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Redovisningsblankett vid Registreringslotteri enligt Spellagen 
(SFS 2018:1138) 

Föreningen ska redovisa de lotterier som de har anordnat under året. Redovisningen ska 
vara hos lotterikontrollanten senast den 15 februari efterföljande år. Varje lotteri redovisas 
på en blankett. Vid tillståndsperiodens slut ska även de lotterier som man anordnat 
aktuellt år redovisas till kontrollanten. 

Redovisningsdatum Försäljningstid Tillståndets diarienummer 

Förening Organisationsnummer 

Faktureringsadress/Postadress 

Postnummer och Ort 

E-post Telefon dagtid 

Intäkter Kronor 
Sålda lotter 
Eventuella rabatter 
Skänkta vinster 

Summa: 

Utgifter - Kronor 
Marknadsvärdet på vinsterna 
Tryckning, lotter och dragningslista 
Marknadsföring 
Arvode, kontrollant (3% av omsättning) 
Övriga utgifter (t ex lokalhyra, 
försäljningsplats, arvode för försäljning) 

Summa: 
Beräknad behållning: 

Till föreningen har följande intäkter överförts 
Kontant, kr: 

Bank/plusgiro, kr: 
Ej utlösta vinster till ett värde av, kr: 

Ej sålda lotter, överlämnade till 
kontrollant 

Antal: 
Styckpris: 
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Underskrift Föreningens kassör 
Härmed intygas att det inte finns några andra kostnader för lotteriet som betalats direkt 
av föreningen än de som redovisats ovan. 
Underskrift Föreningens kassör: 
 
 
Namnförtydligande 
 
 

Ort och datum 
 

 

Underskrift Lotterikontrollant 
Härmed intygas att ovanstående redovisning har kontrollerats mot kvitton och värdet av 
lotteriets vinster överensstämmer med bestämd vinstplan. 
Underskrift Lotterikontrollant: 
 
 
Namnförtydligande 
 
 

Ort och datum 
 

 

Fullständigt ifylld blankett skickas till  

Nyköpings Kommun 
Nyköpings Arenor 
611 83 Nyköping 
forening@nykoping.se 
 

Underskrift Kontaktperson 
Härmed intygas att uppgifterna i redovisningsblanketten är korrekta. 
Underskrift Kontaktperson: 
 
 
Namnförtydligande 
 
 

Ort och datum 
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