
                     Redovisningsblankett lotterier 
 
 

Redovisningsdatum Diarienr: 

  

 

Tillståndshavare:  

Telefon:  

Mobil:  

Mail:  

Utdelningsadress:  

Postnr:  Ort:  

 

INTÄKTER Kronor 
Sålda lotter  

Eventuella rabatter, varuvinster  

Ränta på lotterikonto  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           Summa:  

                               Ev. underskott:  

 

UTGIFTER Kronor 
Vinster  

Tryckning, lotter, dragningslista  

Marknadsföring  

Hyra av lokal  

Arvode försäljning (inkl. soc.avg)  

Ev. arvode till serviceföretag  

Arvode kontrollant (inkl soc.avg)  

Tillståndsavgift  

Övriga utgifter  

  

  

  

  

  

  

                                           Summa:  

                    Beräknad behållning:  

 

 

Lottpris:  Tillstånd reg.datum  

Försäljningsperiod:  

Kommun där lotter får säljas: 
 
 

Ev. serviceföretag, namn, adress: 
 
 
 

 

Ej sålda lotter överlämnat till kontrollant 

                          Antal:  

                    Styckpris:  

 

Till föreningen har dessa intäkter överförts 

Kontant kronor:  

Bank/plusgiro, kronor  

Ej utlösta vinster till värde av kr.  

 

Härmed intygas att uppgifterna i 
redovisningsblanketten är korrekta. 
Underskrift 
Lotteriföreståndare 

 
 

 

Härmed intygas att det inte finns några andra 
kostnader för lotteriet som betalats direkt av 
föreningen än de som redovisats ovan. 

Underskrift 
Föreningskassör 

 
 
 

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