LOTTERIREDOVISNING

Blankettanvisning

Skickas till:

Tillståndshavare

Telefon

Gatuadress

Postnummer och ort

Inges i två ex till kontrollanten, som efter
granskning överlämnar ett ex till kommunen.

Insatsbelopp

Försäljningstid

Hällefors kommun
Kultur och fritid
712 83 Hällefors

Tillstånd/Registrering, datum

Lottförsäljningsplats/-område

Ev serviceföretag (namn och postadress)

Inkomster
1

Sålda lotter

2
3

Utgifter
Kronor

Kronor

1

Vinster i form av pengar

Erhållna rabatter

2

Vinster ej pengar

Ränta på lotterikontot

3

Lotterimaterial

4

4

Automathyra

5

5

Annonskostnader

6

6

Lokal-/Platshyra

7

7

Kioskhyra

8

8

Försäljn arvoden med soc. kostn.

9

9

Ev konsultarvode

10

10 Kontrollantarvode

11

11 Tillståndsavgift (vid 15 §)

12

12 Övriga kostnader
Summa

Summa

Eventuellt underskott

Behållning

Osålda, obrutna lotter, vilka överlämnats till kontrollanten.
Redovisad behållning utgör det belopp som slutligt
kommit tillståndshavaren tillgodo. Riktigheten av
redovisningen intygas härmed.

Antal

Á-pris

Lotteriföreståndarens underskrift

Till föreningens kassa har överförts
Någon omkostnad för lotteriet vid sidan av lotteriets
räkenskaper har inte betalats direkt av föreningens medel
och är inte heller av mig känd. (kassabok, bank- eller
postgirokvitto ska företes för kontrollanten).
Ovanstående redovisning har kontrollerats mot
verifikationerna. Vinster har till beskaffenhet och värde
överensstämt med fastställd vinstplan.

kontant, kronor

per bank-/postgiro, kr

Vilket härmed intygas: Underskrift (föreningens kassör)

Datum
Kontrollantens underskrift

icke utlösta vinster
till ett värde av, kr

Behandling av personuppgifter
Hällefors kommun behöver dina personuppgifter som din
förenings kontaktperson för att kunna besluta om bidrag och
stipendier, nå ut med information, bjuda in till
föreningsaktiviteter och föreningsträffar.
Hällefors kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet
med gällande lagstiftning. Dina personuppgifter kommer att
sparas hos kommunen i enlighet med gällande lagstiftning,
vilket ibland innebär att personuppgifter sparas för all framtid.
Hällefors kommun kommer att dela dina personuppgifter vid
förfrågningar från allmänheten, massmedia (tidningar, radio, tv)
och till olika bidragsgivare vid redovisningar av utbetalda
föreningsbidrag.
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen Om du vill ha
information om de uppgifter Hällefors kommun har om dig,
begära rättelse, lämna invändningar eller annat, har du rätt att
kontakta kommunen. Enklast görs det på kommun@hellefors.se.
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@sb-bergslagen.se
Tillsynsmyndighet är Integritetsskyddsmyndigheten.
Mer information om hur Hällefors kommun behandlar dina
personuppgifter finns på www.hellefors.se/gdpr.

