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Godkendelse af regnskab 
Regnskab for landslotteriet 2022 Jf. Spillemyndighedens tilladelse af 11. april 2022 (J.nr. 22-171043), 
der udviser et bruttooverskud på kr. 2.122.541, godkendes hermed. 
 
Modtagerne af overskuddet fra lotteriet er Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 
og kredsene. 
 
En række uafhentede gevinster videreføres til næste års lotteri jf. note 1. 
 
København den 16. december 2022 
 
 
 
Jakob Harbo Kastrup 
Generalsekretær, FDF  
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Den uafhængige revisors erklæring på lotteriregnskab for 2022 
 

Til hovedbestyrelsen i Landsforbundet, Frivilligt Drenge- og Pige Forbund, FDF 
Konklusion 
Vi har revideret det medfølgende lotteriregnskab for perioden 15. august – 30. oktober 2022, der 
udviser et overskud på 2.122.541 kr. 
 
Det er vores opfattelse, at lotteriregnskabet for perioden 15. august – 30. oktober.2022 i alle 
væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i 
Spillemyndighedens tilladelse af 11. april 2022 (J.nr. 22-171043). 

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 revisorerklæringens 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 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 i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution 
og anvendelse 
Vi henleder opmærksomheden på, at lotteriregnskabet har som særligt formål at overholde 
regnskabsbestemmelserne i Spillemyndighedens tilladelse af 11. april 2022 (J.nr. 22-171043). Som 
følge heraf kan lotteriregnskabet være uegnet til andet formål. 

Vores erklæring er alene udarbejdet til brug for hovedbestyrelsen i Landsforbundet, Frivilligt 
Drenge- og Pige Forbund, FDF og Spillemyndighederne og bør ikke udleveres til eller anvendes af 
andre parter end hovedbestyrelsen i Landsforbundet, Frivilligt Drenge- og Pige Forbund, FDF og 
Spillemyndighederne. 

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold. 

Ledelsens ansvar for lotteriregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af lotteriregnskabet i overensstemmelse med 
regnskabsbestemmelserne i Spillemyndighedens tilladelse af 11. april 2022 (J.nr. 22-171043). 
Ledelsen har endvidere ansvar for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at 
kunne udarbejde et lotteriregnskab uden væsentlige fejlinformationer, 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 
væsentlige fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en 
revisorerklæring 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 gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlige 
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. Her uderover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejinformation i lotteriregnskabet, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionsbehandlinger 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 
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forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet 
besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste 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 foreningens 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 
Spillemyndighedens tilladelse af 11. april 2022 (J.nr. 22-171043). 
 

 
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 16. december 2022 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 96 35 56  
 
 
Christian Dalmose Pedersen 
Statsautoriseret revisor 
MNE-nr. 24730  
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Resultatopgørelse for landslotteriet 2022 

Jf. Spillemyndighedens tilladelse af 11. april 2022 
Journal nr. 22-171043       
20 

 

 
Salg af lodsedler 102.054 stk. á 25 kr. iflg. 
FDFs bogholderi (97.946 ikke solgte) 2.551.350 

    
 Indtægter  2.551.350 

    
    
    

    
 Produktion  146.250 

 Distribution m.m.  30.668 
 Kredskonkurrence  30.000 
 Tilbageførsel kredskonkurrence 2021  -10.485 
 Gevinster (gevinstværdi 237.151) 220.876 
 Administration og revision  11.500 
 Omkostninger  428.809 
    

 Bruttooverskud  2.122.541 
    

 Kredsenes andel af overskud  2.028.834 
    

 Landsforbundets andel af overskud 93.707 
 
 
Landsforbundets andel af overskud er indeholdt i Landsforbundets resultatopgørelse for 2022 til 
anvendelse i driften. 
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Noter til regnskab 
 

Note 1 Gevinster 

Antal     
Gevinstværdi 
kr. Rabat kr. 

Gevinst 
udgifter 
kr. 

            
1 Re js e gave kort  75.0 0 0  75.0 0 0  - 5.250  69 .750  
1 Re js e gave kort  25.0 0 0  25.0 0 0  - 1.750  23.250  
2 Re js e gave kort  10 .0 0 0  20 .0 0 0  - 1.4 0 0  18 .60 0  
6  Sup e rga ve kort  5.0 0 0  30 .0 0 0  - 2.10 0  27.90 0  

25 Gave kort  55 Nord  1.0 0 0  25.0 0 0  - 2.50 0  22.50 0  
29  Re js e t a s ke  64 9  18 .821 - 1.882 16 .939  
70  Hån d klæ d e   199  13.930  - 1.393 12.537 

            
  Ge vins t a fgift    29 .4 0 0    29 .4 0 0  
            
      237.151   220 .876  
            

 
 Ge vins t e r d e r ove rføre s  t il næ s t e  å r* 

Ant a l    Væ rd i p r. s t k. 
Ua fhe n t e d e  ge vins t e r 

væ rd i kr. 
        

1 Re js e gave kort  75.0 0 0 ,0 0  75.0 0 0 ,0 0  
1 Re js e gave kort  25.0 0 0 ,0 0  25.0 0 0 ,0 0  
3 Re js e gave kort  10 .0 0 0 ,0 0  30 .0 0 0 ,0 0  
4  Sup e rga ve kort  5.0 0 0 ,0 0  20 .0 0 0 ,0 0  

35 Gave kort  55 Nord  1.0 0 0 ,0 0  35.0 0 0 ,0 0  
51 Re js e t a s ke  64 9 ,0 0   33.0 99 ,0 0  

 18 0  Hån d klæ d e r  199 ,0 0   35.820 ,0 0  
        

     
* Ge vins t e r ind køb e s  fø rs t , n å r ge vins t give nd e  lod  ind løs e s  re t t id igt  a f m od t age r. Ua fhe n t e d e  
kon t a n t ge vins t e r/ gave kort  t il e n  væ rd i a f ove r 20 0  kr. ove rføre s  t il næ s t e  å rs  lo t t e ri. Så fre m t  d e n  
ove rført e  ge vins t  u d gå r e lle r p å  a nd e n  m åd e  ikke  ka n  e rhve rve s  ve d  næ s t e  å rs  lo t t e ri, forb e hold e r 
FDF s ig re t  t il a t  find e  e n  ge vins t  m e d  t ils va re nd e  væ rd i.   
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