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Lotteriforvaltning

Dagsrapport for bingo – hovedspill og sidespill
underbilag til regnskapsrapport

Dagsrapport for (dd.mm.åå):
Tillatelsesnummer
Forening / pott
Arrangør
Lokale
1. Hovedspill
Kasse 1
Kasse 2
Kasse 3
Kasse 4
Kasse 5
Elektronisk hovedspill:

Tillatelsestidsrom:
Postnr.
Omsetning

Sted
Usolgte bonger

Gevinster

SUM

Usolgte bonger blir makulert:

Usolgte bonger blir brukt til spill den (dd.mm.åå):

2. Sidespill - databingo

Omsetning
antall solgte bonger

Antall terminaler:
x

Gevinster utbetalt

per bong

=

+ omspilt

=

3. Sidespill – forhåndstrukne lotteri

Antall lotteri:

Omsetning
antall solgte lodd

Gevinster utbetalt
Vedlegg:

______________________
Sted/dato

x

per bong
+ omspilt

=
=

stk. underbilag til dagsrapport for bingo

_____________________________________
underskrift arrangør

Se veiledning til skjema på neste side.
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Veiledning til skjema:
Dette skjemaet skal benyttes til den daglige rapporten over omsetning og gevinstutgang på hovedspill og
sidespill i et bingolokale. Skjemaet må sees i sammenheng med skjemaene:
’Underbillag til dagsrapport’ og ’Regnskapsrapport for bingo’.
Det skal utarbeides en daglig rapport over omsetning og gevinstutgang i hovedspill og sidespill på bingo.
Dagsrapporter og underbilag til dagsrapporter oppbevares av arrangør i samsvar med krav til oppbevaring av
bilag ifølge bokføringsloven.
Dagsrapport for dato:
Her skal dere fylle inn hvilken dato det blir rapportert fra.
Tillatelsesnummer og Tillatelsestidsrom:
Det nummeret som fremkommer av bingotillatelsen en har fått av Lotteritilsynet. Det skal videre opplyses om
hvilket tidsrom tillatelsen gjelder for.
Forening/ pott:
Her skal dere oppgi det formålet (organisasjon) som har tillatelsen, eventuelt at dere spiller i pott dersom dette er
tilfelle.
Arrangør:
Den som arrangerer bingoen. Dette kan være en forening eller en bingoentreprenør.
Lokale:
Her skal det opplyses om navn, postnummer og sted for lokalet dere rapporterer fra.
Hovedspill:
Med hovedspill menes bingo som samtlige spillere i lokalet kan delta i gjennom papir- eller elektroniske bonger.
Her skal hver enkelt kasse opplyse om omsetningen de har hatt, og antall usolgte bonger fra den enkelte kasse.
Det er det samlede antallet som skal oppgis. Dere skal her legge sammen tallene fra underbilagene til den
enkelte kasse. Samlet omsetning for elektronisk hovedspill skal også oppgis. Samlet gevinstutgang for den
enkelte spilledag (både elektronisk og papir) skal oppgis samlet.
Dersom dere makulerer usolgte mellomliggende bonger krysser dere av for dette. Dersom dere bruker disse til
videre bingospill oppgis dato for når de skal benyttes.
Sidespill - databingo:
Her skal dere først oppgi hvor mange terminaler dere har i lokalet dere rapporterer fra.
Videre oppgis antallet solgte bonger og prisen pr. bong. Dette utgjør dagens omsetning på databingo.
Gevinstutbetalinger og summen det er spilt om igjen for (gevinster som blir benyttet til nye spill på databingo)
skal legges sammen, og vil utgjøre dagens gevinstutgang på spillet.
Sidespill - forhåndstrukket:
Her skal dere oppgi antallet lotteri dere har av denne type.
Videre oppgis det samlede antall solgte loddsedler og prisen på disse. Dette utgjør dagens omsetning på det
lotteriet. Gevinstutbetalinger og summen det er spilt om igjen for (gevinster som blir benyttet til nye lodd) skal
legges sammen, og vil utgjøre dagens gevinstutgang på spillet.
Underbilag:
Underbilag skal følge med dagsrapportene.

Send utfylt og signert skjema til:

Lotteri- og stiftelsestilsynet, Postboks 800, 6805 Førde, alternativt som vedlegg til e-post til postmottak@lottstift.no

Informasjon om regelverk m.m. finner dere på www.lottstift.no
Det er viktig at opplysningene om organisasjonen er korrekte i Enhetsregisteret.
Kontrollér opplysningene og meld eventuelle endringer til www.brreg.no
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