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Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen:  
Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra vårt uppdrag. Du har rätt till mer information eller få rättelse om uppgifterna är felaktiga. 
Vänd dig till Personuppgiftsombudet, Box 500, 577 26 Hultsfred, telefon 0495-24 00 00. 

Skickas till Kultur – och fritidskontoret, Box 500, 577 26 Hultsfred. 
Vid frågor ring 0495-24 05 02.

Redovisningen inges i två exemplar till kontrollanten, som efter granskning överlämnar ett exemplar till 
kommunen.  

Redovisningsdatum 

     
Tillståndshavare 

      
Utdelningsadress 

      
Postnummer

      
Ortsnamn

      
Insatsbelopp

      
Försäljningstid

      
Lotteriets art

      
Lottförsäljningsplats-/område

      

Inkomster                  Utgifter 
Försålda lotter, kronor       Vinster i form av pengar       

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

      

Rabatt på inköpta varor       Lotterimaterial (inkl tryck o frakt)       

Värdet på skänkta vinster       Automathyra       

Ränta       Annonskostnad       

Lokal-/platshyra       

Kioskhyra       

Försäljningsarvode 
(inkl sociala kostnader) 

      

Konsultarvode 
(i förekommande fall) 

      

Kontrollantarvode 
(inkl sociala kostnader) 

      

Övriga kostnader       

Summa       Summa       

Osålda, obrutna lotter, vilka överlämnats till kontrollanten Antal    
      

á-pris  
      

Upptagen behållning utgör det belopp som slutgiltigt kommit 
tillståndshavaren tillgodo.  
Riktigheten av redovisningen intygas härmed 

Underskrift (lotteriföreståndare) 

Någon omkostnad för lotteriet vid sidan av lotteriets räkenska-
per har inte betalats direkt av föreningens medel och är inte 
heller av mig känd. (Kassabok, bank- eller postgirokvitto ska 
visas för kontrollanten). 

Till föreningens kassa har överförts 
Kontant 

      

Bank/postgiro 

      

Ej utlösta vinster 
i ett värde av, kr 
      

Vilket härmed intygas av föreningens kassör, underskrift 

Ovanstående redovisning har kontrollerats mot verifikationerna. 
Vinster till beskaffenhet och värde överensstämmer med fas-
tälld vinstplan. 

Datum och underskrift av kontrollanten 

Hur många lotter ni hade 
räknat med att sälja x 
lottpriset.
ex. 4000 x 2kr=8000kr

Fyll i samtliga
uppgifter

Ex Varutombola, listlotteri, 
skraplott etc

Fyll i antal sålda lotter x
lottpriset

Uppskatta värdet på
skänkta vinter Köpta vinster + värdet av skänkta 

vinster. Denna summa ska vara 
mellan 35-55% av insatsbeloppet

Ev osålda lotter 
redovisas här

Vinster som tillfallit lotteriet
vid ordinarie dragning eller 
inte lösts ut före angoven tid

Sålda lotter 
redovisas här

Lottpriset
redovisas här


