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Tillståndshavare (föreningsnamn) 

Försäljningsperiod denna redovisning Lotteriförsäljningsplats/-område 

3 Rabatt på inköpta varor 

Lotteritillståndets ansökningsnr 

Ev serviceföretag (namn o postadress) 

 

  

   

    

 

   

   
  

   

    

   

   

   

    

    

        

    

    

 

  

    

 
 

 
 

 
  

 

Inlämnas i två ex till lotterikontrollanten, som efter 
granskning överlämnar ett ex till kommunen. 

Inlämnas i två ex till lotterikontrollanten, som efter 

granskning överlämnar ett ex till kommunen. 

LOTTERIREDOVISNING 
Redovisningsdatum Diarienummer 

Tillståndshavare (föreningsnamn) Telefon dagtid (även riktnr) 

Utdelningsadress (gata, box,etc.) Postnummer och postort 

Tillståndsperiod/Registrering, datum Försäljningsperiod denna redovisning Lotteriförsäljningsplats/-område 

Insatsbelopp Lottpris (á-pris) Antal lotter Lotteritillståndets ansökningsnr 

Lotteriets art Ev serviceföretag (namn o postadress) 

INKOMSTER 
Kronor 

UTGIFTER 
Kronor 

1 Försålda lotter 1 Vinster i form av pengar 

2 Rabatt på inköpta presentkort 2 Vinster (bruttopris) i form av varor eller 
presentkort 

3 Rabatt på inköpta varor 3 Lotterimaterial (inkl tryck o frakt) 

4 Värdet på skänkta priser 4 Automathyra 

5 Ränta 5 Annonskostnad

6 6 Lokal / Platshyra

7 7 Kioskhyra

8 8 Försäljningsarvode  (inkl sociala kostnader). 8 Försäljningsarvode (inkl sociala kostnader). 

9 9 Konsultarvode  (i förekommande fall)9 Konsultarvode (i förekommande fall) 

10 10 Kontrollantarvode (inkl sociala kostnader)

11 11 Tillståndsavgift

12 12 Övriga kostnader 

Summa 

Eventuellt underskott 

Summa 

Behållning 

Osålda, obrutna lotter, vilka överlämnats till kontrollanten Osålda, obrutna lotter, vilka överlämnats till kontrollanten 
Antal Svinn (antal) 

Ange vinstlista på baksidan av redovisningen 
Högsta vinstvärde på lotteriet Högsta vinstvärde på lotteriet Lägsta vinstvärde på lotteriet 

......................... 

.......................... 

Till föreningens kassa har överförts Till föreningens kassa har överförts
Kontant, kr. Till bank-/plusgiro, kr. Ej utlösta vinster, kr. 

Upptagen behållning utgör det belopp som slutligen kommit 

tillståndshavaren tillgodo. Riktigheten av redovisningen intygas härmed. 

Någon omkostnad för lotteriet vid sidan av lotteriets räkenskaper har inte 

betalats direkt av föreningens medel och är inte heller av mig känd. 

(Kassabok, bank-eller postgirokvitto ska företes för kontrollanten.) 

Ovanstående redovisning har kontrollerats mot verifikationerna. Vinster 

har till beskaffenhet och värde överensstämt med fastställd vinstplan. 

Underskrift (kassören) 

Underskrift (lotteriföreståndare) 

Ej utlösta vinster, kr. 

Upptagen behållning utgör det belopp som slutligen kommit 
tillståndshavaren tillgodo. 
Riktigheten av redovisningen intygas härmed. 
Någon omkostnad för lotteriet vid sidan av lotteriets räkenskaper har inte 
betalats direkt av föreningens medel och är inte heller av mig känd. 
(Kassabok, bank- eller postgirokvitto ska företes för kontrollanten.) 

Ovanstående redovisning har kontrollerats mot verifikationerna.   Vinster 
har till beskaffenhet och värde överensstämt med fastställd vinstplan. 

Underskrift (kassören) 

Underskrift (lotteriföreståndare) 

Ort och datum Underskrift (kontrollanten) 

Osålda, obrutna lotter, vilka överlämnats till kontrollanten  

Upptagen  behållning utgör det belopp som slutligen kommit 
tillståndshavaren tillgodo.  
Riktigheten av redovisningen intygas härmed.  
Någon omkostnad för lotteriet vid sidan av lotteriets räkenskaper har inte
betalats direkt av föreningens medel och är inte heller av mig känd.  
(Kassabok, bank- eller postgirokvitto ska företes för kontrollanten.) 



 

  

 
 

  
 

  

  

  
 
  

 
 

 

 

  

  

090101-110101 

SÅ HÄR FYLLER DU I REDOVISNINGS – BLANKETTEN 
Fyll i samtliga uppgifter 

Skickas till: Nykvarns kommun, Kultur- och fritidskontoret, 155 80 Nykvarn 

Här fyller ni i 
den period som 
tillståndet gäller 

Här fyller ni i 
den perioden 
som ni sålt 
detta dellotteri 

Lotteriplats är 
t.ex. centrum ,
affärer mm

Hur många lotter Ni 
hade räknat med att 
sälja X lottpriset. Ex: 
4 000 X 2 kr = 8 000 
kr 

090201-090430 Nykvarns centrum 

st. 4  000  8 000 kr 2 kr 79 

Tombola 

Här fyller ni i 
vilken art av lotter 
som ni har sålt.  
Ex., Tombola, 21-
lotter, Ring-lotter 
mm. 

Om ett 
serviceförtag har 
anlitats, skrivs det 
in här 

Om ett 

serviceförtag har 

anlitats, skrivs det 

in här 

3.975 st 7.950

4.500

250 

2.000 

Sålda lotter i kr 

Värdet på 
skänkta priser 

Köpta vinster + värdet 
av skänkta vinster. 
Denna summa skall 
vara mellan 35-55 % 
av insatsbeloppet 

Tillståndsavgiften 
dras av vid första 
delredovisningen 
av lotteriet 

300 

9.950 5.050 

4.900 

200 kr. 20 kr. 400 kr. 4.500 kr. 
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Ange högsta 
vinstvärde 
samt lägsta 
vinstvärdet på 
lotteriet 

Hur mycket 
som överförts 
till föreningen i 
kontanter och 
bank- eller plus-
giro 

Vinstvärde 
som tillfallit 
lotteriet efter 
ordinarie 
dragning 

Glöm inte underskrifter 
av kassör, 
lotteriföeståndare och 
kontrollant 


	LOTTERIREDOVISNING 
	SÅ HÄR FYLLER DU I REDOVISNINGS – BLANKETTEN Fyll i samtliga uppgifter 


	Redovisningsdatum:: 
	Diarienummer:: 
	Tillståndshavare (föreningsnamn):: 
	Telefon dagtid (även riktnr):: 
	Utdelningsadress (gata, box, etc: 
	):: 

	Postnummer och postort:: 
	Tillståndsperiod/Registrering, datum:: 
	Försäljningsperiod denna redovisning:: 
	Lotteriförsäljningsplats/-område:: 
	Insatsbelopp:: 
	Lottpris (á-pris):: 
	Antal lotter:: 
	Lotteritillståndets ansökningsnr:: 
	Lotteriets art:: 
	Ev serviceföretag (namn o postadress):: 
	Försålda lotter (kronor):: 
	Rabatt på inköpta presentkort (kronor):: 
	Rabatt på inköpta varor (kronor):: 
	Värdet på skänkta priser (kronor):: 
	Ränta (kronor):: 
	Inkomster (rad 6):: 
	Inkomster (rad 6) (kronor):: 
	Inkomster (rad 7):: 
	Inkomster (rad 7) (kronor):: 
	Inkomster (rad 8):: 
	Inkomster (rad 8) (kronor):: 
	Inkomster (rad 9):: 
	Inkomster (rad 9) (kronor):: 
	Inkomster (rad 10):: 
	Inkomster (rad 10) (kronor):: 
	Inkomster (rad 11):: 
	Inkomster (rad 11) (kronor):: 
	Inkomster (rad 12):: 
	Inkomster (rad 12) (kronor):: 
	Inkomster - Summa (kronor):: 
	Inkomster - Eventuellt underskott (kronor):: 
	Högsta vinstvärde på lotteriet:: 
	Lägsta vinstvärde på lotteriet:: 
	Vinster i form av pengar (kronor):: 
	Vinster (bruttopris) i form av varor eller presentkort (kronor):: 
	Lotterimaterial (inkl tryck o frakt) (kronor):: 
	Automathyra (kronor):: 
	Annonskostnad (kronor):: 
	Lokal / Platshyra (kronor):: 
	Kioskhyra (kronor):: 
	Försäljningsarvode (inkl sociala kostnader) (kronor):: 
	Konsultarvode (i förekommande fall) (kronor):: 
	Kontrollantarvode (inkl sociala kostnader) (kronor):: 
	Tillståndsavgift (kronor):: 
	Övriga kostnader (kronor):: 
	Utgifter - Summa (kronor):: 
	Utgifter - Behållning (kronor):: 
	Antal:: 
	Svinn (antal):: 
	Kontant, kr:: 
	Till bank-/plusgiro, kr:: 
	Ej utlösta vinster, kr:: 
	Ort och datum:: 


