
Blanketten inges i två ex. till kontrollanten som  BINGOREDOVISNING 
efter granskning sänder ett ex. till länsstyrelsen  Spelperiod/Faktisk period Diarienummer 

Slutredovisning Delredovisning 

Tillståndshavare Telefonnummer (även riktnummer) 

Postadress (utdelningsadress, postnummer, ortnamn) 

Spellokal (namn och besöksadress) 

Ev. serviceföretag (namn och postadress) 

 

Typ av bingospel Redovisningsdatum Datum för bingotillstånd 

Ej tillståndspliktiga sidolotterier förekommer i samband med bingospelet.  
Redovisning av sidolotterierna inges samtidigt med denna redovisning. 

Beviljat insatsbelopp 

INKOMSTER Kronor UTGIFTER Kronor 

1. Försålda bingobrickor  1. Vinster i form av kontanter  

2. Rabatt på inköpta presentkort  2. Vinster i form av varor/presentkort  

3. Rabatt på inköpta vinster  3. Bingomaterial  

4. Försäljning (pennor, tape o.d.)  4. Annonskostnader  

5. Ränta  5. Lokalhyra  

6. Annonsinkomster  6. Löner (inkl. sociala kostnader)  

7. Behållning från övrig kommersiell 
verksamhet (servering o.d.) 

 
7. Lotteriföreståndararvode  

(inkl. sociala kostnader) 
 

8. Värdeautomater  8. Kontrollantarvode (inkl. sociala kostnader)  

9.  9. Avskrivningskostnader  

10.  10. Räntekostnader på oavskriven investering  

11.  
11. Ersättning för gemensam ledning  

  (i förekommande fall) 
 

12.  
12. Serviceföretags del av nettobehållningen  

  (i förekommande fall) 
 

13.  13. Övriga kostnader (se bilaga)  

14.  14. Tillståndsavgifter  

Summa  Summa  

Eventuellt underskott  Behållning  

Riktigheten i ovanstående redovisning intygas.  
Upptagen behållning utgör det belopp som slutligt kommit föreningen(arna) tillgodo. 

Till föreningen(arna) har den redovisade behållningen överförts enligt följande: 

Kontant kronor: Per post-/bankgiro, kronor: 

 
Någon omkostnad för bingospel vid sidan av denna redovisning har inte  
betalats direkt av föreningens (föreningarnas) medel och är inte heller av mig känd. 

Ort och datum Lotteriföreståndarens namnteckning 

 Namnförtydligande 



Försålda bingobrickor (vid automatbingo: räkneverksställningar) 

Typ av bricka Från nr Till nr Antal á-pris Insatsbelopp 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Summa 
 

 
Osålda brickor ska överlämnas till kontrollanten för kontroll och därefter förstöras. 

 Redovisningen har kontrollerats mot bingospelets räkenskaper i form av dagrapporter, verifikationer, vinstlistor o. dyl. 

 
Kontroll har skett av att redovisad behållning tillgodogjorts föreningen/föreningarna (föreningens/föreningarnas kassaböcker ska i de fall behållningen 
överförts kontant uppvisas för kontrollanten, som med sin signatur ska bestyrka att så skett). 

 Osålda bingobrickor har mottagits för kontroll och därefter förstörts. 

 

Ort och datum Kontrollantens namnteckning 

 Namnförtydligande 
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