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ORDFÖRANDE HAR ORDET

Spelutredningens är klar och alla remissyttrande är nu inlämnade. Statens motiv för en omreglering av 
spelmarknaden är att genom reglering och licensiering få kontroll över denna del av marknaden . Det rör bl .a . 
frågor avseende skatt, spelansvar och, inte minst, konsumentskydd . Utredningen delade upp den svenska 
spelmarknaden i tre vertikaler – monopol, konkurrensutsatt och ideell . 
Enligt direktiven till utredningen är det av stor vikt att ideella, allmännyttiga organisationer kan fortsätta att 
utvecklas samt att förutsättningarna för finansiering av allmännyttiga ändamål skall vara fortsatt goda . Med 
facit i hand kan man konstatera att utredningen inte uppfyllde detta till den grad som föreningslivet hade 
hoppats på . Vi ser dock positivt på att regeringen i sitt slutliga förslag rättar till detta . 

Folkspel har fokus i sitt arbete, inom ramen för processen mot en omreglerad spelmarknad, på den 
långsiktiga strategiska riktningen i syfte att fortsatt vara en betydande aktör på den svenska spelmarknaden . 
Det är inte att hålla för osannolikt att marknadens investeringar, inte minst i marknadsföring, kommer att öka 
ytterligare genom det större antal aktörer som nu legalt kommer att verka inom de olika vertikalerna . Folkspel 
kommer därför att intensifiera sitt strategiska arbete med utveckling av affärerna, produkterna, varumärket 
Folkspel samt organisationens utveckling avseende kompetens och resurser .

Verksamhetsåret 2016–2017 blev ett år med toppar och dalar . Det blev ännu ett år av tillväxt för vårt största 
lotteri Bingolotto emedan övriga lotterier tappade något . Årsomsättningen slutade därmed något under 
föregående års . Starten på det nya verksamhetsåret har dock varit bra med en tillväxt första kvartalet på ca 
6 % . Marknadens utveckling under året var ca +4 %, varav den reglerade marknaden svarade för +/- 0% och 
aktörer utan svenskt tillstånd för ca +18 % . Avseende reklaminvesteringarna var aktörer utan svenskt tillstånd 
störst med ca 73 % av det inköpta reklamutrymmet .

Folkspel fortsätter fokusera på att vara ”Föreningslivets eget spelbolag” . Detta med en tydlig utveckling inom 
den ideella vertikalen efter att en omreglering är sjösatt och en fokusering mot en ständig tillväxt i genererat 
överskott i enlighet med vårt uppdrag . Folkspel kommer att ha ett ökat produktutvecklingsfokus inom digitala 
lotterier där vi ser framtidens lotterimarknad . Folkspel arbetar med kontinuitet i att lyfta kännedom och image 
kring sitt varumärke . Det görs framför allt genom fortsatt utveckling av vårt projekt kring Eldsjälarna . Målet är 
den ”medvetne konsumenten” . När man gör sitt val av lotteri ska man ha uppnått en hög grad av medvetenhet 
i Folkspels värdegrund .

Mölndal i oktober 2017

Anders Rydberg 
Styrelsens ordförande
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016/2017

STYRELSE, REVISORER OCH VALBEREDNING
Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande 
sammansättning:

Ledamöter
Anders Rydberg, ordförande
Stefan Besman
Andreas Ericsson
Maria Bergström
Cecilia Augustsson Edstam
Christina Petersson
Inger Hedman

Suppleanter
Mattias Hjelmberg
Ingrid Bond Österlind 
Roine Hangvar

Föredragande/protokollsekreterare
Jessica Hultgren, VD-Assistent

Styrelsen har under perioden juli 2016 – juni 2017, 
utöver konstituerande möte, haft 4 protokollförda 
sammanträden . 

Vid årsmötet valdes Sven-Ivar Jansson och Alexan-
der Simeonidis till ordinarie revisorer . Dennis Lind 
och Mattias Hurtig valdes till revisorsuppleanter . 
Årsmötet valde också revisionsbyrån Ernst & Young i 
Göteborg .

Valberedningen har bestått av Christer Pallin som 
sammankallande samt Ulf Lönnquist, Peter Moilanen, 
Kerstin Fondberg samt Jan Wikander som övriga 
ledamöter .

Vid årsstämma för Folkspel i Sverige AB valdes till 
styrelse för bolaget Anders Rydberg som ordförande 
tillsammans med ledamöterna Nicklas Wigren, Mi-
chael Cedstrand och Hans Sahlin . 

MEDLEMSORGANISATIONER
Under juli 2016 – juni 2017 har 74 folkrörelseorgani-
sationer varit anslutna till Folkspel . 

REPRESENTATION/KONFERENSER
Den 25:e Spelakademin gick av stapeln den 28 - 29 
september 2016 . Under temat ”Hur skapar vi tillsam-
mans en hållbar spelmarknad i framtiden”, diskute-
rades olika vägval liksom spelansvar, antikorruption, 
digitalisering, matchfixning, och inte minst den pågå-
ende svenska spelutredningen som presenterades 
i mars 2017 . Ordförande och VD, tillsammans med 
representanter ifrån Folkspel i Sverige AB deltog . 

Folkspel har deltagit i SPER, Spelbranschens Riksor-
ganisation, som förutom Folkspel har bestått av ATG, 
Idrottens Spel, Kombispel, Miljonlotteriet, Postkodlot-
teriet, Svebico och Svenska Spel . Som medlemmar 
i Spelbranschens Riksorganisation är Folkspel med 
och verkar för en sund, modern och hållbar spel-
marknad, genom att bland annat sätta riktlinjer för 
etisk marknadsföring och spelansvar . 
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VERKSAMHETSPLAN – INRIKTNING
Vid årsmötet i november 2016 anmälde styrelsen mål 
och riktlinjer samt budget för kommande verksam-
hetsår, vilka beslöts av årsmötet .     

Fokus under 2016/2017 har fortsatt varit att vårda 
och utveckla befintliga produkter . Denna handlings-
plan fortsätter sin utveckling under verksamhetsåret 
2017/2018, med fokus på åtgärder som syftar till att 
öka försäljningen av Folkspels produkter, och där-
med överskottet till svenskt föreningsliv . 

Vid sidan av detta arbete utvärderas nya spel- och 
lotterier, som skapar möjligheter till strategisk affärs-
utveckling . 

På en marknad där konkurrensen hårdnar är det av 
högsta vikt att Folkspel med sina produkter, befint-
liga som kommande, hittar sin unika position, för att 
fortsatt vara en viktig aktör inom den svenska spel- 
och lotterimarknaden . För att ta marknadsandelar 
krävs det att medlemsorganisationerna står upp 
för Folkspel och för ut budskapet om nyttan till sina 
medlemmar .

Under verksamhetsåret 2016/2017 har utredningen 
av den svenska spelmarknaden pågått, vilken skall 
leda till en omreglerad spelmarknad, med nya aktö-
rer och förutsättningar inför framtiden . Konsekvensen 
av denna spelreglering blir införandet av ett licens-
system och utformningen av detsamma . Utredningen 
lämnades in i mars 2017 och i augusti 2017 lämnade 
Folkspel in sitt remissvar . Folkspel har under det 
gånga året drivet agendan för de ideella aktörerna 
med målsättningen att stå enade i remissvaren, och 
därmed vara en stark aktör på marknaden . 

Folkspel arbetar successivt för att stärka sitt varu-
märke 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 lot-
teriverksamheten i riktning mot Folkspels vision .
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BINGOLOTTO
Under perioden har BingoLotto genomfört 43 
spel omgångar . Premiären var den 28 augusti och 
säsongs finalen var den 18 juni . Alla program har 
sänts i TV4 förutom ett antal program under våren 
som sändes i Sjuan . Detta då TV4 prioriterar direkt-
sända idrottsevenemang (handboll, ishockey, fotboll) 
i den kanalen . Högsta tittarsiffran för året blev som 
förväntat på Uppesittarkvällen med över 1,7 miljo-
ner tittare . Vi fick tuffare motstånd denna kväll av 
SVT som valde att sända en På Spåret Julspecial . 
Det ökade TV-tittandet i SVT 1 med en miljon tittare 
jämfört med året innan . Glädjande nog behåller vi 
greppet om uppesittarkvällen som en stark tradition . 
Lottförsäljning ökade också för tredje året i följd . 
Under perioden har Ingvar Oldsberg varit programle-
dare med undantaget av sex spelomgångar då Leif 
”Loket” Olsson och Lotta Engberg har ersatt och lett 
programmet . Det blir en positiv försäljningseffekt när 
Ingvar ersätts av framför allt ovanstående vikarier .
Lördag den 15 oktober hade vi vårt stora 25-årsjubi-
leum som denna kväll sändes från Lisebergshallen . 
Tidigare programledare, förutom Gunde Svan och 
Jan Bylund, medverkade . Kvällen leddes av René 
Nyberg och vi väldigt nöjda med innehåll och käns-
lan programmet förmedlade . Det skapades mycket 
positiv PR runt programmet som vi säkert hade stor 
nytta av resten av höstsäsongen och kan vara en av 
de bidragande orsakerna att jul och nyårsprogram-

men blev en försäljningsframgång .
Vad gäller nyheter avseende spel 

och vinster så lanserade vi ett nytt 
finalspel . Högsta vinsten var 10 mil-
joner kronor vilket vi trodde kunde 
locka nya spelare som är ute efter 

just en hög vinstsumma . 
Analysen under spel-

året gav att effekten 
uteblev . Denna vinst 

gick aldrig heller ut 
under spelåret . 

Första timmen 
mellan 18-19 
var reklambefri-
ad som tidigare 

sedan avbrott 
för TV4-nyheterna samt 
reklam i sista halvtimmen . 
Ingvars avtal löpte på 

enligt planen och det kan bara konstateras att hans 
popularitet håller i sig . Vi har en bra lojal kundgrupp 
som är mycket nöjda med programmet och produk-
ten .
BingoLottos arbetsgrupp fokuserar på längre sikt och 
då främst hur vi hanterar programledarfrågan . 

NÄTSPELEN/LOTTBUTIKEN
Under slutet av verksamhetsåret har arbetet med att 
tillgängliggöra nätspelen i mobila enheter fortsatt . 
Vi har nu full räckvidd för nätspelen i alla mobila 
enheter . Detta är viktigt på en allt tuffare marknad . 
Marknadsklimatet syns i resultatet men vi har nu 
mycket goda tekniska förutsättningar att intensifiera 
vår konvertering från vår traditionella kundbas även 
in i nätspelen . Kring våra digitala bingolotter fortsät-
ter arbetet att ta ner trösklarna för att skapa en än 
mer tillgänglig produkt . Enklare betalsätt och en 
förbättrad konsument app är några av målen under 
verksamhetsåret .

FOLKSPEL OCH VÅRA PRODUKTER
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SMS LOTTERIER
Våra SMS-lotterier 
marknadsförs till största 
delen i våra interna 
kommunikationskanaler 
som kundtidningar, lotter 
och i TV-programmet . En 
förhållandevis stabil men 
dock fortsatt liten affär . 
Kommande verksamhets år lyfter vi blicken och av-
ser försöka lyfta försäljningen med hjälp av externa 
mediekanaler .

ÅRETS ELDSJÄL 
Eldsjälarna är hjärtat i det svenska föreningslivet . 
Genom sin drivkraft inspirerar de dagligen medlem-
marna i sina föreningar . Syften med Årets Eldsjäl är 
att profilera Folkspel som Sveriges föreningars eget 
spelbolag . Genom story-telling kring de förbund, or-
ganisationer och föreningar som tar del av Folkspels 
överskott och gör ovärdeliga insatser för att göra 
Sverige bättre för alla .
Samarbetet med Expressen och contentbyrån Wasp 
Communication, där projektet Årets Eldsjäl med 
såväl nomineringar av kandidater, reportage och 
röstning fick stort genomslag . Eldsjälarna nominera-
des av svenska folket varpå finalister utsågs ut av en 
jury, och vinnarna tillkännagavs under Eldsjälsgalan, 
mars 2017 . Även organisationer och partner till Folk-
spel och Årets Eldsjäl fanns på plats . Utöver äran fick 
varje finalist ett personligt stipendium, vinnarna fick 
ytterligare ett stipendium och dessutom 50 000 kro-
nor rakt in i det projekt eller förening . Kategorier un-
der året: Integration, Hälsa, Kamratskap, Ledare och 
Öppen . Årets Eldsjäl fick även en ny kategori  – Årets 
Förening, vilket är ett samarbete mellan Folkspel och 
RF som jobbar med målbilden ”Den moderna fören-
ingen 2025” . Att RF engagerar sig ger tyngd åt hela 
projektet .  RF skall uppmana alla DF/SF att nominera 
de föreningar som dyker upp i de olika lokala idrotts-
galorna som sker runt om i Sverige .
En pappersbilaga med innehåll Årets Eldsjäl och 
Folkspel har producerats vid fyra tillfällen under 
året . En upplaga på totalt 500 000 har distribuerats 
tillsammans med Expressen, GT och Kvällspos-
ten .  Varje kategori tilldelades även en ambassadör 
och under verksamhetsåret har ambassadörer som 
Tobias Hysén, Erik Hamrén, Emma Green, Khaddi 

Sagnia, Frida Wallberg, Michel Tornéus funnits med .
Mellan mars 2016 och mars 2017 har 1,5 miljoner 
svenskar följt succén Årets Eldsjäl på aretseldsjal .se . 
Sajten uppdaterades varje vecka med artiklar och 
filmer om Sveriges föreningsliv, organisationer och 
partners . Mer än 150 artiklar publicerades . Av dessa 
handlade cirka fem om Folkspel, som ”Sanningen 
om Folkspel”, och cirka tio om vinnare och Folkspels 
lotteriprodukter . Inför Eldsjälsgalan kom det in cirka 
3 000 nomineringar . Dessutom var drygt 30 000 
personer inne och röstade på sin kandidat . Friidrotts-
förbundet och Rädda Barnen utnyttjade möjligheten 
med projektet Årets Eldsjäl på ett smart sätt genom 
att bidra med artiklar och idéer . Expressens Jonat-
han Olsson och Magnus Anjou prisades tillsammans 
med Folkspel för projektet Årets eldsjäl under Bon-
nier Sales Awards 2017, i kategorin Årets säljaffär . 
Årets Eldsjäl vann även kategori Ideellt i samband 
med Swedish Content Awards, som genomfördes i 
maj månad .
Efter ovan nämnd information, fakta och uppstart av 
projektet Årets Eldsjäl kan man konstatera att det 
blivit en framgång på flera olika plan .  Vi har påbörjat 
målsättningen att öka medvetandet om Folkspels 
varumärke hos svenska folket .
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SVERIGELOTTEN 
Produkten är en klassisk skraplott där tre lika symbo-
ler ger vinst . Produkten säljs av både föreningar och 
återförsäljare samt som digital lott på sverigelotten .
se . Konsument kan också sedan början av hösten 
2015 prenumerera på produkten . I slutet av maj 2017 
gick vi över till Sverigelotten 14, fortsatt med det 
skrapfältet, extra vinstchans . Den extra vinstchansen 
kan ge vinnaren 3 lika eller 4 lika symboler . Skrapar 
man fram 4 lika innebär det att man dubblar sin vinst . 
På Sverigelotten 14 är det endast kontantvinster och 
det är vinst på i snitt var fjärde lott . Sverigelotten 
finns även i en rosa edition med ett extra överskott 
till BRO, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, 
och en röd juledition .

BINGOLOTTOS JULKALENDER
Bingolottos julkalender är en skraplott i form av 
en kalender med 24 skrapfält . Kalendern kostar 
100 kronor och har 1 miljon och 24 bilar i potten! På 
kalendern finns även ett extra skrapmoment som är 
utformat som ett traditionellt ”three by three” skrap 
där man kan vinna Bingolottos Färgfemma . Precis 
som tidigare år så får den säljande föreningen upp 
till 50 % i provision på sålda kalendrar . Julkalendern 
finns med som ”radvinst” i BingoLotto under novem-
ber . Precis som tidigare år säljs julkalendern även till 
våra Bingolottoprenumeranter samt till våra skra-
plottsprenumeranter .
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2016/2017

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Folkspel - Folkrörelsernas Samarbetsorgan för Spel- och Lotterifrågor - är en samarbets- och intresseorgani-
sation för riksomfattande folkrörelseorganisationer, vilka finansierar en del av sin verksamhet genom intäkter 
från spel och lotterier . Folkspel är en ideell förening med uppgift att vara tillståndshavare för spel och lot-
terier som säljs till allmänheten samt att arbeta aktivt för att stärka folkrörelsernas ställning på den svenska 
marknaden .
Folkspels ideella föreningen bedriver gemensamt med dotterbolagen Folkspel Sverige AB och Sverigelotten 
AB spel- och lotteriverksamhet genom ett enkelt bolag . Allt överskott från lotteriverksamheten går oavkortat 
till medlemsföreningarna . Ingen av parterna i det enkla bolaget bedriver någon annan verksamhet vid sidan 
av Lotterierna .

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
–  Lotteri- och spelintäkter uppgick till 1 196 Mkr (1 223) för 2016/17 vilket är en minskning med 2,2% .
–  Under 2016/17 delade Folkspel ut 425 Mkr (459) i vinster till kunder i Folkspels spel- och lotterier vilket är en 

minskning med 7% .
–  Folkspels totala lotteriöverskott för året uppgick till 167 Mkr (175) varav 166 Mkr (166) löpande fördelats till 

medlemsföreningar .
–  Bingolotto firade 25-års jubileum som TV-sänt lotteri i TV4 gruppen, en mycket uppskattad sändning .
–  Fortsatt samarbete med ATG avseende försäljning och marknadsföring av skraplotten Sverigelotten .
–  Spellicensutredningen presenterades av utredaren Håkan Hallstedt i mars 2017 .

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING SAMT RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Enligt Lotteriinspektionens statistik så ökade tillväxten på den reglerade svenska spelmarknaden för år 2016 
med 2% medan tillväxten på den totala svenska spelmarknaden ökade med 5% . De reglerade aktörerna 
fortsätter alltså att förlora marknadsandelar till de aktörer som verkar i Sverige utan svenska tillstånd .

Lotteriöverskottet som genereras av spel- och lotteriprodukterna från Folkspel är viktigt för att Sverige ska ha 
ett fortsatt finansiellt starkt och oberoende föreningsliv . Det är mycket angeläget att beslutsfattarna fortsatt 
tar hänsyn till den ideella sektorns förutsättningar till finansiering på en omreglerad marknad . Detta är en 
förutsättning för att säkerställa att Sveriges föreningar och organisationer även i framtiden kan ta emot ett 
betydande stöd från lotterier .

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Folkspels medlemmar består av 74 folkrörelseorganisationer, vilka är politiskt obundna . Sedan Folkspel 
bildades och Bingolotto lanserades 1991 har medlemsorganisationerna och deras föreningar erhållit över 16 
miljarder kronor av lotteriernas överskott .



11

FLERÅRSÖVERSIKT KONCERNEN 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14

Lotteriintäkter (tkr) 1 211 907 1 241 505 1 047 244 875 884

Resultat efter finansiella poster (tkr) 166 985 175 207 161 293 69 657

Rörelsemarginal (%) 13,7% 14,0% 15,3% 7,7%

Balansomslutning (tkr) 195 163 223 649 228 747 210 237

Soliditet (%) 35,6% 30,9% 26,4% 21,9%

Antal anställda 104 92 92 83

FLERÅRSÖVERSIKT MODERFÖRENINGEN 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14

Lotteriintäkter (tkr) 1 211 907 1 239 989 22 772 4 512

Resultat efter finansiella poster (tkr) 166 954 174 768 1 085 -48 836

Rörelsemarginal (%) 14,1% 14,5% 99,8% 98,7%

Balansomslutning (tkr) 135 882 206 358 92 573 68 677

Soliditet (%) 47,5% 31,0% 60,1% 79,4%

Antal anställda 0 0 0 0

FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

Balanserat resultat 63 988 434

Årets resultat 586 841

64 575 275

disponeras så att i ny räkning överföres 64 575 275
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RESULTATRÄKNING

KONCERNEN (TSEK)
Tilläggs- 

upplysning 2016/2017 2015/2016

Rörelsens intäkter

Lotteriintäkter 2 1 211 907 1 241 505

Medlemsavgifter 257 252

Övriga rörelseintäkter 6 328 5 498

1 218 492 1 247 255

Rörelsens kostnader

Vinster lotterier -424 562 -458 700

Övriga externa kostnader 3,4 -548 727 -541 329

Personalkostnader 5 -72 233 -66 377

Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring därav) 
av materiella och immateriella anläggningstillgångar 10,11,12 -7 190 -6 655

-1 052 712 -1 073 061

Rörelseresultat 6 165 780 174 194

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 310 1 076

Räntekostnader och liknande resultatposter -105 -63

1 205 1 013

Resultat efter finansiella poster 166 985 175 207

Skatt på årets resultat 9 -234 -216

ÅRETS RESULTAT 166 751 174 991

Utdelning till föreningslivet har därav uppgått till 166 367 166 422
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BALANSRÄKNING

KONCERNEN (TSEK)
Tilläggs-

upplysning 2017-06-30 2016-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Varumärken 10 30 272 34 757

Goodwill 11 0 252

30 272 35 009

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 12 9 345 5 153

9 345 5 153

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 24 699 25 320

Uppskjuten skattefordran 17 4 476 4 697

29 175 30 017

Summa anläggningstillgångar 68 792 70 179

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Presentkort 1 553 2 668

1 553 2 668

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 11 953 21 690

Aktuell skattefordran 1 119 972

Övriga fordringar 4 056 4 369

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 18 317 15 274

35 445 42 305

Kortfristiga placeringar 5 058 59 161

Kassa och bank 19 84 315 49 336

Summa omsättningstillgångar 126 371 153 470

SUMMA TILLGÅNGAR 195 163 223 649
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BALANSRÄKNING

KONCERNEN (TSEK)
Tilläggs-

upplysning 2017-06-30 2016-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Bundna reserver 3 000 3 000

Annat eget kapital inklusive årets resultat 66 398 66 014

Eget kapital 69 398 69 014

Långfristiga skulder 20

Skulder avseende finansiella leasingavtal 6 656 3 042

Övriga skulder 12 000 14 000

18 656 17 042

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 9 689 37 783

Aktuella skatteskulder 179 113

Skulder avseende finansiella leasingavtal 2 112 1 642

Övriga skulder 17 464 17 300

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 77 665 80 755

107 109 137 593

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 195 163 223 649
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

KONCERNEN (TSEK)

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Annat 
eget kapital 

inkl årets 
resultat Totalt

Ingående balans 2015-07-01 3 000 57 445 60 445

Transaktioner med ägare:

 Lämnad utdelning 0 -166 422 -166 422

Årets resultat 0 174 991 174 991

Utgående balans 2016-06-30 3 000 66 014 69 014

Transaktioner med ägare:

 Lämnad utdelning 0 -166 367 -166 367

Årets resultat 0 166 751 166 751

Utgående balans 2017-06-30 3 000 66 398 69 398

2017-06-30 2016-06-30

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott 0 0
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KASSAFLÖDESANALYS

KONCERNEN (TSEK)
Tilläggs-

upplysning 2016/2017 2015/2016

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 165 780 174 194

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

 Avskrivningar och nedskrivningar 7 190 6 655

 Övriga justeringar 0 197

172 970 181 046

Erhållen ränta 1 310 1 076

Erlagd ränta -105 -63

Betald inkomstskatt -82 -135

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 174 093 181 924

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager 1 115 -220

Förändring av rörelsefordringar 7 008 7 389

Förändring av rörelseskulder -30 680 -11 053

Kassaflöde från den löpande verksamheten 151 536 178 040

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -8 583 -1 928

Förändring av kortfristig placering 54 725 -60 233

Försäljning av anläggningstillgångar 1 584 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten 47 726 -62 161

Finansieringsverksamheten

Förändring av skuld avseende finansiella leasingavtal 4 084 -724

Amortering av skuld -2 000 -2 000

Utbetald utdelning -166 367 -166 422

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -164 283 -169 146

Årets kassaflöde 34 979 -53 267

Likvida medel vid årets början 49 336 102 603

Likvida medel vid årets slut 19,21 84 315 49 336
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RESULTATRÄKNING

MODERFÖRENINGEN (TSEK)
Tilläggs-

upplysning 2016/2017 2015/2016

Rörelsens intäkter

Lotteriintäkter 2,6 1 211 907 1 239 989

Medlemsavgifter 256 252

Övriga rörelseintäkter 1 190 815

1 213 353 1 241 056

Rörelsens kostnader

Vinster lotterier -424 562 -458 700

Övriga externa kostnader 3,4 -617 321 -602 663

-1 041 883 -1 061 363

Rörelseresultat 6 171 470 179 693

Resultat från finansiella poster

Resultatandel i lotteriverksamheten 7 -31 -440

Nedskrivning av aktier i koncernföretag 8 -4 485 -4 485

-4 516 -4 925

Resultat efter finansiella poster 166 954 174 768

Årets resultat 166 954 174 768

Utdelnings till föreningslivet har därav uppgått till 166 367 166 422
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BALANSRÄKNING

MODERFÖRENINGEN (TSEK)
Tilläggs-

upplysning 2017-06-30 2016-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 13,14 3 000 3 000

3 000 3 000

Summa anläggningstillgångar 3 000 3 000

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Presentkort 1 553 2 668

1 553 2 668

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 11 953 19 809

Fordringar hos koncernföretag 15 25 950 171 905

Övriga fordringar 3 632 2 986

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 8 531 5 990

50 066 200 690

Kassa och bank 19 81 263 0

Summa omsättningstillgångar 132 882 203 358

SUMMA TILLGÅNGAR 135 882 206 358
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BALANSRÄKNING

MODERFÖRENINGEN (TSEK)
Tilläggs-

upplysning 2017-06-30 2016-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 63 988 55 642

Årets resultat 587 8 346

64 575 63 988

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 205 8 701

Skulder till koncernföretag 177 57 075

Övriga skulder 12 792 11 477

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 57 133 65 117

71 307 142 370

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 135 882 206 358
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Fritt eget kapital

MODERFÖRENINGEN (TSEK) Balanserat resultat Årets resultat Totalt

Ingående balans 2015-07-01 54 557 1 085 55 642

Omföring resultat föregående år 1 085 -1 085 0

Transaktioner med ägare:

 Lämnad utdelning 0 -166 422 -166 422

Årets resultat 0 174 768 174 768

Utgående balans 2016-06-30 55 642 8 346 63 988

Omföring resultat föregående år 8 346 -8 346 0

Transaktioner med ägare:

 Lämnad utdelning 0 -166 367 -166 367

Årets resultat 0 166 954 166 954

Utgående balans 2017-06-30 63 988 587 64 575

2017-06-30 2016-06-30

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott 0 0
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KASSAFLÖDESANALYS

MODERFÖRENINGEN (TSEK)
Tilläggs-

upplysning 2016/2017 2015/2016

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 171 470 179 693

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

 Avskrivningar och nedskrivningar -4 485 -4 485

166 985 175 208

Resultatandel i lotteriverksamheten -31 -440

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital

166 954 174 768

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager -1 553 0

Förändring av rörelsefordringar 52 730 -13 223

Förändring av rörelseskulder 29 499 4 877

Kassaflöde från den löpande verksamheten 247 630 166 422

Finansieringsverksamheten

Utbetald utdelning -166 367 -166 422

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -166 367 -166 422

Årets kassaflöde 81 263 0

Likvida medel vid årets början 0 0

Likvida medel vid årets slut 81 263 0
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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) .

Bolaget har ändrat princip avseende redovisning av lotterier i syfte att skapa en bättre transparens och redovisning av 
den verksamhet som bedrivs . Tidigare år har intäkter och kostnader hänförliga till respektive lotteri nettoredovisats såsom 
”Resultatandel i lotteriverksamheten”, beaktat det avtal om enkelt bolag som finns där verksamheten fördelas mellan respektive 
avtalspart . Från räkenskapsåret 2016/17 redovisas istället lotteriverksamheten brutto, och där den andel som belöper på övriga 
avtalsparter i det enkla bolaget redovisas som ”Resultatandel i lotteriverksamheten” . För jämförbarhet så har även jämförande 
år omräknats . Nedanstående tabell redovisar belopp enligt avlämnad årsredovisning per 160630, rättningsbelopp samt 
omräknad resultat-  och balansräkning .

Enligt fastställd 
årsredovisning 

160630 Rättelse

Omräknad 
årsredovisning 

160630 

Varulager 0 2 668 2 668

Kundfordringar 12 19 797 19 809

Fordringar hos koncernföretag 102 770 69 135 171 905

Övriga fordringar 14 2 972 2 986

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 5 990 5 990

Leverantörsskulder 0 8 701 8 701

Skulder till koncernföretag 41 506 15 569 57 075

Övriga skulder 68 11 409 11 477

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 234 64 883 65 117

Nettoomsättning 4 513 -4 513 0 

Lotteriintäkter 0 1 239 989 1 239 989

Övriga rörelseintäkter 0 815 815 

Vinster lotterier 0 -458 700 -458 700

Övriga externa kostnader -280 -602 353 -602 633

Resultatandel i lotteriverksamheten 8 346 -8 786 -440

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 4 476 tkr . Koncernens bedömning är att underskottsavdraget kommer att kunna utnyttjas 
fullt ut mot framtida vinster .

Redovisningsprinciper - Koncernen

Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden . 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 .

I koncernredovisningen faller koncernföretagens bokslutsdispositioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter avdrag 
för uppskjuten skatt . Detta innebär att koncernföretagens obeskattade reserver i koncernens balansräkning fördelas mellan 
uppskjuten skatteskuld och eget kapital .

Överskott/föreningsbehållning
Folkspel driver och utvecklar lotterier som genererar pengar till Sveriges ideella föreningsliv . Överskottet går till de föreningar 
som är förmånstagare till lotteriprodukterna och för att de ska få ta del av överskott löpande så betalas det ut á conto under 
räkenskapsåret .
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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
Tillgångar som leasas genom ett finansiellt leasingavtal redovisas som en materiell anläggningstillgång samtidigt som framtida 
leasingavgifter redovisas som skuld . Vid det första redovisningstillfället redovisas tillgången och skulden till nuvärdet av 
framtida minimileaseavgifter och eventuellt restvärde . Vid beräkningen av nuvärdet av minimileaseavgifterna används avtalets 
implicita ränta . 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 . Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte 
finns förpliktelser, vare sig legala eller informella, att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter . Övriga planer klassificeras 
som förmånsbestämda pensionsplaner . Koncernen har övriga långfristiga ersättningar till anställda 

Koncernen har förmånsbestämda pensionsplaner som finansieras via Alecta, vilka redovisas som avgiftsbestämda planer då det 
inte finns tillräcklig information för att redovisa planen som förmånsbestämd .

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 . 

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
Goodwill 5 år

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3-5 år

Finansiella instrument  
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet .

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 .
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Redovisningsprinciper - Moderföreningen
Endast redovisningsprinciper som avviker från de som tillämpas i koncernredovisningen

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 .

Ekonomiska transaktioner med parter inom det enkla bolaget 
Övriga parter i de enkla bolaget erhåller en andel av intäkerna från lotteriverksamheten motsvarande de nettokostnader som de har 
för lotteriverksamheten . I moderföreningen redovisas denna kostnadstäckning under rubriken ”Övriga externa kostnader” .

Not 2  Lotteriintäkternas fördelning

Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar 
enligt följande:

Koncernen Moderföreningen
2016/17 2015/16 2016/17 2015/16

Lotteri och spel 1 122 824 1 141 227 1 122 824 1 141 226
Telefoniintäkter 73 454 81 324 73 454 81 324
Rabatter 15 629 17 439 15 629 17 439
Övrigt 0 1 515 0 0

1 211 907 1 241 505 1 211 907 1 239 989

Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt följande:
Koncernen Moderföreningen

2016/17 2015/16 2016/17 2015/16
Sverige 1 211 907 1 241 505 1 211 907 1 239 989

1 211 907 1 241 505 1 211 907 1 239 989

Not 3  Arvode till revisorer Koncernen Moderföreningen
2016/17 2015/16 2016/17 2015/16

Ernst & Young
Revisionsuppdraget 1 113 1 139 106 106

1 113 1 139 106 106

Not 4  Leasingavtal - leasetagare

Operationell leasing Koncernen Moderföreningen
2016/17 2015/16 2016/17 2015/16

Kostnadsförda leasingavgifter avseende 
operationella leasingavtal 4 079 4 014 0 0

Framtida minimileaseavgifter avseende ej 
uppsägningsbara operationella leasingavtal
     Ska betalas inom 1 år 4 198 3 907 0 0
     Ska betalas inom 1-5 år 1 155 4 534 0 0
     Ska betalas senare än 5 år 0 0 0 0

5 353 8 441 0 0

Finansiella leasingavtal

Koncernen och moderföretaget har ingått följande väsentliga leasingavtal vilka redovisas som finansiella leasingavtal:
31 leasingbilar .

Tillgångar från finansiella leasingavtal ingår i balansräkningen enligt nedan:

Koncernen Moderföreningen
2017-06-30 2016-06-30 2017-06-30 2016-06-30

Inventarier, verktyg och installationer 8 767 4 684 0 0
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Not 5  Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda 2016/17 2015/16
Antal 

anställda Varav män
Antal 

anställda Varav män
Moderföreningen
Sverige 0 0% 0 0%

0 0% 0 0%
Dotterföretag
Sverige 104 58% 92 57%

104 58% 92 57%
Koncernen totalt 104 58% 92 57%

Löner och andra ersättningar Koncernen Moderföreningen
2016/17 2015/16 2016/17 2015/16

Styrelse och VD 3 060 2 873 138 111
Övriga anställda 44 760 41 488 0 0

47 820 44 361 138 111
Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och VD 840 671 0 0
Pensionskostnader övriga anställda 5 107 4 327 0 0
Övriga sociala kostnader 16 880 15 459 32 28

22 827 20 457 32 28

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Koncernen Moderföreningen

2017-06-30 2016-06-30 2017-06-30 2016-06-30
Andel kvinnor i styrelsen 40% 30% 57% 43%
Andel män i styrelsen 60% 70% 43% 57%
Andel kvinnor bland övriga ledande
befattningshavare 13% 17% 0% 0%
Andel män bland övriga ledande
befattningshavare 87% 83% 0% 0%

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen .

Not 6  Inköp och försäljning mellan koncernföretag Moderföreningen
2016/17 2015/16

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen 0% 0%
Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen 95% 95%

Not 7  Resultatandel i lotteriverksamheten Moderföreningen
2016/17 2015/16

Bingolotto 2014/15 0 829
Bingolotto 2015/16 247 610
Bingolotto 2016/17 10 330 -2 655
Bingolotto 2017/18 -712 0
Bingolottos julkalender 2015 0 4 257
Bingolottos julkalender 2016 8 094 -288
Bingolottos julkalender 2017 -43 0
Sverigelotten 11 0 678
Sverigelotten 12 1 713 -7 298
Sverigelotten 13 -33 084 7 013
Sverigelotten 14 6 647 0
Sverigelottens jubileumslott 0 810
Kosing 1 0 907
Kosing 2 465 -3 485
Nätspel 6 454 7 288
SMS-lotteri 507 120
Avgår andel som tillhör övriga parter i det enkla bolaget -31 -440

587 8 346

Moderföreningen är part i ett avtal om enkelt bolag som gemensamt bedriver lotteriverksamhet . Enligt avtalet erhåller den 
ideella föreningen en andel motsvarande 95% av lotteriverksamhetens resultat som uppgick till 617 728 kronor .
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Not 8  Nedskrivning av aktier i koncernföretag Moderföreningen
2016/17 2015/16

Nedskrivning av aktierna i Folkspel i Sverige AB -4 485 -4 485
-4 485 -4 485

Not 9  Skatt på årets resultat Koncernen Moderföreningen
2016/17 2015/16 2016/17 2015/16

Aktuell skatt 12 19 0 0
Förändring av uppskjuten skattefordran avseende 
underskottsavdrag 222 197 0 0
Summa redovisad skatt 234 216 0 0

Not 10  Varumärke Koncernen Moderföreningen
2017-06-30 2016-06-30 2017-06-30 2016-06-30

Ingående anskaffningsvärden 144 746 144 746 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 144 746 144 746 0 0

Ingående avskrivningar -109 989 -105 504 0 0
Årets avskrivningar -4 485 -4 485 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -114 474 -109 989 0 0

Utgående redovisat värde 30 272 34 757 0 0

Not 11  Goodwill Koncernen Moderföreningen
2017-06-30 2016-06-30 2017-06-30 2016-06-30

Ingående anskaffningsvärden 1 259 1 259 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 259 1 259 0 0

Ingående avskrivningar -1 007 -755 0 0
Årets avskrivningar -252 -252 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 259 -1 007 0 0

Utgående redovisat värde 0 252 0 0

Not 12  Inventarier, verktyg och installationer Koncernen Moderföreningen
2017-06-30 2016-06-30 2017-06-30 2016-06-30

Ingående anskaffningsvärden 15 419 14 252 1 915 1 915
Årets anskaffningar 8 583 1 928 0 0
Försäljningar/utrangeringar -9 019 -761 -1 915 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 983 15 419 0 1 915

Ingående avskrivningar -10 266 -8 348 -1 915 -1 915
Försäljningar/utrangeringar 7 081 0 1 915 0
Årets avskrivningar -2 453 -1 918 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 638 -10 266 0 -1 915

Utgående redovisat värde 9 345 5 153 0 0
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Not 13  Andelar i koncernföretag Moderföreningen
2017-06-30 2016-06-30

Ingående anskaffningsvärden 3 000 3 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 000 3 000

Ingående aktieägartillskott 179 299 174 814
Årets aktieägartillskott 4 485 4 485
Utgående ackumulerade aktieägartillskott 183 784 179 299

Ingående nedskrivningar -179 299 -174 814
Årets nedskrivningar -4 485 -4 485
Utgående ackumulerade nedskrivningar -183 784 -179 299

Utgående redovisat värde 3 000 3 000

Not 14  Specifikation av andelar i  koncernföretag

Namn
Kapital- 

andel
Rösträtts- 

andel
Antal 

andelar
Bokfört 

värde
Folkspel i Sverige AB 100% 100% 30 000 3 000

3 000

Företagets namn Org.nr. Säte
Folkspel i Sverige AB 556350-0692 Mölndal

Not 15  Fordringar hos koncernföretag Koncernen Moderföreningen
2017-06-30 2016-06-30 2017-06-30 2016-06-30

Ingående anskaffningsvärden 0 0 102 770 89 556
Tillkommande fordringar 0 0 0 82 349
Amorteringar, avgående fordringar 0 0 -76 820 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 25 950 171 905

Utgående redovisat värde 0 0 25 950 171 905

Not 16  Andra långfristiga värdepappersinnehav Koncernen Moderföreningen
2017-06-30 2016-06-30 2017-06-30 2016-06-30

Ingående anskaffningsvärden 25 320 23 487 0 0
Årets anskaffningar 7 806 9 006 0 0
Försäljningar/utrangeringar -3 369 0 0 0
Omklassificeringar -5 058 -7 173 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 24 699 25 320 0 0

Utgående redovisat värde 24 699 25 320 0 0

Marknadsvärdet på ovan värdepapper är på balansdagen 25 735 Tkr .

Not 17  Uppskjuten skattefordran Koncernen Moderföreningen
2017-06-30 2016-06-30 2017-06-30 2016-06-30

Ingående saldo 4 697 4 894 0 0
Tillkommande skattefordringar 0 0 0 0
Återförda skattefordringar -221 -197 0 0

4 476 4 697 0 0
Se även not 9  Skatt på årets resultat .
Den uppskjutna skattefordran hänför sig till skattemässiga underskottsavdrag .
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Not 18  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen Moderföreningen
2017-06-30 2016-06-30 2017-06-30 2016-06-30

Upplupna intäkter 4 098 6 160 3 944 5 990
Förutbetalda hyreskostnader 957 939 0 0
Förutbetalda försäkringspremier 194 178 0 0
Övriga förutbetalda kostnader 13 068 7 997 4 587 0

18 317 15 274 8 531 5 990

Not 19  Kassa och bank Koncernen Moderföreningen
2017-06-30 2016-06-30 2017-06-30 2016-06-30

Kassamedel 70 564 38 372 67 512 0
Klientmedel 13 751 10 964 13 751 0

84 315 49 336 81 263 0

Not 20  Långfristiga skulder Koncernen Moderföreningen
2017-06-30 2016-06-30 2017-06-30 2016-06-30

Förfaller mellan 1 och 5 år efter balansdagen
Skulder avseende finansiella leasingavtal 6 656 3 042 0 0
Övriga skulder  8 000 8 000 0 0

14 656 11 042 0 0

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen
Övriga skulder  4 000 6 000 0 0

4 000 6 000 0 0

Not 21  Checkräkningskredit Koncernen Moderföreningen
2017-06-30 2016-06-30 2017-06-30 2016-06-30

Beviljad kredit 20 000 20 000 20 000 0

Not 22  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Moderföreningen
2017-06-30 2016-06-30 2017-06-30 2016-06-30

Upplupna semesterlöner 8 083 7 390 0 0
Upplupna sociala avgifter 2 540 3 510 0 0
Upplupna vinster 36 182 47 999 36 182 47 999
Upplupen föreningsbehållning/provisioner 10 125 6 861 10 125 6 861
Upplupna TV och programkostnader 4 165 3 025 0 0
Övriga upplupna kostnader 6 273 752 529 106
Intäktskorrigering lotterier 9 933 10 023 9 933 10 023
Övriga förutbetalda intäkter 364 1 195 364 128

77 665 80 755 57 133 65 117

Not 23  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Koncernen Moderföreningen
2017-06-30 2016-06-30 2017-06-30 2016-06-30

Säkerheter ställda för egna skulder till kreditinstitut
Företagsinteckningar 35 500 35 500 0 0
Aktier i dotterföretag 0 100 0 0

35 500 35 600 0 0

Eventualförpliktelser
Koncernen och moderföreningen har per balansdagen inga (inga) eventualförpliktelser
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Not 24  Resultatdisposition 2017-06-30 2016-06-30

Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat 63 988 434 55 642 355
Årets resultat 586 841 8 346 079

disponeras så att 64 575 275 63 988 434

i ny räkning överföres 64 575 275 63 988 434
64 575 275 63 988 434

Not 25  Väsentliga händelser efter balansdagen

Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen 

Mölndal den 25 oktober 2017
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Svenskt föreningsliv gör Sverige bättre för alla

Folkspel är föreningslivets eget spelbolag. Vi är politiskt obundna och vill 
bidra till att ge alla möjligheten att delta i den gemenskap som föreningslivet 
innebär. Bakom oss står 74 riksorganisationer med tusentals föreningar och 
tillsammans över 5 miljoner medlemmar. Att en så stor del av befolkningen är 
aktiv inom föreningslivet är unikt i världen. Det är något att vara stolt över. 

Föreningslivet i Sverige drivs framför allt av ideella krafter som gör fantastiska 
insatser för våra barn och ungdomar. För att kunna utveckla verksamheten 
och satsa på de yngre krävs medel och det är själva anledningen till att  
Folkspel bildades för 26 år sedan. Vi är ett bolag fullt av eldsjälar och våra 
produkter skall vara bra verktyg för föreningar att kunna öka sina intäkter. 

Allt överskott från våra lotterier går därför direkt till Sveriges lokala klubbar 
och föreningar. Genom att delta i våra lotterier bidrar du direkt till ett rikare 
föreningsliv, i dubbel mening. Sedan 1991 har vi bidragit med 16,2 miljarder 
kronor till föreningslivet. Vi vågar påstå att dessa pengar kommit det svenska 
samhället till stor nytta. 

Vi erbjuder produkterna BingoLotto, Sverigelotten, BingoLottos Julkalender 
samt nätspel på www.bingolotto.se. 

Läs mer om oss på www.folkspel.se


