringeltertilsifuag-
tslse åf i{i!E{t kasesl

" OSm,år yi fss*åelss af den imerne kontml med releyem fnr revisioren for d kxne udfarme
revieiomehærdlirger" dm er passede efter oms*ad§bedeæ" mw ikke f*r at kmæ {dsk
æ ksntlusie m rffa**ivia$ffi af fmingffis intwre kcn&*I-

" Te€iw vi stilting til, uu fui regnskabryraksi§, sen cr anvesdt af tedelssx, w passæde, smt
om de rcgrskabs*ræ.sigs skra cgtilknyttde ep§rsringer, sryn le&ls*n tmr u&fhejdet er ri-
mdi3e"

* T*ger vi sillirs til dffi sa*leds præ*entation, stn*au q indbtd af lotl«i:egnsÅabet, mmt
ou lotæriregnslcabefi a&pejler d* underligeude tr:msal$iorsr eg bEgivenhedm i cveres.
sEmmelse med b&en&gørclse nr" l?88 af,?9. aov*mkr ?*l* om a&al&trse afaheamyttige
lotterier sarnt ti§adelse ea Spillemy*dishedffi sf 3. oktsb€r ?t)22, jf, j-nr" 2?-æt f6t.

Yi kommrmikser med ledelsex am bl.a- det plaalagte c*@ og deu tidsmærsige ptmerkrg af reviri-
offiee sacrt berydetige revisiorxsmæsige observatioxer, herunder eventuelle kyde§ge maryIer i intem
kon§r:i, som vi idsrtifi e,uer mdcr rcrrisioreu"

KsbenhfiÅrr, den I tr" januar 3023
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