Lotteriredovisning
I och med att du fyller i denna redovisning registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer
om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Du kan även ringa till vårt kontaktcenter på 0346-88 60 00.

Datum

Diarienummer

Förening

Telefon dagtid (även riktnummer)

Adress

Postnummer och ort

Registreringsdatum

Insatsbelopp

Lotteriets art

Försäljningstid

Försäljningsplats

Inkomster
1 Försålda lotter eller insatser
2 Rabatt på inköpta presentkort
3 Rabatt på inköpta varor
4 Övriga inkomster
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

kronor
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Utgifter
Vinster i form av presentkort
Vinster i form av varor
Vinster i form av kontanter
Lotterimaterial inkl. tryck och frakt
Automathyra
Annonskostnad
Lokal-/platshyra
Försäljningsarvoden inkl. sociala kostnader
Kontrollantarvode inkl. sociala kostnader

10 Övriga kostnader
11
12
13
14
15
16

Summa

Summa

Eventuellt underskott

Behållning

Osålda lotter (

kronor

st á

kronor) har överlämnats obrutna till kontrollanten.

Riktigheten av förestående redovisning intygas. Upptagen behållning utgör belopp som slutligen kommit tillståndshavaren
tillgodo för det i ansökan angivna ändamålet.
Till föreningens kassa har överförts:
a) kontant

b) per plus-/bankgiro

c) icke utlösta vinster till ett värde av

vilket härmed intygas. Någon omkostnad för lotteriet vid sidan av lotteriets räkenskaper har inte betalats direkt av
föreningens medel och är inte heller av oss känd (kassabok, plus-/bankgirokvitto skall företes för kontrollanten).
Föreningens kassör (namnteckning)

Lotteriföreståndare (namnteckning)

Föreningens kassör (namnförtydligande)

Lotteriföreståndare (namnförtydligande)

Förestående redovisning har kontrollerats mot verifikationerna. Vinsterna har ifråga om beskaffenhet och värde överensstämt
med fastställd vinstplan. Kontroll har verkställts att anordnaren i förekommande fall fullgjort sin skyldighet ifråga om
lotterivinstskatt. (Eventuell anmärkning se baksidan.)
Ort och datum

Kontrollant (namnteckning)

Kontrollant (namnförtydligande)

Postadresss
Falkenbergs kommun
Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
311 80 Falkenberg

Besöksadress
Stadshuset

Telefon kontaktcenter
0346-88 60 00

E-postadress
bidrag@falkenberg.se
kommun.falkenberg.se

