
 

Ifylld blankett skickas till: Strömstads kommun, Kommunledningskontoret, 452 80 STRÖMSTAD 

Strömstads kommun Besöksadress: Tel: 0526-190 00 www.stromstad.se 
Kommunledningskontoret Norra Bergsgatan 21-23 Fax: 0526-191 10 kommun@stromstad.se 
452 80 STRÖMSTAD 452 80 STRÖMSTAD Org.nr: 212 000-1405 
 

Lotteri  
REDOVISNING 

Kommunens ankomststämpel 

TILLSTÅNDSINNEHAVARE 
Ansökan avser år        Föreningens/ sökandes namn Organisationsnummer 

   

UPPGIFTER OM LOTTERIER 
Diarienummer Försäljningstid 

  
Typ av lotteri Datum när kontrollarvodet inbetalades till kommunen 

  
Lottpris Antal lotter Lotteriets omslutning, kr Eventuellt serviceföretag (namn och adress) 

   
Eventuellt fast försäljningsställe 

 

 

 

EKONOMISK REDOVISNING AV LOTTERIET 
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 och frakt)  

4 Ränta  4 Automathyra  

5  5 Annonskostnader  

6  6 Lokal- /platshyra  

7  7 Kioskhyra  

8  8 Försäljningsarvode (inkl sociala kostnader)  

9  9 Konsultarvode (i förekommande fall)  

10  10 Kontrollantarvode  

11  11 Tilståndsavgift (vid 15§)  

12  12 Övriga kostnader  

Summa  Summa  

Eventuellt underskott  Behållning  
 

Osålda, obrutna lotter vilka överlämnats till kontrollanten 

Antal Pris 

  

Upptagen behållning utgör det belopp som slutligt 
kommer tillståndshavaren till del. 
Riktigheten av redovisningen intygas: 
Underskrift av lotteriföreståndaren 
 Att behållningen har tillfallit den organisation som innehavaren av tillståndet 

intygas  

Till föreningens kassa har överförts 
 Kontant, kr 
 
 

 

Till bank- eller  
postgiro, kr 
 

 

Icke utlösta vinster  
till ett värde av, kr 
 

 
Underskrift av föreningens kassör 

    

Ovanstående redovisning har kontrollerats mot 
verifikationen. 
Vinster har till beskaffenhet och värde överensstämt. 
 

Underskrift av kontrollanten 

Datum  Namnteckning  
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