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Ordförande har ordet
Folkspel har under året fortsatt verksamheten präglat av rådande pandemi.
Verksamheten har till största del bedrivits genom att organisationen arbetat från
bostaden. Delar av Folkspels kundtjänst, vinsthantering och reception/kontorsservice
har dock varit på plats. Få fall av covid-19 har konstaterats hos våra medarbetare och
därmed ingen påtaglig smittspridning inom organisationen. Pandemin har således
inte, förutom ändrade arbetsrutiner, påverkat i någon större grad utan verksamheten
har fungerat utmärkt, över förväntan.
Verksamhetsåret 2020–2021 har varit framgångsrikt i än större omfattning än
föregående år som också det var ett positivt år. Verksamhetsåret gav en total tillväxt
i försäljningen, mot föregående år 2019–2020, om 15%. Ytterligare ett positivt år
med ett ökat överskott till föreningarna i jämförelse med året före. Julveckan med
uppesittarkvällen, kronan på verket, gav en försäljning överstigande 4 miljoner lotter
vilket genererade ett överskott till Sveriges föreningar på fantastiska 100 miljoner
kronor. Till grund för detta positiva utfall ligger ett stort engagemang från Folkspels
medarbetare. Ett varmt tack till er alla för utomordentliga insatser under rådande
pandemi.
Arbetet 2021–2022 baseras på Färdplan 2025, med fortsatt inriktning att utveckla
den digitala affären. Detta utan att göra avkall på den analoga försäljningen hos
ombuden, föreningarna och inom prenumerationsverksamheten. Under året har
pilotprojektet Bingolotto Express startats upp. Ett ”livestreamat” bingoformat som
sänds dagligen måndag till torsdag under ca 20 minuter. Projektet startade under
våren 2021 och kommer att utvärderas löpande. Ambitionen är att etablera streaming
av Folkspels nya digitala lotterier, i syfte att skapa ytterligare livesända lotteriformat.
Folkspel ser vikten av att vara en framträdande aktör inom allmännyttans sektor på
den svenska spel- och lotterimarknaden, en sektor som utvecklas, och därigenom
agera som stöd också gentemot de omsättningsmässigt mindre aktörerna inom
de allmännyttiga rikslotterierna. Folkspel har därför medverkat till bildandet av
intresseorganisationen Sveriges Allmännyttiga Lotterier, SVALO, där vi under 2021 –
2022 leder arbetet och har ordförandeskapet.
Verksamheten fortsätter bedriva och utveckla lotterier och därmed medverka till
en livskraftig ideell/allmännyttig sektor. Fokus kommer att ligga på vidareutveckling
av befintliga lotterier i Folkspels produktportfölj samt att utveckla nya lotterier med
bäring på digital distribution och användande, inte minst i form av streaming. Genom
intresseorganisationen Svalo vill vi också medverka till att sektorn blir mer levande,
med fler aktörer inom det ideella. Härigenom tydliggörs överskottsgenereringen till
civilsamhället än mer.
Ett starkt föreningsliv gör Sverige bättre för alla.

Anders Rydberg
Styrelsens ordförande
(Göteborg i oktober 2021)
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Folkspels verksamhetsberättelse 2020/2021
Styrelse, revisorer och valberedning

Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande
sammansättning:
Ledamöter
Anders Rydberg, ordförande
Stefan Besman
Maria Bergström
Cecilia Augustsson Edstam
Sture Olsson
Inger Wikander
Peter Sikström
Suppleanter
Mattias Hjelmberg
Pia Lennberg
Ken Gammelgård
Föredragande/protokollsekreterare
Jessica Hultgren, VD-Assistent
Styrelsen har under perioden juli 2020 – juni 2021, utöver konstituerande möte, haft 4 protokollförda sammanträden.
Vid årsmötet valdes Sven-Ivar Jansson och Alexander Simeonidis till ordinarie revisorer och Sara Didriksson valdes till
revisorssuppleanter. Årsmötet valde också revisionsbyrån Ernst & Young i Göteborg. Valberedningen har bestått av
Christer Pallin som sammankallande samt Göran Sydhage, Jan Wikander och Kim Renås som övriga ledamöter.

Medlemsorganisationer

Under juli 2020 – juni 2021 har 72 folkrörelseorganisationer varit anslutna till Folkspel.

Representation/konferenser

Folkspel har deltagit i SPER, Spelbranschens Riksorganisation, som representerar den fysiska och digitala spelmarknaden i Sverige. Förutom Folkspel har SPER bestått av ATG, Kombispel, Miljonlotteriet, Postkodlotteriet, Svebico, PAF,
Svenska Spel, Bethard, Betson och Comeon. Som medlemmar i Spelbranschens Riksorganisation är Folkspel med och
verkar för en sund, modern och hållbar spelmarknad, genom att bland annat sätta riktlinjer för etisk marknadsföring och
spelansvar.

Verksamhetsplan – Inriktning

Vid årsmötet i november 2020 anmälde styrelsen mål och riktlinjer samt budget för kommande verksamhetsår, vilka
beslöts av årsmötet.
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BingoLottos två programledare Stefan Odelberg och Lotta Engberg
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BingoLotto
Under perioden har BingoLotto genomfört 45 spelomgångar. Premiären var den 23:e augusti och säsongsfinalen
den 25 juni. För första gången sände vi ett program på midsommarafton som vi ser kommer att bli en ny återkommande tradition.

Två programledare
För första gången har vi två programledare i BingoLotto som delar på ledarskapet; Lotta Engberg och Stefan
Odelberg. En duo som har mottagits mycket väl av våra spelare och som gett oss mycket utrymme i pressen.
Det är en jämn fördelning mellan deras deltagande och de sammanstrålar och leder de större programmen
tillsammans. Undantaget var på nyårsafton då Lotta ledde programmet tillsammans med Casper Janebrink.

Uppesittarkväll med spelrekord
Huvudkanal för alla sändningar är fortfarande TV4 och den högsta tittarsiffran är som vanligt på Uppesittarkvällen
den 23 december med närmare 2,6 miljoner tittare. Det tillsammans med den fantastiska försäljningen av över
fyra miljoner lotter där vi samtidigt gjorde en prishöjning från 50 kr till 100 kr. Det innebar svenskt rekord i spelomsättning under en och samma dag. Vi har nu permanentat prishöjningen på Uppesittarkvällen. Vi upplevde även
en stor framgång med nyårsafton som även den gick upp i försäljning mot föregående år och även TV-sändningen
som uppgick till ca 1,3 miljoner tittare. Vi upplevde med stor sannolikhet en ”pandemieffekt” i de bra resultaten.

Effekter av pandemin
Vi upplevde en starkare attraktion till formatet då det under en period var begränsat med spelmöjligheter och
fler var hemma och TV-tittandet ökade totalt sett i alla kanaler. Den digitala försäljningen ökade helt naturligt
mot föregående år då handel och normala köpbeteenden förändrades. Förändringar i TV-formatet gjordes och
ingen publik fick vara på plats under sändningarna och det infördes Covid 19-tester inför varje större produktion.
Programmet blev lite annorlunda i och med detta men vi hittade bra lösningar med att t ex ha inspelade applåder
och andra scenografiska lösningar. Tittarsiffror och försäljning fick över lag en skjuts uppåt i alla omgångar vilket
kan förklaras till stor del som en pandemieffekt. Samtidigt visade flera undersökningar att vårt program, programledare, vår nya marknadsföring (med BingoLotto-familjen) har mycket högt gillande och vi får stor acceptans i
bredare målgrupper än tidigare.

Trygghet i konceptet
Vi har valt att hålla oss till det traditionella vad gäller spel och vinster och vara ganska sparsamma med att komma
med för mycket nyheter. Där vi gör förändringar och gör variationer är på spel som finns i de ”hemliga lådorna”.
Vi har fått mycket bra gäster och artister till programmet vilket är ett kvitto på att vår produktion och det programmet
förmedlar är omtyckt. Stefan och Lotta är kontrakterade på ytterligare säsonger som också det är en trygghet för
våra spelare.
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En lycklig Els-Marie Pettersson skrapar fram 2,5 miljoner kronor vid högvinstdragningen.

Sverigelotten
Produkten är en klassisk skraplott där tre lika symboler ger vinst. Produkten säljs av både föreningar, återförsäljare, som
prenumeration samt som digital lott på sverigelotten.se. Den högsta vinsten är 25 miljoner kronor som man kan vinna vid
ett högvinstspel. Under året var det många lyckliga vinnare som fick spela högvinstspelet med chans till 25 miljoner.
I Aftonbladet, digitalt och i sociala medier, synliggjorde vi alla lyckliga vinnare. Programledare för högvinstspelet var
fortsatt Agneta Sjödin och Stefan Holm. Detta sätt att lyfta fram och visa vinnare på Sverigelotten har varit väldigt framgångsrikt och hjälpt till att både bygga varumärket Sverigelotten och viktig i marknadsföring och försäljning av de digitala
Sverigelotterna.
Under verksamhetsåret utökades familjen Sverigelotten med tre kampanjlotter. En Sverigelott med ett extraskrap och fler
vinster, en jullott, en påsklott och en sommarlott. För sjunde året i rad gjordes även den rosa Sverigelotten, som under
oktober hjälper till att bidra till kampen mot bröstcancer. Det är också en lott där vi kan lyfta fram en av Folkspels organisationer lite extra. Denna version av Sverigelotten har varit omtyckt och fått mycket fokus hos både konsument och i våra
försäljningskanaler.

Sverigelottens olika utföranden:
Sverigelotten standard, Sverigelottens rosa lott, Sverigelottens jullott, Sverigelottens påsklott samt Sverigelottens sommarlott.
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Sverigelotten Premium
Skraplotten i Sverige med den högsta vinsten.
I familjen Sverigelotten finns även Sverigelotten Premium
– skraplotten i Sverige med den högsta vinsten.
Lotten kostar 50 kronor har 12 skrapfält och högsta
vinsten är 50 miljoner kronor.

BingoLottos
Julkalender
Kalendern kostade 100 kronor som
tidigare år och 50% gick tillbaka till de
säljande föreningarna. Julkalendern
fanns med som ”radvinst” i Bingolotto
under november. Precis som tidigare
år såldes julkalendern även till våra
Bingolottoprenumeranter, till våra
skraplottsprenumeranter och hos
återförsäljare.
Kalendern 2020 hade samma spelmekanik som föregående år, högsta
vinsten direkt på skrapet var 1 miljon
kronor. Förutom den höga vinsten
kunde man vinna FärgFemman.
Årets julkalender resulterade i 15
lyckliga vinnare som fick komma
till Folkspels nya studio på huvudkontoret och spela FärgFemman.
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Folkspels digitala affär
Folkspels licensinträde förändrade vår digitala affär i grunden. En affär som sedan starten byggts på veckokampanjer
med bonus som en viktig faktor förändrades nu. Vi var väl förberedda på omställningen och har stått upp väl i merparten
av våra digitala produktben. Utöver bonusverktyget har även den tvingande insättningsbegränsningen i vissa stycken
varit en utmaning för våra konsumenter. Den har förändrat våra konsumenters köpmönster vilket tagit tid för dem att
anpassa sig till.
Bingolottos starka varumärke är fortsatt loket i vår innehållsdrivna marknadsföring. Program, artister, vinnare och programledarna själva driver trafik till våra digitala kanaler. Vi är lika mycket en underhållnings- som spelleverantör, en viktig
aspekt att ha med sig i strategier och marknadsföringsinnehåll.
För att nå både befintliga och nya konsumenter pågår en ständig kanalanalys. Våra sociala kanaler växer i betydelse.
Både för annonsköp men också i det som kallas organiskt flöde. Med detta avses våra egna konton på Facebook och
Instagram där vi kan interagera och kommunicera med våra trogna följare och konsumenter. Att vara relevant i dessa
kanaler och ha en bra frekvens blir allt viktigare. Detta är frontlinjen i marknadsföringen och den kanal som skapar
närmast kontakt med våra kunder. Här kan vi förstärka våra produkters och inte minst Folkspels DNA. Följarantalet har
visat en ökad tillväxt vilket är gott men här finns ännu enorm potential.
Den grundläggande rekryteringsstrategin är att förflytta våra Bingolottoköpare till Folkspel övriga digitala produkter.
Bingolotto Express och Bingo Online är tydliga line extensions från vår kärnprodukt.
Att klara stora volymer av nyrekrytering till Bingo Online är svårt på grund av extremt stor konkurrens och höga kostnader.
Annonskostnaden för denna typ av spelprodukt blir hög då sökorden är dyra och den räckvidd som krävs också blir
kostsam. Att i stället erbjuda Bingo Online som en trygg och underhållande tilläggsprodukt till alla våra bingoälskare blir
betydligt mer kostnadseffektivt.
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Våra digitala
produkter
Bingo Online
Den digitala produkt som allra tydligast påverkats
av vårt licensinträde. Vi har nu lämnat de bonuskampanjer som varit ryggraden i kundkommunikationen
ända sedan starten. Produkten når inte mål detta
verksamhetsår, ett mål som på förhand var en stor
utmaning att sätta då inverkan av bonusförbudet
var väldigt svårt att prognostisera. Sett till adderad
konkurrens från nya aktörer som ATG inom segmentet når vi ändå en nivå som känns acceptabel.
Att ATG adderat online bingo till sin portfölj har varit
en utmaning för oss eftersom aktören inte bara är
en ytterligare konkurrent utan också en konkurrent
med högt förtroende bland Folkspels segment av
konsumenter.
Ett fortsatt fokus på att paketera bingo online som
en line extension har varit viktigt och i flera stycken
ändå positivt. Vi ökar andelen aktiva konsumenter
mot föregående år men ser samtidigt en dalande
snittomsättning. Detta är i grunden bra, vi eftersträvar ett sunt spelande, men fokuset på att öka den
aktiva kundbasen blir därmed än viktigare.

Sverigelotten
Sverigelotten ökar med 27% i sin digitala försäljning
jämfört med året innan. Vi har alltså inte samma
snabba takt i vår försäljningsutveckling som tidigare.
Detta är ändå en fin tillväxt med hänsyn taget till de
bonusbegränsningar som licensinträdet inneburit.
Sverigelotten likt Bingo Online har historiskt gynnats
av våra bonuskampanjer.
Anledningen till att Sverigelotten ändå tagit ett kliv
omsättningsmässigt beror i stor utsträckning på den
ökade försäljningen av digitala bingolotter. Dels är
Sverigelotten del av Bingolottos vinstplan i form av
radvinster som driver extra köp, dels är det en produkt
som våra konsumenter gärna köper i anslutning till
sina bingolotter.

omgångarna, som gått upp tydligt, men också
på Nyår och vårt tillskott Midsommar. Framför allt
nyårsafton sticker ut med en försäljningsökning på
hela 120%.
Framgången i att erbjuda dubbellotten varje
spelomgång som introducerades VÅ 19/20 medförde att vi ökade produktsegmentet ytterligare
med en X4 produkt. Denna variant finns endast
digitalt och ger oss ett bra prisankare och ett
digitalt mervärde.

BingoLotto Express
Vi har länge saknat ett steg mellan den digitala
bingolotten och våra bingo-online produkter.
Digitaliseringssteget har varit för stort för vår målgrupp. Med Bingolotto Express hoppas vi ha hittat
detta steg. Trogna bingolottspelare får nu möjligheten till bingounderhållning måndag till torsdag i
ett format man känner till. Programledarlett och i en
trygg miljö kan vi slussa våra konsumenter vidare
till övriga digitala produkter.
Våren var en uppstartsfas i syfte att först och främst
sätta den tekniska, användarmässiga och redaktionella tillförlitligheten och strukturen. Hösten kommer
ägnas åt att passa in produkten enligt strategin
med Bingolotto Express som en instegsprodukt.
Vi använder den också för nyrekrytering och
vänder oss till konsumenter som känner till BingoLotto men som inte har möjligheten att följa det
tablålagda programmet på söndagar på regelbunden
basis. Nu kan vi erbjuda bingo i ett välkänt manér,
i ett kortare format under vardagar.
En spännande utveckling att följa i en framtidskanal.

BingoLotto Express programledare André Nylen,
Annica Svensson och Fredrik Wingbro.

Bingolotto
Antalet digitala Bingolotter växte med 35% mot
föregående VÅ, en fortsatt god tillväxt och konvertering. Den digitala kanalen är en effektiv kanal för
spontanköp förutsatt att programinnehållet och olika
former av påminnelser till våra konsumenter fungerar
effektivt. Den effekten har vi sett både på grund-
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Folkspel, föreningsliv och Årets Eldsjäl
Varumärket Folkspel
Spel- och lotterimarknaden har påverkats väsentligt under
pandemin. Nya restriktioner har införts och marknadsinvesteringar har justerats. Kampen om spelarna är dock fortfarande
knivskarp och det är av avgörande betydelse att nå ut till rätt
målgrupper med rätt budskap och erbjudande. Det krävs att
målgruppen gillar det varumärket står för och att erbjudandet
är både attraktivt och lättåtkomligt. Folkspels USP mot
konsument har alltid varit överskottet och vi måste verka på
alla plan för att ytterligare lyfta fram detta så den medvetna
konsumenten väljer Folkspels produkter i högre utsträckning.
Allt för att kunna skapa ett ökande överskott till det svenska
föreningslivet. Vårt mål är att skapa långsiktig märkespreferens och märkeslojalitet till samtliga varumärken inom Folkspel.
Sätta Folkspel på kartan och föra ut budskapet ”Svenskt
föreningsliv gör Sverige bättre för alla”.
Varumärket Folkspel är den långsiktiga plattform som allt ska
utgå från. Via detta varumärke ska vi skapa den medvetna
konsumenten som förstår att när man köper en produkt från
Folkspel så bidrar man till det goda i samhället. Vår position
på marknaden ska vara föreningarnas eget lotteribolag

Mål med varumärkeskommunikationen
Vi skall göra Folkspel mer känt och tydliggöra vårt
varumärkeslöfte – Vi ger allt.
Folkspels varför ska tydligt framgå – Svenskt föreningsliv
gör Sverige bättre för alla.

Grundstenarna som ska göra jobbet
Folkspel – Vårt syfte och ändamål‚ vårt varför.
Årets Eldsjäl – Visar upp alla eldsjälar som är med
och bygger vårt fantastiska föreningsliv och skapar
den medvetna konsumenten.
BingoLotto och Sverigelotten – våra varumärken på
lotteriprodukter, ger ekonomiska förutsättningar till det
svenska föreningslivet.
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Årets Eldsjäl
Eldsjälarna är hjärtat i det svenska föreningslivet.
Genom sin drivkraft inspirerar de dagligen medlemmarna i sina föreningar. Syftet med Årets Eldsjäl är att
profilera Folkspel som Sveriges föreningars eget ideella
lotteribolag. Detta sker genom story-telling kring de
förbund, organisationer och föreningar som tar del av
Folkspels överskott och gör uppskattade insatser för att
göra Sverige bättre för alla. Eldsjälarna nominerades av
svenska folket varpå finalister utsågs ut av en jury.
2020 tvingades vi att ställa in Eldsjälsgalan på grund av
pandemin. En inspelad version i studio räddade 2020
års upplaga och vi lyckades trots allt att förmedla ut våra
vinnare i Årets Eldsjäl. Inför galan 2021 tog vi ett tidigt
beslut att inte bjuda in publik eller gäster. Det blev en
väldigt fin gala som live-streamades på expressen.se
Galan leddes av Clara Henry och under dagen fram till
midnatt lyckades vi nå över 1,5 miljoner potentiella
följare/tittare på Expressens plattform.
Utöver äran fick varje finalist ett personligt stipendium,
vinnarna fick ytterligare ett stipendium och dessutom
50 000 kronor rakt in i det projekt eller förening man är
verksam inom. Årets kategorier var som tidigare: Inkludering, Hälsa, Årets Förening och Ledare. Tillsammans
med Expressen delade vi för tredje gången ut Specialpriset. Valet föll på basketspelaren Amanda Zahui för sin
antirasistiska röst och hennes ständigt stora mod och
viktiga engagemang i frågor om jämställdhet, integration
och allas lika värde. Årets Eldsjäl 2021 blev göteborgaren
Thor Guttormsen, Grunden Bois.

Clara Henry programledde Eldsjälsgalan, där föreningslivets eldsjälar hyllades och Thor Guttormsen utsågs till Årets Eldsjäl 2021.

Föreningsliv via Expressen

Organisationer och specialförbund

I samband med omstarten av Årets Eldsjäl i maj fortsatte
vi att lyfta människor som gör fantastiska saker för
vårt samhälle, både i och utanför föreningslivet på
www.expressen.se/sport/foreningsliv/

Samarbetet med sex av Folkspels organisationer fortsätter:
Rädda Barnen, Stroke, Bröstcancerförbundet, Hjärt Lung,
Hjärtebarnsfonden och Prostatacancerförbundet – som
alla numera är avsändare av Eldsjälsgalan tillsammans
med Folkspel och Riksidrottsförbundet.

Det femte året blev en enorm framgång med sina
8 000 000 sidvisningar. Framgången resulterade
dessutom i en finalplats i den prestigefyllda Swedish
Content Award. Med över 20 miljoner sidvisningar
(redaktionellt och native) har vi nått över alla uppsatta
förväntningar.

Månadens föreningshjälte
Månadens föreningshjälte fortsätter ta fram ytterligare
eldsjälar. Det finns tusentals människor som sliter i det tysta
i våra föreningar och organisationer. Vi vill uppmärksamma
även dessa, inte bara de stora projekten inom Årets Eldsjäl.

Riksidrottsförbundet
Genom vårt samarbete med Riksidrottsförbundet har vi
riktat in oss på en av deras utvecklingsresor: Ett stärkt
ledarskap. Vår gemensamma utbildning ger eldsjäl som
begrepp en ny betydelse. Utbildningsprogrammet riktar
sig till ledare och tränare mellan 18 och 25 år och syftar
till att ge deltagarna fördjupade kunskaper. Programmet
varvas mellan föreläsningar, gruppsamtal och praktisk
tillämpning. Vi har även tagit fram ett unikt bildprojekt
”En dag i Idrottsrörelsen”. Där vi under en dag fotograferade
svensk idrott från norr till söder. En fotoutställning som
kommer att visas på olika platser i landet. Även Bildbyrån
var involverade i projektet.
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Förvaltningsberättelse 2020/2021
Styrelsen för Folkspel Ideell Förening, org.nr. 802405–2063, får härmed avge årsredovisningen för räkenskapsåret 2020-07-012021-06-30. Föreningen har sitt säte i Stockholms län och dess redovisningsvaluta är SEK.
Information om verksamheten
Folkspel Ideell Förening är en samarbets- och intresseorganisation för riksomfattande folkrörelseorganisationer, vilka finansierar en
del av sin verksamhet genom intäkter från spel och lotterier. Folkspel har till uppgift att ha spellicens för spel och lotterier som säljs
till allmänheten samt att arbeta aktivt för att stärka folkrörelsernas ställning på den svenska marknaden. Allt överskott från
lotteriverksamheten går oavkortat till medlemsföreningarna.
Folkspel har under verksamhetsåret 2020/2021 fortsatt vara en ledande aktör inom den ideella vertikalen för att driva folkrörelsernas
lotterifrågor och ta en tydlig position inom vertikalens utveckling på spelmarknaden.
Fokus för det politiska arbetet under året har varit samarbetet med våra medlemsorganisationer, där vi gemensamt påverkar
debatten runt vår vertikals utveckling. Genom kontinuerlig dialog med myndigheter och politiker samt aktivt deltagande i valda forum,
har Folkspel verkat för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inom den ideella vertikalen.
Verksamhetsåret har fortsatt påverkats av Coronapandemin, och regeringens konsumentskyddande åtgärder på spelområdet, i syfte
att minska överdrivet spelande. Folkspel agerar även här politiskt, i samverkan med övriga ideella aktörer inom vertikalen.
Fokus under verksamhetsåret har också varit att fortsatt utveckla och vårda vår befintliga produktportfölj. Denna handlingsplan
fortsätter sin utveckling under verksamhetsåret 2021/2022, med fokus på åtgärder som syftar till att öka försäljningen av Folkspels
produkter, och därmed överskottet till svenskt föreningsliv. Ett överskott som under coronapandemin, har blivit enormt viktigt för
bevarandet av svenskt föreningsliv.
Vid sidan av detta arbete utvärderas nya spel och lotterier, som skapar möjligheter till strategisk affärsutveckling. Arbete pågår med
att digitalisera spel ifrån Folkspels analoga spelportfölj. En del i den digitala utvecklingen är Folkspels streamingprojekt, där vi under
2020/2021 har kunnat paketera och sända lotteriformat genom egen distributionskanal, i syfte att affärsutveckla och skapa ett större
överskott genom fler, kostnadseffektiva lotteriprodukter.
På en marknad där konkurrensen hårdnar, som en följd av Spelregleringen, är det av högsta vikt att Folkspel med sina produkter,
befintliga som kommande, hittar sin unika position, för att fortsatt vara en viktig aktör inom den svenska spel- och lotterimarknaden.
Folkspel arbetar kontinuerligt för att stärka sitt varumärke och bli en garant för sina lotterier. Med hög trovärdighet i varumärket
gynnas utvecklingen av såväl befintliga produkter som utvecklingen av nya produktkoncept. Allt i syfte att öka överskottet av
lotteriverksamheten i riktning mot Folkspels vision.
Väsentliga h ändelser under räkenskapsår et
- Lotteri- och spelintäkter uppgick till 1 525 Mkr (1 333) för 2020/21 vilket är en ökning med 14,4%.
- Under 2020/21 delade Folkspel ut 538 Mkr (482) i vinster till kunder i Folkspels spel- och lotterier vilket är en ökning med 11,7%.
- Folkspels totala lotteriöverskott för året uppgick till 352 Mkr (232) varav 267 Mkr (183) löpande fördelats till medlemsföreningar.
- Pandemin har medfört att svenskarna har tillbringat mer tid i tv-soffan och när sociala kontakter har minskat har i stället behovet att
samlas kring någon alternativ lägereld ökat, vilket för BingoLotto varit gynnsamt. Däremot har Folkspels skraplott Sverigelotten haft
en tuffare period. Sverigelotten är till största del en produkt som handlas spontant i samband med ex inköp av mat, och pandemin
har drivit fler att handla sin mat online och färre personer har velat trängas i förbutiker för att köpa en lott.
- Inför Uppesittarkvällen 2020 sågs en potential att höja priset för att kunna ge ett ännu större överskott till föreningslivet som
kämpade i motvind under pandemin. Priset på Uppesittarlotten sattes till 100 kr, vinstandelen låg kvar på tidigare nivå och därmed
kunde Uppesittarlottens innehåll fyllas med fler bingospel och fler vinster. Bedömningarna infriades och trots prishöjningen såldes
det ca 4 miljoner Bingolotter till denna kväll, vilket var i princip lika många som föregående år.

- Detta är den första verksamhetsåret enligt den nya Spellagen. Den nya spellagstiftningen trädde i kraft den 1 januari 2019, men
påverkar Folkspel först efter 30 juni 2020 eftersom lotteritillstånd erhållits fram tills dess enligt tidigare lagstiftning.
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FLERSÅRSÖVERSIKT KONCERNEN
Lotteriintäkter (tkr)
Resultat efter finansiella poster (tkr)
Rörelsemarginal (%)
Balansomslutning (tkr)
Soliditet (%)
Antal anställda

2020/21
1 545 951
352 408
22,5
431 175
51,1
135

2019/20
1 342 236
232 909
17,3
283 249
47,7
120

2018/19
1 258 927
190 476
14,8
216 114
39,7
117

2017/18
1 175 160
160 061
13,6
210 460
31,4
109

FLERÅRSÖVERSIKT MODERFÖRENINGEN*
Lotteriintäkter (tkr)
Resultat efter finansiella poster (tkr)
Rörelsemarginal (%)
Balansomslutning (tkr)
Soliditet (%)
Antal anställda

2020/21
1 545 951
350 423
22,7
418 722
49,7
135

2019/20
1 342 236
230 923
17,5
272 250
45,7
120

2018/19
1 258 927
186 106
15
206 783
37,2
117

2017/18
1 175 160
158 721
13,8
184 692
32,8
109*

*Övertag av verksamhet har skett den 1/1 2018 från Folkspel i Sverige AB.
Förväntad fr amtida utveckling samt risker och osäkerhetsfaktorer
Den reglerade svenska spelmarknaden delas in i tre så kallade vertikaler, en allmännyttig/ideell, en statlig samt en kommersiell
vertikal. Nettoomsättningen uppgick till 24,7 miljarder kronor 2020 (16,7 miljarder kronor 2018 och 24,8 miljarder 2019). Den
allmännyttiga/ideella vertikalen omsatte 2020 3,5 miljarder kronor (2019 omsattes 3,4 miljarder kronor). Jämfört med före
avregleringen har det tillkommit 100 operatörer med aktiva spellicenser.
Enligt en mätning från Kantar Sifo köpte spelbolagen mest reklamutrymme under 2018 då de köpte reklam för 7,3 miljarder kronor.
2019 köpte spelbolagen reklam för 5,7 miljarder kronor och under 2020 sjönk detta ytterligare till 3,7 miljarder kronor, vilket är
samma nivå som innan omregleringen.
2019 var året då Folkspel gick från det traditionella lotteritillståndet till en lotterilicens i den nya spellagstiftningen. Övergången till
en spellicens skiljde sig framför allt på det sättet att Folkspel var tvungen att certifiera sin verksamhet. Certifieringsarbetet var kantat
av ovisshet till följd av bristfällig information från berörda myndigheter. Certifieringskraven är utformade efter den kommersiella
vertikalens on-line baserade spelprodukter vilket medförde en stor diskrepans mot vår vertikals traditionella produkter och
operativa strukturer. Merkostnaden, pga. certifieringen, landar på ca 5 miljoner kronor initialt och mellan 2–3 miljoner årligen för
fortsatt certifieringsarbete. Detta skall jämföras med föregående lagstiftnings krav där kontrollen för mjukvaran beräknades runt 100
000 kronor/år.
Frågan om anpassning av certifieringskraven till vår vertikals historiska nivå är en pågående politisk fråga där frågan just nu ligger
hos Spelinspektionen för utredning. Risken om detta inte justeras, blir ett minskat antal aktörer och därmed ett minskat överskott till
civilsamhället. Den långsiktiga strukturella risken är att den ideella vertikalens finansiering av civilsamhället ifrågasätts (läs
skattefrihet) då marknaden enbart opereras av en handfull operatörer.
I våras kom ett nytt utspel från regeringen då man föreslog att spelmarknaden skulle regleras utifrån särskild måttfullhet vid
marknadsföring av spel. Spelmarknaden skulle i detta förslag likställas med alkohollagstiftningen. Detta förslag skapar stor
osäkerhet för folkrörelserna då den på ett mycket konkret sätt påverkar hur lotterioperatörerna får marknadsföra sina produkter.
Tex. att marknadsföringen inte får vara säljande. Möjligheten att särskilja sig med känslor, empati och sociala sammanhang kommer
att inskränkas. Programsamarbeten i TV riskerar att upphöra vilket skulle vara förödande för BingoLotto.
Direkt marknadsföring och försäljning riskerar att försvinna. Eftersom detta är en nyckelkomponent i de ideella lotteribolagens
affärsmodell så kommer det att slå hårt på vår förmåga att leverera överskott till ideella sektorn.
Folkspel har antagit en aktiv roll genom att samordna den ideella vertikalens agenda i de ovan nämnda områdena gentemot
politiken och övriga berörda institutioner. Det gör vi genom den politiska plattform som Folkspel skapat med de övriga ideella
operatörerna på marknaden, intresseorganisationen SVALO.
FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel
Balanserat resultat
Årets resultat

124 540 686
83 685 163
208 225 849

disponeras så att i ny räkning överföres

208 225 849
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Hållbarhetsrapport 2020/2021
Hållbarhetsrapporten är en del av förvaltningsberättelsen för Folkspels verksamhetsår 2020/2021.
Vi bidrar till en positiv samhällsutveckling
Hela överskottet från ideella Folkspel går till våra medlemmar, det fantastiska föreningslivet, i syfte att skapa långsiktig växtkraft. Det
är hållbarhet för oss.




Folkspels affärsidé – Vi ska med hjälp av starka lotterier skapa förutsättningen och möjliggöra för Sveriges föreningar att
generera pengar till sin verksamhet.
Folkspels varumärkeslöfte – Vi ger allt
Folkspels Varför – Svenskt föreningsliv gör Sverige bättre för alla.

De största riskerna i Folkspels värdekedja bedömer vi ligga hos våra leverantörer. Vi strävar alltid efter att ha partners och
affärsrelationer vars egna värdegrunder tangerar Folkspels. Vid nya avtal ingår numera vår Uppförandekod (Leverantör) som bilaga.
Där framgår bland annat krav på att leverantören skall ha rutiner för att minska såväl sin energi- och resursförbrukning som sitt avfall
och utsläpp till mark, atmosfär och vatten.
När man pratar hållbarhet tänker många på klimat och miljö. Det gör vi också. Att bidra till minskade klimatavtryck och bättre miljö är
centralt för oss på Folkspel och det arbetet pågår oavbrutet bland annat genom våra policys och Uppförandekoder. All personal på
Folkspel har tillgång och kunskap om dessa policys och dess processer.
Miljöpolicy.. Vår målsättning är att minimera vår miljö- och klimatpåverkan genom ständiga förbättringar. Några risker som vi
identifierat handlar om bränsleförbrukning vid transporter, samt onödigt hög andel kasserade artiklar som inte återvinns.
Nedan är några exempel på detta arbete:

Förbättrade rutiner och hjälpmedel ger ökade och bättre möjligheter att sortera plasten direkt till återvinning.

Test pågår med att skicka ut lottlådor i påsar av återvunnet papper.

Dubbelsidig utskrift av samtliga följesedlar/kvitton på alla ordrar och försändelser vilket leder till stor besparing av papper.

Vi använder vanligt A4 i stället för dyrare papper med perforerad kant för returtalongen. Nu får kunden klippa av den i
stället.

Vi har en enklare och miljövänligare kaffemaskin.

Vi har en kolsyremaskin som bubblar vårt vatten på plats i stället för att köpa kolsyrat vatten.
Men, vad innebär hållbarhet förutom klimat och miljö?
Konkret finns det tre definierade områden: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
En hållbar organisation är en organisation där miljöhänsyn, socialt engagemang och ekonomisk effektivitet förenas – att maximera
den positiva påverkan och minimera den negativa påverkan på miljö, människa och samhälle.
För oss är hållbarhet både stort och smått. Det stora helhetsperspektivet är en förutsättning för att kunna göra rätt i det lilla. Vi
tänker att hållbarhet är lika mycket människors attityder och beteenden som det är miljö, samhällsutveckling och ekonomiska
aspekter.
Vi väljer att vara en aktiv del på många nivåer genom att ge ekonomiska förutsättningar för föreningar och organisationer att skapa
ett än bättre Sverige.
Vi utgår från tre områden som speglar vår verksamhet:

Bygga det engagerade samhället

God affärsetik

Ansvarsfull marknadsföring
Dessa tre områden speglar sig även i våra kärnvärden för varumärket Folkspel – Gemenskap, Ansvar och Passion. Hållbarhet är
plattformen där vi tar avstamp i allt vi gör.
Social hållbarhet – ett engagerat civilsamhälle
Vi på ideella Folkspel är övertygade om att ett levande föreningsliv gör Sverige bättre för alla.
Som ett lag skapar vi växtkraft i rollen som föreningslivets eget spelbolag genom att ge ekonomiska förutsättningar där allt
överskott går tillbaka till det unika svenska föreningslivet.
Folkspel är en ideell organisation utan eget vinstintresse, vårt enda syfte och mål är att generera pengar till våra 72 medlemmar –
föreningar och organisationer runt om i landet.
Sedan starten 1991 har vi genererat 17 miljarder kronor till svenskt föreningsliv, bland annat genom att föreningarna sålt Bingolotto
och Sverigelotten.
Social hållbarhet sätter människan i fokus och handlar om våra mänskliga rättigheter samt skapar förutsättningar för välmående.
Våra ledord är:
Ansvar - Vi står för våra handlingar. Vi är affärsmässiga och gör alltid vårt bästa för våra kunder. Vi är pålitliga och håller vad vi lovar.
Vi respekterar andras åsikter och visar hänsyn
Effektivitet - Vi är professionella och fokuserade. Vi är tydliga och delar med oss av viktig information. Vi planerar, genomför och
följer upp våra aktiviteter. Vi vågar ställa krav och fatta beslut.
Kreativitet - Vi ser hellre möjligheter än begränsningar. Vi uppmuntrar en öppen dialog. Vi uppmuntrar nytänkande och egna
initiativ. Vi söker alltid nya lösningar för att öka vår försäljning
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Engagemang - Vi uppmuntrar, samarbetar och stödjer varandra. Vi vill göra skillnad på riktigt, en Eldsjäl ger aldrig upp. Vi försöker
skapa de bästa förutsättningarna för att nå uppsatta mål. Vi bryr oss om våra medmänniskor och gläds åt deras framgång och
utveckling.
Ett socialt hållbart samhälle är inkluderande, jämlikt och tolerant där alla känner sig delaktiga. Att arbeta med social hållbarhet
handlar om att skapa miljöer och sammanhang där människor trivs och mår bra, där mänskliga rättigheter står i fokus och där det
finns förutsättningar att ta hand om sin hälsa.
Social hållbarhet kan inbegripa allt från barns rättigheter att uttrycka sig till personalfrågor och att ge förutsättningar för ett aktivt liv
som skapar välmående. I detta arbete finns ingen mall att kopiera och återanvända, det handlar om att i alla lägen ge alla
möjligheter utifrån de förutsättningar som finns i varje enskilt fall. Ett Sverige där alla får vara med och som bygger ett hållbart och
starkt civilsamhälle.
Folkspel bedömer att den största risken för eventuella brott mot mänskliga rättigheter ligger i leverantörskedjan. Därför är det viktigt
att våra leverantörer skriver under vår Uppförandekod (Leverantör).
Affärsetik – vi följer spelreglerna
Att området för affärsetik är högt prioriterat hos oss är en självklarhet.
I egenskap av föreningslivets eget spelbolag är god affärsetik A och O där efterlevnad av lagar och regler bara är början.
Vår kultur är präglad av respekt, tillförlitlighet, transparens och etisk agerande. Ett kvitto på det är våra framgångar under 30 år på
marknaden.
En hög etisk standard är grunden för omvärldens förtroende och anseende.
Affärsetik är de etiska och moraliska principer som vägleder oss i vårt dagliga arbete; lagar, regler och riktlinjer som våra normer
och värderingar. Det är principer som vi alla utgår från och som samlar oss som grupp och ger färdriktning och trygghet, både
internt och externt.
Att agera mot och förebygga risker såsom korruption och brott mot mänskliga rättigheter är en förutsättning för att kunna bedriva
vår verksamhet på ett långsiktigt hållbart sätt.
Det handlar om att se till så att arbetet är förankrat i Folkspels vision, strategi, mål och värderingar likväl som i våra
Uppförandekoder.
Vårt arbete med affärsetik

Folkspels strategi för etik och efterlevnad ligger till grund för årliga handlingsplaner.

Folkspels inköpspolicy säkerställer säkra och korrekta inköp. Inköp ska präglas av ett miljötänkande vilket innebär att
miljökrav ska ställas om det är möjligt och relevant för det man beställer och står i proportion till värdet av det man
beställer.

Folkspel upprättar tydliga policys och riktlinjer, bland annat Uppförandekoder för medarbetare och leverantörer där
samtliga medarbetare utbildas under sin första månad som anställda.

Samtliga policys och riktlinjer är lättillgängliga för medarbetarna och andra berörda intressenter.

Folkspel genomför utbildningar för medarbetare, chefer, styrelsemedlemmar och medlemmar kring affärsetiska frågor
och företagets värderingar.

Våra medarbetare uppmanas att rapportera misstänkta fall av regelbrott och oetiskt beteende.

Folkspel är ett certifierat spelbolag och agerar under spellicens utfärdad av Spelinspektionen. Spelinspektionen
genomför regelbundna kontroller att vi följer samtliga regler och lagar samt följer de restriktioner som finns utfärdad i
licensen.
Respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption

För att säkerställa respekten för mänskliga rättigheter förbinder våra leverantörer sig i och med undertecknande av
Uppförandekod (Leverantör) till att ge Folkspel möjligheten till inspektion av deras verksamhet och dokumentation.

Folkspels diskrimineringspolicy, likabehandlingspolicy och policy mot kränkande särbehandling säkerställer företagets
riktlinjer för mänskliga rättigheter.

Folkspel förebygger risk för penningtvätt genom obligatoriska internutbildningar inom penningtvättslagen och Spellagen.

Folkspels policy mot mutor säkerställer tydliga riktlinjer för gåvor och vårt förhållningssätt till alla typer av otillbörliga
förmåner.

Uppförandekod för medarbetare där ämnen som jäv, gåvor, representation och sekretess är specificerade, har delgivits
och signerats av samtliga anställda.

En process beträffande efterlevnad av lagen om penningtvätt är framtagen.

Resultatindikationer som flaggar att uttag från spelkonto ska undersökas av Folkspels Compliance-avdelning:
o
Uttag från flera spelkonton till samma bankkonto
o
Flera uttag från samma spelkonto
o
Uttag överstigande en viss summa

Folkspel beaktar Lotteriinspektionens författningssamling (LIFS 2018:11), föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism. Nya roller är framtagna såsom Centralt funktionsansvarig Penningtvätt och
Särskilt utsedd befattningshavare som ansvarar för upprättande och uppdatering av allmänna riskbedömningar, interna
och gemensamma rutiner och riktlinjer.
Ansvarsfull marknadsföring – med kunden i fokus
Vi säkerställer att vår marknadsföring är ansvarsfull genom att vara transparenta i alla led, och är öppna för all form av granskning.
Det som driver oss är vårt engagemang för en hållbar utveckling som ger Sveriges föreningsliv och organisationer ökad växtkraft.
Att ta ansvar på riktigt handlar för oss om att kommunicera på ett ansvarsfullt sätt. Det handlar förutom att följa regler, lagar och
riktlinjerna för marknadsföring från Spelbranschens Riksorganisation (SPER) även om vad vi säger och hur vi för fram våra budskap.
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Det handlar också om på vilka hållbara sätt vi kommunicerar med vår omgivning. Genom åren har vi blivit mer och mer digitala, där
kommunikation sker via olika digitala plattformar vilket minskar miljöbelastningen. Vi erbjuder även prenumerationer och digitala
lotter och utvecklingen här fortsätter med nya spännande produkter.
Vi lyfter fram Eldsjälarna
Varje vår arrangerar vi tävlingen Årets Eldsjäl. Tävlingen avslutas med Eldsjälsgalan där vi hyllar just eldsjälar inom föreningslivet
och bland organisationer som alla bidrar med så mycket. Vardagshjältar som skapar ett levande föreningsliv, ett blomstrande
civilsamhälle genom sitt engagemang. Vi lyfter löpande fram deras fantastiska insatser under hela året genom goda exempel i vår
kommunikation och genom att belysa viktiga samhällsfrågor kopplat till hälsa, aktivitet, inkludering, jämlikhet och gemenskap.
Syftet är att sprida kunskap om hur överskottet från våra produkter kan göra skillnad och skapa ett starkare Sverige där alla får vara
med.
Attraktiv arbetsgivare
Sociala förhållanden och person al – Oavsett hur man arbetar med frågan har alla arbetsgivare ett varumärke som byggs av en
mängd olika faktorer. Folkspel arbetar strategiskt för att vara en attraktiv arbetsgivare och vi kopplar dessa strategier och
handlingsplaner till våra verksamhetsmål.
Employer Branding täcker faktorer som marknadsföring och budskap om Folkspel som arbetsgivare, men vi blir inte en attraktiv
arbetsgivare genom intressanta och lockande budskap i sociala medier. Arbetet börjar inifrån organisationen genom att vara en
god och intressant arbetsgivare. Att följa alla regelverk, att ha alla policyer på plats och att erbjuda goda personalförmåner är
grunden. Att utveckla och utmana personalen är en annan viktig faktor. A och O för arbetsgivarvarumärket är ett väl fungerande
ledarskap.
Viktiga parameterat för Folkspel:
Kultur: Vi rekryterar rätt kompetens, och rätt person – medarbetare som trivs med Folkspels kultur. Fokus på kommunikation om
våra mål och policyer för att få samförstånd kring vad som gäller på Folkspel.
Utveckling : Vi vill kunna erbjuda utmaningar och utveckling för våra medarbetare.
Ledar skap: Vi ser till att vi har ledare med intresse för ledarskap och respekt för sina medarbetare. Viktigt att ledarna har bra stöd i
sitt arbete och sin utveckling.
Goda förmåner: Vi erbjuder bra förmåner och god flexibilitet för medarbetarna.
För att medarbetarna skall känna sig trygga med vår ambition att vara en god arbetsgivare uppdaterar vi regelbundet våra policyer
och ser till att alla tar del av dessa, dels i samband med introduktionen vid nyanställning, dels i informationskampanjer under året.
Våra viktigaste policyer för att tillvarata våra anställdas intressen och rättigheter är arbetsmiljöpolicy, rehabiliteringspolicy,
diskrimineringspolicy och likabehandlingspolicyn.
För att hela tiden utvärdera medarbetarnas mående och eventuella risker med arbete på Folkspel hålls riskanalyser,
arbetsmiljöronder och täta samråd med representanter från lokal fackförening och andra medarbetare.
De arbetsrelaterade risker som har identifierats är stress och ergonomiproblem (främst belysning & ljud). Några andra risker
gällande säkerhet eller risker kopplade till leverantörer eller kunder har inte kunnat påvisas.
HR-avdelningen arbetar kontinuerligt med åtgärder inom förebyggande arbetsmiljö och rehabarbete (föreläsningar, utbildningar,
ergonomironder med mera). Dessa initiativ styrs från HR avdelningen men görs i samråd med lokala grupperingar (fackförening &
andra samrådsgrupper). Genom ett proaktivt arbete motverkar vi många av riskerna innan de blir problem.
Nedan följer några exempel på förebyggande arbete för hälsa och arbetsmiljö:

Stressföreläsningar för alla anställda har genomförts. Kommer ske löpande framöver.

Utbildningar för alla chefer i Arbetsmiljö under våren 2021.

Utbildning för alla medarbetare i ergonomi.

Folkspels IF med många rörelse-aktiviteter. Stor gemensamhetsdag planeras till våren.

Feelgood Plus (för privatvård).

Hälsoprofilundersökning för all personal gjordes våren 2020. Plan för uppföljning finns.

Brandskyddsutbildning (och utrymningsövning) har hållits.

Förbättrad arbetsmiljö på lagret (höj och sänkbara bord till samtliga arbetsplatser).

HLR utbildningar för all personal. Fler tillfällen planeras kontinuerligt.

Vi har två hjärtstartare på plats (lager och huvudkontor).

Coachsamtal har erbjudits under våren. Allmänna coachtillfällen för de medarbetare som anmälde intresse och
specialiserade samtal för några medarbetare som känt av stress.
Folkspel ser till hela människan och vill hjälpa våra medarbetare också med de risker som inte nödvändigtvis är arbetsrelaterade. Vi
har ett tätt samarbete med ALNA för att utbilda, upplysa och stödja chefer och anställda i missbruksfrågor.
Vi konstaterar att Folkspel har relativt låga sjukfrånvarotal. Total sjukfrånvaro under verksamhetsåret 2020 – 2021 ligger på 4,42%
(både långtids- och korttid), uppdelat på män 5,09% och kvinnor 3,64%.
Även personalomsättningssiffrorna ger oss informationen att man trivs som medarbetare på Folkspel. Verksamhetsårets siffra ligger
på 6,1% och detta trots att vi har en hög omsättning på vårt kundcenter (vilket är normalt för den typen av verksamhet).
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18

18

Fördelning av överskottet
Föreningarna till Folkspels 72 medlemmar säljer Bingolotto och Sverigelotten. Överskottet från varje såld lott betalas direkt ut till
föreningen. Även organisationerna säljer lotter, främst via prenumeration. Beroende på möjlighet och insats så har man varit olika
duktig på att sälja.

VÅRA FOKUSOMRÅDEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
GLOBALA MÅL

FOKUSERADE
OMRÅDEN

13

Förhållandet: Digitala
Lotter vs Digitala +
Fysiska Lotter

3; 13

Andel digitala
säljmöten av totala
säljmöten

13

4; 5

3; 5; 8

UTFALL
2018 / 2019

UTFALL
2019 / 2020

UTFALL
2020 / 2021

FOLKSPELS
HÅLLBARHETSMÅL

Ej implementerad
Digital uppföljning

BingoLotto: 4,2%
Sverigelotten:
3,1%

BingoLotto:
5,0%
Sverigelotten:
4,4%

2023 / 2024:
BingoLotto 10%
2023 / 2024:
Sverigelotten 10%

Minskat antal tjänstemil ger en
lägre miljöpåverkan, såväl vid
kundbesök som vid interna
möten och utbildningar.

<10%

<10%

N/A

50%

Förhållandet mellan
kostnader för
tjänsteresor med Tåg
vs Flyg + Tåg

Ökad andel resande med tåg
vs flyg ger en lägre
klimatpåverkan.

2019: Tågresor
står för 18% av
totala tjänsteresor

2019: Tågresor
står för 38% av
totala tjänsteresor

2020: Tågresor
står för 44% av
totala
tjänsteresor

2021: Tågresor står
för 50% av totala
tjänsteresor.

Antalet
utbildningstimmar per
anställd

Folkspel uppmuntrar och
underlättar för de anställda
genom att ge möjligheter till
livslångt lärande som gynnar
deltagande i arbets- och
samhällsliv.

Har inte loggats

Har inte loggats

2,9 tim per
anställd/år.
Saknade system
för uppföljning
under året.
Troligen är det
fler timmar.

16 tim per anställd/år

Ingen
undersökning
genomförd

Ingen
undersökning
genomförd

eNPS är 56
(medelvärde 0)
Medarbetarnöjd
het är 4.58 mot
benchmarkade
företag: 3.89

Medarbetarenkät Nöjda medarbetare

3; 8

EXEMPEL PÅ HUR FOLKSPEL
BIDRAR TILL DE GLOBALA
MÅLEN
Med ökat spel med Digitala
lotter minskar vi den negativa
påverkan på miljön.

Medarbetarenkät Medarbetarnas
upplevelser av
ledarskapet

Det är en del av vårt
arbetsmiljöarbete och vår
ledarskapsutveckling. (mål 3 &
8)

Folkspel strävar efter att
ständigt utveckla ledarna och
tror att ett jämställt ledarskap är
en grundbult till ett
framgångsrikt och inkluderande
företagsklimat.

Ingen
undersökning
genomförd

Ingen
undersökning
genomförd

Ledarskapsbety
g på Folkspel är
4,36 jämfört
med
benchmarkade
företag: 3.65

Fortsätta ligga på
denna höga nivå

Fortsätta ligga på
denna höga nivå

19

19

19

GLOBALA MÅL

FOKUSERADE
OMRÅDEN

EXEMPEL PÅ HUR FOLKSPEL
BIDRAR TILL DE GLOBALA
MÅLEN
Folkspel strävar mot en jämn
könsfördelning i bolaget. Detta
är ett delmål i vår strävan mot
50/50 på chefsnivå. Punkt 5
jämställdhet & 10 - minskad
ojämlikhet.

UTFALL
2018 / 2019

UTFALL
2019 / 2020

UTFALL
2020 / 2021

FOLKSPELS
HÅLLBARHETSMÅL

54% män / 46%
kvinnor

52% män / 48%
kvinnor

52% män / 48%
kvinnor

Vi arbetar mot
fördelningen 50/50

75% män / 25%
kvinnor

80% män / 20%
kvinnor

68% män / 32%
kvinnor

Vi arbetar mot
fördelningen 50/50

3; 5

Fördelning i % män /
kvinnor i hela
företaget

3; 5

Fördelning i % män /
kvinnor på chefsnivå

Folkspel strävar mot en jämn
könsfördelning på chefsnivå.
Punkt 5 jämställdhet & 10 minskad ojämlikhet.
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Stödet till
föreningslivet Överskottet

Folkspels överskott bidrar till att 190 mkr
föreningarna kan skapa miljöer
och sammanhang där
människor trivs och mår bra, där
mänskliga rättigheter står i
fokus och där det finns
förutsättningar att ta hand om
sin hälsa. Det samlade
föreningslivet har spelat en stor
roll för demokratiseringen av
det svenska samhället.

232 mkr

352 mkr

>400 mkr

8; 13; 16

Av leverantör antal
signerade
uppförandekoder
eller egna av Folkspel
godkända
uppförandekoder

Folkspels samtliga leverantörer
är ålagda att signera
Uppförandekoden där de
förbinder sig till att följa våra
krav på uppförande.

Ej Implementerad

89% signerade

100% Signerade

20

20

20

Ej Implementerad

RESULTATRÄKNING
KONCERNEN (TSEK)

Tilläggsupplysningar

2020/2021

2019/2020

1 545 951
252
6 322
1 552 525

1 342 236
253
7 655
1 350 144

-537 934
-553 024
-105 529

-481 719
-538 460
-92 350

-6 105
-1 202 592
349 933

-5 699
-1 118 228
231 916

2 475
0
2 475
352 408

1 009
-16
993
232 909

-412

-424

Årets resultat

351 996

232 486

Utdelning till föreningslivet har därav uppgått till

266 738

183 327

Rörelsens intäkter
Lotteriintäkter
Medlemsavgifter
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Vinster lotterier
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring därav) av
materiella och immateriella anläggningstillgångar

2

3,4
5
9,10

Rörelsens resultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

8

21
21

21

BALANSRÄKNING
KONCERNEN (TSEK)

Tilläggsupplysningar

2021-06-30

2020-06-30

9

12 333
12 333

16 818
16 818

10

3 486
3 486

1 956
1 956

14
15

129 188
2 741
131 929

79 345
2 945
82 290

147 748

101 064

9 715
9 715

4 150
4 150

24 178
3 138
1 902
28 923
58 141

15 158
2 996
881
15 436
34 471

18 932

25 581

196 639
283 427

117 983
182 186

431 175

283 249

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Varumärken

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Presentkort

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

16

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

22
22

22
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BALANSRÄKNING
KONCERNEN (TSEK)

Tilläggsupplysningar

2021-06-30

2020-06-30

3 000
217 233
220 233

3 000
131 975
134 975

40 976
427
18 760
150 779
210 942

28 931
439
14 787
104 117
148 274

431 175

283 249

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundna reserver
Annat eget kapital inklusive året resultat
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

18

23
23

23

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
KONCERNEN (TSEK)
Ingående balans 2019-07-01

Bundna reserver
3 000

Annat eget kapital inkl.
årets resultat
82 816

Totalt
85 816

0
0
3 000

-183 327
232 486
131 975

-183 327
232 486
134 975

0
0
3 000

-266 738
351 996
217 233

-266 738
351 996
220 233

Transaktioner med ägare:
Lämnad utdelning
Årets resultat
Utgående balans 2020-06-30

Transaktioner med ägare:
Lämnad utdelning
Årets resultat
Utgående balans 2021-06-30

24
24

24

KASSAFLÖDESANALYS
KONCERNEN (TSEK)

Tilläggsupplysningar

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar

2020/2021

2019/2020

349 933

231 916

6 105
356 038

5 699
237 615

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

2 475
0
-362

1 009
-16
-2 547

358 151

236 061

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-5 565
-23 528
62 680
391 738

1 349
15 841
18 619
271 870

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Förändring av kortfristiga placeringar
Försäljning av anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-3 150
-69 279
6 649
19 436
-46 344

-573
-88 406
-22 581
9 061
-102 499

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-266 738
-266 738

-183 327
-183 327

78 656
117 983
196 639

-13 956
131 939
117 983

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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25
25

25

RESULTATRÄKNING
MODERFÖRENINGEN (TSEK)
Rörelsens intäkter
Lotteriintäkter
Medlemsavgifter
Övriga rörelseintäkter

2020/2021

2019/2020

1 545 951
252
6 322
1 552 525

1 342 236
253
7 655
1 350 144

-537 934
-555 012
-105 529

-481 719
-540 448
-92 350

-1 620
-1 200 095
352 430

-1 214
-1 115 731
234 413

Resultat efter finansiella poster

-4 485
2 478
0
-2 007
350 423

-4 485
1 009
-15
-3 490
230 923

ÅRETS RESULTAT

350 423

230 923

Utdelning till föreningslivet har därav uppgått till

266 738

183 327

Rörelsens kostnader
Vinster lotterier
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring därav) av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
Rörelsens resultat
Resultat från finansiella poster
Nedskrivning av aktier i koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

26

26

26

Tilläggsupplysningar
2

3,4
5
10
6

7

BALANSRÄKNING
MODERFÖRENINGEN (TSEK)

Tilläggsupplysningar

2021-06-30

2020-06-30

3 486
3 486

1 956
1 956

3 000
129 188
132 188

3 000
79 345
82 345

135 674

84 301

9 715
9 715

4 150
4 150

24 178
0
3 138
1 525
28 923
57 764

15 158
6 144
2 996
504
15 436
40 238

18 932

25 581

196 637
283 048

117 981
187 950

418 722

272 250

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

10

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

11,12
14

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Presentkort

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

13

16

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

17

27
27

27

BALANSRÄKNING
MODERFÖRENINGEN (TSEK)

Tilläggsupplysningar

2021-06-30

2020-06-30

124 541
83 685
208 226

76 945
47 596
124 541

40 976
106
0
18 635
150 779
210 496

28 931
0
0
14 662
104 117
147 710

418 722

272 250

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

28
28

28

18

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
MODERFÖRENINGEN (TSEK)
Ingående balans 2019-07-01

60 633

Årets resultat
16 311

Totalt
76 945

16 311

-16 311

0

Lämnad utdelning
Årets resultat
Utgående balans 2020-06-30

0
0
76 945

-183 327
230 923
47 596

-183 327
230 923
124 541

Omföring resultat föregående år

47 596

-47 596

0

0
0
124 541

-266 738
350 423
83 685

-266 738
350 423
208 226

Omföring resultat föregående år

Transaktioner med ägare:

Transaktioner med ägare:
Lämnad utdelning
Årets resultat
Utgående balans 2021-06-30

29
29

29

KASSAFLÖDESANALYS
MODERFÖRENINGEN (TSEK)

Tilläggsupplysningar

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar

352 430

234 413

1 620
354 050

1 214
235 627

2 478
0
-143

1 009
-15
-2 430

356 385

234 191

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-5 565
-17 383
62 786
396 223

1 349
22 285
18 618
276 443

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Lämnat aktieägartillskott
Förändring av kortfristiga placeringar
Försäljning av anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-3 150
-69 279
-4 485
6 649
19 436
-50 829

-573
-88 406
-4 485
-22 581
9 061
-106 984

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-266 738
-266 738

-183 327
-183 327

78 656
117 981
196 637

-13 868
131 849
117 981

30
30

2019/2020

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

30

2020/2021
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not 1 Redovisningsprinciper m.m.
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Bedömningar och uppskattningar
Följande av styrelsens bedömningar har en betydande effekt på redovisade belopp i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Koncernen har sedan tidigare år outnyttjade underskottsavdrag och de skattefordringar som är kopplade till dessa uppgår på
balansdagen till 2 741 tkr. Koncernens bedömning är att underskottsavdraget kommer att kunna utnyttjas fullt ut mot framtida vinster.
Redovisningsprinciper – Koncernen
Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Ett rörelseförvärv betraktas som en transaktion i vilken koncernen
direkt förvärvar det förvärvade företagets tillgångar och övertar dess skulder. Koncernredovisningen omfattar Moderföreningen
samt dess dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilka Moderföreningen, direkt eller indirekt, har ett bestämmande
inflytande. I normalfallet avser detta företag där Moderföreningen innehar mer än 50 % av rösterna. I koncernredovisningen ingår
dotterföretagen från den dagen koncernen erhåller bestämmande inflytande tills den dag det inte längre föreligger.
Dotterföretagens redovisningsprinciper överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper i övrigt.
Intäktsredovisning

Försäljning av lotter
Intäkten redovisas till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Det innebär att intäkten redovisas till nominellt
värde (fakturabelopp) om ersättning erhålls i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med
ägandet av varan har överförts till köparen.
Leasingavtal

Koncernen som leasetagare
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing. I koncernen finns det för närvarande enbart
operationella leasingavtal. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Se vidare not 4.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som koncernen lämnar till de anställda. Koncernens ersättningar innefattar
bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Redovisning sker
i takt med intjänandet. Ersättningar till anställda efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda eller förmånsbestämda
pensionsplaner.
Anställda inom koncernen är anslutna till ITP planen som administreras av Collectum. I grunden är planen förmånsbestämd men då
det inte finns tillräcklig information redovisas samtliga pensionsförpliktelser som avgiftsbestämda.
Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion
redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte
redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån per den skattesats som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt
balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader
som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller
underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp.
Uppskjuten skatt beräknas utifrån beslutad skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i
den period förändringen lagstadgats. Uppskjutna skattefordringar reduceras till den del det inte är sannolikt att den underliggande
skattefordran kommer att kunna realiseras inom en överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiella
anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
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Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar.
Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker
linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.
Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar
Varumärken

10 år

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

3–5 år

Finansiella instrument
Långfristiga placeringar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. En nedskrivning görs om
värdenedgången anses vara bestående. Långfristiga placeringar utgörs av ränte- och aktiefonder vilka handlas på en aktiv marknad
och innehas inom ramen för en riskspridningsstrategi. De långfristiga placeringarna portföljvärderas.
Kortfristiga placeringar utgör omsättningstillgångar och värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med
nettoförsäljningsvärdet avses varornas beräknade försäljningspris, minskat med försäljningskostnader. Den valda
värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats.
Fordringar, skulder och avsättningar
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de
beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet
anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar
redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.
Moderföreningen tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen i de fall som anges nedan
Andelar i koncernföretag
Andelar i koncernföretag redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Utdelningar redovisas som
intäkt, även om utdelningen avser ackumulerade vinster innan förvärvstidpunkten. Utdelningen redovisas i normalfallet när behörigt
organ fattat beslut om den och den kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Not 2 Lotteriintäkternas fördelning
Lotteriintäkterna fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande:
Koncernen
2020/2021
Lotteri och spel
1 393 333
Telefoniintäkter
131 408
21 209
Rabatter
1 545 951

2019/2020
1 227 585
105 472
9 179
1 342 236

Moderföreningen
2020/2021
1 393 333
131 408
21 209
1 545 951

2019/2020
1 227 585
105 472
9 179
1 342 236

2019/2020

Moderföreningen
2020/2021

2019/2020

Samtliga lotteriintäkter fördelar sig i Sverige.
Not 3 Arvode till revisorer
Koncernen
2020/2021

Ernst & Young
Revisionsuppdraget
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711
711

819
819

711
711

819
819

Not 4 Leasingavtal- leasetagare
Koncernen
2020/2021

2019/2020

Moderföreningen
2020/2021

2019/2020

Operationell leasing
Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella
leasingavtal
Framtida minimileasingavgifter avseende ej
uppsägningsbara operationella leasingavtal
Ska betalas inom 1 år
Ska betalas inom 1–5 år
Ska betalas senare än 5 år

7 600

7 655

7 600

7 655

6 834
15 444
8 790
31 068

6 742
16 652
17 520
40 914

6 834
15 444
8 790
31 068

6 742
16 652
17 520
40 914

Varav män

Finansiella leasingavtal
Koncernen och moderföreningen har på balansdagen inga väsentliga finansiella leasingavtal.
Not 5 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

2020/2021
Antal
anställda

Varav män

2019/2020
Antal
Anställda

135
135

53%
53%

120
120

52%
52%

0
0
135

0%
0%
53%

0
0
120

0%
0%
52%

Koncernen
2020/2021
3 245
66 359
69 604

2019/2020
3 368
56 119
59 487

629
8 499
24 581
33 709

1 320
7 532
21 166
30 018

Koncernen
2020/2021
40%
60%
20%
80%

2019/2020
50%
50%
20%
80%

Moderföreningen
Sverige

Dotterföretag
Sverige

Löner och andra ersättningar
Styrelse och VD
Övriga anställda

Moderföreningen
2020/2021
3 245
66 359
69 604

2019/2020
3 368
56 119
59 487

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och VD
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala kostnader

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare

629
8 499
24 581
33 709
Moderföreningen
2020/2021
43%
57%
20%
80%

1 320
7 532
21 166
30 018

2019/2020
57%
43%
20%
80%

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen.
Not 6 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Av årets totala inköp har 2 Mkr skett från andra företag inom koncernen. Ingen försäljning har skett inom koncernen.
Not 7 Nedskrivning av aktier i koncernföretag

Nedskrivning av aktierna i Folkspel i Sverige AB

2020/2021
-4 485
-4 485

2019/2020
-4 485
-4 485
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Not 8 Skatt på årets resultat

Aktuell skatt
Förändring av uppskjuten skattefordran avseende
underskottsavdrag

Koncernen
2020/2021
-207

2019/2020
-220

-204
-412

-204
-424

Koncernen
2021-06-30
144 746
144 746

2020-06-30
144 746
144 746

-127 929
-4 485
-132 414

-123 444
-4 485
-127 929

12 333

16 818

Not 9 Varumärke

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
Not 10 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen
2021-06-30
5 965
3 150
9 115

2020-06-30
5 392
573
5 965

-4 009
-1 620
-5 629

-2 795
-1 214
-4 009

-4 009
-1 620
-5 629

-2 795
-1 214
-4 009

3 486

1 956

3 486

1 956

2021-06-30
3 000
3 000

2020-06-30
3 000
3 000

Ingående aktieägartillskott
Årets aktieägartillskott
Utgående ackumulerade aktieägartillskott

197 239
4 485
201 724

192 754
4 485
197 239

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

-197 239
-4 485
-201 724

-192 754
-4 485
-197 239

3 000

3 000

Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Moderföreningen
2021-06-30
5 965
3 150
9 115

2020-06-30
5 392
573
5 965

Not 11 Andelar i koncernföretag

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde
Not 12 Specifikation av andelar i koncernföretag

Företagsnamn
Folkspel i Sverige AB

Rösträtts-andel

Antal andelar

Bokfört värde

100%

30 000

3 000
3 000

Kapitalandel
100%

Namn
Folkspel i Sverige AB
Org.nr.
556350–0692

Säte
Göteborg

Not 13 Fordringar hos koncernföretag

Ingående anskaffningsvärden
Amorteringar, avgående fordringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde
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34

34

Moderföreningen
2021-06-30
6 144
-6 144
0

2020-06-30
12 521
-6 377
6 144

0

6 144

Not 14 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

Koncernen
2021-06-30
79 345
69 279
-19 436
129 188

2020-06-30
0
88 406
-9 061
79 345

Moderföreningen
2021-06-30
79 345
69 279
-19 436
129 188

2020-06-30
0
88 406
-9 061
79 345

129 188

79 345

129 188

79 345

Koncernen
2021-06-30
2 945
-204
2 741

2020-06-30
3 149
-204
2 945

Marknadsvärdet på ovan värdepapper uppgår på balansdagen till 133 124 (77 930) tkr.
Not 15 Uppskjuten skattefordran

Ingående saldo
Återförda skattefordringar

Se även not 8 Skatt på årets resultat.
Den uppskjutna skattefordran hänför sig till skattemässiga underskottsavdrag.
Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna intäkter
Förutbetalda hyreskostnader
Förutbetalda försäkringspremier
Förutbetalda tryckerikostnader
Övriga förutbetalda kostnader

Koncernen
2021-06-30
10 715
966
0
10 291
6 951
28 923

2020-06-30
3 581
1 228
47
1 472
9 108
15 436

Moderföreningen
2021-06-30
10 715
966
0
10 291
6 951
28 923

2020-06-30
3 581
1 228
47
1 472
9 108
15 436

Koncernen
2021-06-30
183 294
13 345
196 639

2020-06-30
105 845
12 138
117 983

Moderföreningen
2021-06-30
183 292
13 345
196 637

2020-06-30
105 845
12 138
117 983

Koncernen
2021-06-30
13 421
4 185
70 143
49 002
0
8 812
5 088
128
150 779

2020-06-30
11 012
3 448
44 538
21 827
3 594
8 536
11 037
125
104 117

Moderföreningen
2021-06-30
13 421
4 185
70 143
49 002
0
8 812
5 088
128
150 779

2020-06-30
11 012
3 448
44 538
21 827
3 594
8 536
11 037
125
104 117

Koncernen
2021-06-30
35 500
35 500

2020-06-30
35 500
35 500

Moderföreningen
2021-06-30
35 500
35 500

2020-06-30
35 500
35 500

Not 17 Kassa och bank

Kassamedel
Klientmedel

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Upplupna vinster
Upplupen föreningsbehållning/provisioner
Upplupna TV och programkostnader
Övriga upplupna kostnader
Intäktskorrigering lotterier
Övriga förutbetalda intäkter

Not 19 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
Företagsinteckningar

Eventualförpliktelser
Koncernen och moderföreningen har på balansdagen inga (inga) eventualförpliktelser.
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Not 20 Resultatdisposition
2021-06-30

2020-06-30

Balanserat resultat
Årets resultat

124 540 686
83 685 163

76 944 746
47 595 940

Disponeras så att

208 225 849

124 540 686

i ny räkning överföres

208 225 849
208 225 849

124 540 686
124 540 686

Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Not 21 Väsentliga händelser efter balansdagen
Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.

Stockholm

Anders Rydberg
Ordförande

Stefan Bessman

Maria Bergström

Cecilia Augustsson Edstam

Peter Sikström

Sture Olsson

Inger Wikander

Vår revisionsberättelse har lämnats
Ernst & Young AB

Thomas Nilsson
Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport avseende denna årsredovisning har avgivits

Sven-Ivar Jansson
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Alexander Simeonidis

Vi ger
allt!

Folkspel är föreningslivets eget spelbolag.
Vi är en ideell organisation som sedan starten
1991 genererat ett överskott på över 17 miljarder.
Pengar som oavkortat gått till Sveriges klubbar,
föreningar och organisationer.
Att vara medlem i en förening är en källa till
just trygghet, gemenskap och glädje. Folkspels
uppdrag är att ge alla våra klubbar och föreningar
förutsättningar att fortsätta utvecklas.
Bara det senaste året har vi på ideella Folkspel
gett 352 miljoner från försäljningen av bl.a.
bingolotter och Sverigelotter. Det är därför
Folkspel finns. Inte för att ge en liten del av vinsten.
Vi gör som eldsjälarna där ute i föreningarna
– vi ger allt!

Läs mer om oss på www.folkspel.se
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