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Lotteriforvaltning

Regnskapsrapport for bingo – hovedspill og sidespill
Regnskapsrapport

fra:

(dd.mm.åå)

Tillatelsesnummer

til:

Tillatelsestidsrom

Forening / Pott

Org.nr

Arrangør
Lokale

Postnr.

Sted

1. Hovedspill
Reell gevinstkostnad

1.1 brutto omsetning
1.2 ÷ gevinstfradrag

(max 70% av 1.1 Brutto omsetning)

1.3 = beregnet netto
overskudd

x

1. Overskudd til forening

%

(min 15)

2. Sidespill - databingo
2.1 brutto omsetning
2.2 ÷ gevinstkostnad

2. Overskudd til forening

2.3 = netto resultat

x

%

(min 30)

3. Sidespill – forhåndstrukket papirbasert lotteri
3.1 brutto omsetning
3.2 ÷ gevinstkostnad

3. Overskudd til forening

3.3 = netto resultat

x

%

(min 30)

Sum netto som er utbetalt til formål

Post 1 + 2 + 3 =

(ved pottspill bruk eget ark som viser utbetaling til den enkelte forening)

Sted/dato

Vedlegg
Veiledning til skjema:

Underskrift arrangør

BLOKKBOKSTAVER

stk liste over utbetaling ved pottspill og revisorbekreftelse ISRS 4400 (se veiledning).
Se side 2
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Veiledning til skjema:
Dette skjemaet skal benyttes til å rapportere hvor stor omsetningen og gevinstutgangen på bingo og sidespill har vært i en gitt periode.
Regnskapsrapporten skal i utgangspunktet sendes inn etter ferdigspilt tillatelse. Et unntak fra dette er dersom det blir spilt i pott i en
periode som overstiger seks måneder. Da skal det rapporteres en gang i halvåret. Rapporten skal sendes Lotteritilsynet.
Dagsrapporter og underbilag til dagsrapport skal oppbevares i samsvar med krav om oppbevaring av bilag etter bokføringsloven.
I rapporten skal summerte tall fra dagsrapportene fylles inn. Etter å ha gjort dette vil man se om bingoen har drevet med det overskudd
som bingoforskriften tilsier. Regnskapsrapporten skal leveres senest 6 uker etter ferdigspilt tillatelse. Dersom en spiller i pott i en lengre
periode enn seks måneder skal rapporten leveres innen 6 uker etter spill i et halvt år.
Regnskapsrapport
Angi perioden det rapporteres fra.
Tillatelsesnummer / -tidsrom
Angi det nummeret som fremkommer av bingotillatelsen en har fått av Lotteritilsynet, og oppgi videre hvilket tidsrom tillatelsen gjelder for.
Forening / pott
Oppgi navn og organisasjonsnummeret for foreningen som har tillatelsen, eventuelt at en spiller i pott dersom dette er tilfelle.
Arrangør
Oppgi arrangør av bingoen. Dette kan være en forening eller en bingoentreprenør.
Lokale:
Opplys om navn, postnummer og sted for lokalet det rapporteres fra.
Hovedspill
Sett inn den bruttoomsetningen foreningen har hatt i den aktuelle perioden, før så inn de reelle gevinstkostnadene fra den samme
perioden. Dersom det er en samlet reell gevinstkostnad på over 70 % av brutto omsetning, kan en ikke trekke fra mer enn det. Ved
gevinstutgang på mindre enn 70 % skal den reelle gevinstutgangen legges til grunn.
Reell gevinstkostnad = den faktiske gevinstkostnaden.
Gevinstfradrag = Max 70% av brutto omsetning.
Sidespill databingo
Oppgi omsetningen som fremgår av dagsrapportene i den aktuelle perioden. Videre skal en føre inn de reelle gevinstkostnadene fra
den samme perioden. Ved å trekke gevinstkostnaden fra omsetningen vil en komme frem til netto resultat. Foreningene på bingoen
skal ha minimum 30% av dette overskuddet.
Sidespill forhåndstrukket papirbasert lotteri
Oppgi bruttoomsetningen som fremgår av dagsrapportene i den aktuelle perioden. Videre skal en føre inn gevinstkostnadene fra den
samme perioden. Ved å trekke gevinstkostnadkostnaden fra omsetningen vil en komme frem til netto resultat. Foreningene på bingoen
skal ha minimum 30% av dette overskuddet.
Sum netto utbetalt til forening
Summér de aktuelle postene for utbetaling til foreningen. Ved pottspill skal det fremgå hvor mye den enkelte forening i potten har fått.
Entreprenør skal fremlegge utbetalingstransaksjoner til hver enkelt forening for revisor. Revisor skal ha gjennomgått disse før skjemaet
blir underskrevet.
Skjemaet skal alltid underskrives av bingoarrangøren. Dersom det blir spilt bingo ved bruk av entreprenør, skal revisorerklæringen
legges ved.
Revisors oppgaver.
Ved bruk av entreprenør skal sammendrag av dags rapporter være bekreftet av offentlig godkjent revisor jfr. §20 i forskrift om bingo.
Revisorbekreftelsen gjelder regnskapsrapport for bingo – hovedspill og sidespill LT-R 007.1
Vi ber revisor om å utføre oppdraget i samsvar med ISRS 4400 «Avtalte kontrollhandlinger».
Kontrollhandlinger:
1. Omsetning ihht telleverk og dagsrapporter kontrolleres mot bokført omsetning
2. Kontroll av riktig utregnet overskudd til forening
3. Kontroll av at utbetaling er skjedd til forening i samsvar med tillatelsen og innenfor fristen
Viser for øvrig til bingoforskriften kap. 5, krav til regnskap.
Det er viktig at opplysningene om organisasjonen er korrekte i Enhetsregisteret.
Kontroller opplysningene hos www.brreg.no og meld eventuelle endringer via www.brreg.no/blanketter/

Sendes
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Postboks 800
6805 Førde
Merk konvolutten «Regnskapsrapport for bingo – hovedspill og sidespill»

Informasjon vedrørende
regelverk kan en finne på
www.lottstift.no
eller ved å ringe
telefon 57 82 80 00

