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OORDFÖRANDE HAR ORDET 
 

Den nya spellagstiftningen  trädde i kraft 1 januari 2019 vilken öppnade upp den svenska marknaden för 

nya licenser för såväl etablerade som nya aktörer. För Folkspel innebär det att en ny spellicens ska vara 

på plats senast den 30 juni 2020. För det erfordras att Folkspel genomför sitt certifieringsarbete vilket 

det arbetas med för högtryck i skrivande stund. 

 

Verksamhetsåret 2018/2019 har i mycket kretsat kring arbetet inför omregleringen av spelmarknaden. 

Arbetet har präglats av att etablera de ideella spelaktörernas förutsättningar och position på 

spelmarknaden genom dialog med de politiska beslutsfattarna. Avseende detta arbete har ett gott 

samarbete bedrivits med framför allt Miljonlotteriet och Kombispel. Utveckling under året har 

koncentrerats på vår befintliga produktportfölj där vi även kan notera Rickard Olssons återkomst som 

programledare i Bingolotto. Omsättningen ökade med 7% mot föregående år vilket får anses som bra. 

Arbetet 2019/2020  fortsätter nu med fokus på ytterligare volymutveckling samt, de kommande åren, nya 

lotteriaffärer. Marknaden är sedan omregleringen starkt konkurrensutsatt. Det är av största vikt att 

Folkspel befäster sin unika position. För att fortsatt vara en viktig aktör inom spelbranschen och den 

ideella vertikalen arbetar vi därför vidare med att tydligt kommunicera vår värdegrund, inte minst genom 

Eldsjälsprojektet. Hög trovärdighet för varumärket Folkspel ska vara garanten för framgång i utvecklingen 

av såväl befintliga produkter som nya. 

Folkspel fortsätter fokusera på att vara ”Föreningslivets eget spelbolag” och att förstärka positionen 

som den ideella rörelsens samlande partner. Vårt arbete ska bidra till att skapa den medvetne 

konsumenten som ser skillnaden i vilken lotteriprodukt som köps, och till vilken nytta. Folkspel vill skapa 

växtkraft till det svenska föreningslivet. Ett föreningsliv som gör Sverige bättre för alla. 

 

Göteborg 23 oktober 2019 

Anders Rydberg 

Styrelsens ordförande 
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VVERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018/2019 
 

STYRELSE, REVISORER OCH VALBEREDNING 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 

följande sammansättning: 

 

Ledamöter 

Anders Rydberg, ordförande 

Stefan Bessman 

Andreas Ericsson 

Maria Bergström 

Cecilia Augustsson Edstam 

Christina Petersson 

Inger Wikander  

 

Suppleanter  

Mattias Hjelmberg 

Peter Sikström  

Pia Lennberg  

   

Föredragande/protokollssekreterare   

Jessica Hultgren, VD-assistent 

 

Styrelsen har under perioden juli 2018 – juni 

2019, utöver konstituerande möte, haft 5 

protokollförda sammanträden.  

Vid årsmötet valdes Sven-Ivar Jansson och 

Alexander Simeonidis till ordinarie revisorer. 

Dennis Lind 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, Kerstin 

Fondberg och Jan Wikander som övriga 

ledamöter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDLEMSORGANISATIONER 

Under juli 2018 – juni 2019 har 72 

folkrörelseorganisationer varit anslutna till 

Folkspel.  

 

REPRESENTATION/KONFERENSER 

Folkspel har deltagit i SPER, Spelbranschens 

Riksorganisation, som förutom Folkspel har 

bestått av bl.a ATG, Kombispel, Miljonlotteriet, 

Postkodlotteriet, Svebico, Sportlotteriet och 

Svenska Spel. 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.  
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VERKSAMHETSPLAN - INRIKTNING 

Vid årsmötet i november 2018 anmälde styrelsen 

mål och riktlinjer samt budget för kommande 

verksamhetsår, vilka beslöts av årsmötet.      

 

Fokus under 2018/2019 var att förbereda 

verksamheten för omregleringen av den svenska 

spelmarknaden. Det var viktigt att etablera de 

ideella spelaktörernas förutsättningar hos de 

politiska beslutsfattarna. Därav samarbetade 

Folkspel med de ideella aktörerna Miljonlotteriet 

och Kombispel. 

 

Fokus under verksamhetsåret har också varit att 

fortsatt utveckla och vårda vår befintliga 

produktportfölj. Verksamhetsåret innebar en 

nystart för Bingolotto, med Rickard Olsson som 

ny programledare. Utvecklingen för Sverigelotten 

fortsatte, i samarbete med ATG, avseende 

marknadsinvesteringar och distribution. Under 

året avslutades också samarbetet med Bonnier, 

avseende vår nätspelsaffär, där driften helt 

övertogs av Folkspel ifrån 1 januari 2019.   

   

Denna handlingsplan fortsätter sin utveckling 

under verksamhetsåret 2019/2020, med fokus på 

åtgärder som syftar till att öka försäljningen av 

Folkspels produkter, och därmed överskottet till 

svenskt föreningsliv. Vid sidan av detta arbete 

utvärderas nya spel- och lotterier, som skapar 

möjligheter till strategisk affärsutveckling.  

 

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 successivt 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. 

 

NY SPELLAGSTIFTNING 

Den 1 januari 2019 trädde den nya spellagen i 

kraft. Den svenska marknaden öppnades således 

för nya licenser både för etablerade och nya 

operatörer. Marknaden delades upp i en 

kommersiell vertikal (kasino och sportbettingspel) 

samt en ideell vertikal (lotteriprodukter).   

Folkspel och en rad ideella speloperatörer fick 

ytterligare tid att anpassa sig till den nya 

spellagstiftningen genom förlängda 

lotteritillstånd baserade på den gamla 

spellagstiftningen. I Folkspels fall ända fram till 

30/6 2020. Fram till dess skall 

certifieringsprocesserna genomföras samt 

inkluderas i vår licensansökan. Vårt mål är att 

aktivera en ny spellicens under kvartal två 2020. 

Det finns fortfarande områden i den nya 

spellagen som är oklara i sin tolkning. Bl.a. 

bonus och marknadsföringsramar, 

spelmissbruksbegränsningar etc. Folkspel har 

under hela spelutredningen, remissarbetet, och 

de nu aktuella utestående frågorna agerat 

tillsammans med övriga ideella operatörer. Detta 

samarbete har skapat goda förutsättningar att 

genomföra de förändringar i lagen som de 

ideella operatörerna eftersträvar. 
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FFOLKSPEL OCH VÅRA PRODUKTER 
 

BINGOLOTTO 

Under perioden har Bingolotto genomfört 43 

spelomgångar. Premiären var den 26 augusti 

och säsongsfinalen var den 16 juni. Alla program 

har sänts i TV4 förutom ett antal program under 

våren som sändes i Sjuan på grund av 

direktsända sportevenemang. 

 

Högsta tittarsiffran för året blev som förväntat på 

Uppesittarkvällen med närmare 2,3 miljoner 

tittare (2017 var det 1,9 miljoner). Tittandet 

fortsätter att öka och Bingolottos Uppesittarkväll 

blir allt starkare som en svensk jultradition och 

lottförsäljningen följer med i ökningen också. 

Nyårsprogrammet ökade återigen med en 

timma i sändningstid och gick mellan 20.00-

00.10. Vår ambition är att stärka traditionen att 

fira in tolvslaget med Bingolotto. Allt under 

devisen; Fira in tolvslaget tillsammans med oss. 

Även detta program ökar både i tittarantal och 

lottförsäljning. 

Rickard Olsson har varit programledare under 

hela perioden med undantag av ett 

vikarieprogram under hösten som leddes av 

Stefan Odelberg. Nyårsprogrammet leddes av 

Rickard Olsson och Lotta Engberg. 

Tillsammans med produktionsbolaget Warner 

anpassades konceptet för att passa Rickard. I 

grunden fanns det viktigaste i väsentlighet kvar, 

bingospel, hemliga lådor, finalspel e t c, men 

scenografi och andra moment i programmet 

skräddarsyddes. En ny producent rekryterades 

också. I övrigt var redaktionen intakt från året 

innan. Lotteriprodukten ändrades inför denna 

säsong inte nämnvärt.  

 

Tittarsiffror under perioden har hållit sig stabila 

och kan väl jämföras med året innan. Vi tappar 

lite i vissa omgångar och ökar i andra. Med 

tanke på utvecklingen inom rörlig media så står 

sig Bingolottos tittarsiffror bra jämfört med andra 

program i tablån. 

 

NÄTSPELEN/LOTTBUTIKEN 

Ett verksamhetsår med stora förändringar både 

organisations-, konkurrens- och 

marknadsmässigt. Folkspel har under 

verksamhetsåret avslutat ett affärssamarbete 

med Bonnier och driver sedan årsskiftet 

nätspelsaffären helt i egen regi. Vi har fått ett 

stort inflöde av direkta konkurrenter på den 

svenska spelmarknaden i och med 

omregleringen. 

  

Mot dessa utmaningar har Folkspel stått upp på 

ett mycket fint sätt. Vi har inte bara hållit vår 

position utan ökat både vår omsättning (12%) 

och lönsamhet (16%). En fantastisk prestation 

som vi alla ska känna en stor stolthet i.  

  

Nycklar i framgången är ökad kompetens inom 

den digitala marknadsföringen vilket inneburit 

ett breddat digitalt ekosystem så Folkspels 

digitala produkter fått ökad synlighet i sociala 

medier och höjd ranking i sökmotorer. Detta har 

resulterat i en kraftigt ökad trafik till våra 

konsumentportaler (bingolotto.se och 

sverigelotten.se) som drivit vårt 

försäljningsresultat. 
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Även försäljningen av våra digitala bingolotter 

har haft en fin utveckling under 

verksamhetsåret. Dels har vi genom IT-

utveckling förbättrat spelupplevelsen avsevärt. 

Vi har också tagit hem delar av den digitala 

marknadsföringen även för Bingolotto vilket givit 

mycket positiva effekter. Vi har kunnat anpassa 

marknadsföring genom kontinuerlig analys och 

anpassat vårt budskap baserat på lärdom. 

Exempelvis har denna lärdom visat att ett ökat 

fokus på programmets innehåll, så som artister 

och gäster, driver försäljningen bättre än själva 

lotten i sig. På helåret har den digitala 

bingolottförsäljningen ökat med 49%. Våra 

eventkvällar sticker ut med +81% på 

uppesittaren och hela +92% på nyår. 

  

SMS-LOTTERIER 

SMS-lotteriet lägger ytterligare ett tufft 

verksamhetsår bakom sig. Begränsat utrymme 

på våra tryckta Bingolotter är en anledning samt 

att Swish som betalsätt har försämrat 

konverteringen. SMS-lotteriet är dock en fortsatt 

billig rekryteringskanal till den digitala 

kundbasen. Framförallt under våra eventkvällar 

konverterar vi en stor mängd fysiska 

konsumenter till vår digitala kundbas genom vårt 

SMS-lotteri. Kommande verksamhetsår kommer 

vi lyfta sms-spelet i våra sociala kanaler och 

genom RO´s kanaler i ett försök att lyfta lotteriet. 

  

SVERIGELOTTEN  

Produkten är en klassisk skraplott där tre lika 

symboler ger vinst och fyra lika symboler ger 

dubbel 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.  

Michelle Berntsson skrapade fram en halv miljon på Sverigelotten 

Sedan några år tillbaka finns Sverigelotten i 4 

olika editioner, en standard, en hjärtlott, en rosa 

edition och en jullott. Den rosa Sverigelotten, 

som under oktober hjälper till att bidra till 

kampen mot bröstcancer, 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. I 

februari, hjärtmånaden, hade vi för andra året, 

hjärtlotten. Med den kampanjen lyfter vi fram två 

andra av Folkspels organisationer, 

Hjärtebarnsfonden och Riksförbundet HjärtLung.  

En nyhet för årets juledition var att den kom i två 

olika färger, i samma bunt, en röd och en blå. 

       
Sverigelotten      Sverigelottens  Sverigelotten              Sverigelottens jullott 
standard             hjärtlot               rosa lott 

 

 

I maj 2019 lanserade vi årets största nyhet på 

skraplottsmarknaden.  

Sverigelotten Premium - skraplotten i Sverige 

med den högsta vinsten. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det har under sista året efterfrågats fler 

prisvarianter av Sverigelotten, framförallt ifrån 

återförsäljarledet. Sverigelotten som produkt har 

också ökat sin kännedom hos konsument 

väsentligt, vilket grundat för att tiden var mogen 

för en produktutveckling. Marknaden är redo att 

ta till sig ytterligare en Sverigelotten. Segmentet 

50 kronor har idag ingen annan liknande 

skraplott vilket också ger oss förutsättningar för 

att produkten skall kunna ta den positionen. 

Dessutom en självklar prisutveckling, 

Sverigelotten 25 kronor och Sverigelotten 50 

kronor.  
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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. 

 

Bingolottos julkalender 2018 hade fortsatt  

lyckad försäljningsutveckling, även i år var det 

den bästa julkalendern på flera år. Kalendern 

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 13 lyckliga vinnare som fick komma 

till Bingolottostudion och spela FärgFemman. 

 

Tittie Thomasson var en av de lyckliga vinnarna som fick spela FärgFemman. 
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FFÖRENINGSLIV OCH ÅRETS ELDSJÄL 
 

FÖRENINGSLIV I SAMARBETE MED 

EXPRESSEN 

I slutet av verksamhetsåret lanserades ett utökat 

samarbete med Expressen. Detta samarbete 

bygger på att Expressen med ett team av 

erfarna reportrar synliggör det svenska 

föreningslivet i ord och bild på redaktionell plats 

i Expressen. Detta stärker grunden i Folkspels 

varför – Svenskt föreningsliv gör Sverige bättre 

för alla.  

 

Runt denna miljö har Folkspel exklusivitet vad 

gäller annonsytor och native artiklar. Målet med 

Folkspels arbete i stort är att göra de 

konsumenter som gillar att köpa lotteri- och 

spelprodukter medvetna om de val man har, 

inte enbart baserat på produktegenskaperna 

utan vad spelbolaget/organisationen bakom 

faktiskt står för. I Folkspels fall – Vi ger Sveriges 

föreningar växtkraft då allt överskott från 

Folkspel går tillbaka till föreningarna.  

 

Föreningsliv är en välbesökt sida på Expressen 

och har redan blivit nummer 1 av alla 

samarbeten som Bonnier News haft. Under 

vissa dagar har Folkspels native artiklar legat på 

topp 5 över lästa artiklar på Expressen, alla 

kategorier. I snitt har vi ca 170 000 unika 

besökare i veckan som läser våra native artiklar. 

Dessa läsare lägger ned ca 2 minuter i snitt i 

lästid vilket är väldigt bra och ger ett gott betyg 

då man anser att artiklarna är läsvärda och 

intressanta. På detta ska det sedan adderas all 

läsning som sker på de redaktionella artiklarna. 

 

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 spelbolag.  

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.  

Det sker också genom samarbete med 

Expressen och Bonnier News Brand Studio, där 

projektet Årets Eldsjäl fortsatte under hela 

verksamhetsåret att växa. Eldsjälarna 

nominerades av svenska folket varpå finalister 

utsågs ut av en jury, och vinnarna tillkännagavs 

under Eldsjälsgalan, mars 2019.  

Även idrottsprofiler, politiker, organisationer och 

partner till Folkspel och Årets Eldsjäl fanns på 

plats.  

 

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. 

Kategorier under året förändrades något. Vi 

plockade bort två kategorier. Den Öppna 

ersattes med Folkspels Specialpris och 

Kamratskap plockades helt bort. Övriga 

kategorier är Integration, Hälsa och Ledare.  

Till skillnad från tidigare år valde vi att ha två 

personer som ambassadörer för hela Årets 

Eldsjäl. Duon Anna och Emil Jönsson Haag blev 

under hösten nya ansikten utåt för projektet och 

även Folkspel. 
 

Årets Eldsjäl Ken Kvist med Anna och Emil Jönsson Haag 

 

Tillsammans med Expressen delade vi för första 

gången ut Specialpriset i samband med 

Eldsjälsgalan. Valet föll på den före detta 

landslagsspelaren i handboll, Loui Sand.  

Eldsjälsgalan 2019 leddes av Ida Björnstad och 

Susanna Kallur. Under veckorna inför, under och 

efter galan ökade vi antalet tid i förtjänad media 

rejält. PR-värdet för Eldsjälsgalan stannade på 

fina 26 miljoner kronor.  

 

I samband med galan så avslutades den tidigare 

upplagan av Årets Eldsjäl. Under de tre år som 

projektet genomförts har över 6,2 miljoner 

människor tagit del av artiklar, filmer och annat 

innehåll på sajten, vilket är fantastiskt. Svenskt 

föreningsliv engagerar.  

 

Vi producerade mer än 130 artiklar om 

föreningslivet, organisationer och Folkspels 

produkter Bingolotto och Sverigelotten. Och 
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även det här året har våra artiklar, på 

redaktionell plats, konkurrerat ut Expressens 

egna artiklar, vilket gör Årets Eldsjäl till 

Expressens mest framgångsrika projekt 

någonsin. Vi har även deltagit i fem nationella 

idrottsgalor (Ronneby, Västerås, Eskilstuna, 

Visby och Uppsala). Där har vi delat ut pris i 

kategorin Årets Eldsjäl.  

 

Efter ovan nämnd information, fakta om 

projektet Årets Eldsjäl, kan man konstatera att 

det blivit en framgång på flera olika plan. Vi har 

påbörjat målsättningen att öka medvetandet om 

ideella Folkspels varumärke hos svenska folket. 

Vi har tillsammans genomfört projektet Årets 

Eldsjäl på ett väldigt framgångsrikt sätt. Så pass 

bra att även Expressen, ett av landets största 

mediehus, inser storheten. Från och med 6:e 

maj så flyttade Årets Eldsjäl över på redaktionell 

plats på Expressens plattform som en undersajt 

till Expressens sportsajt (läs mer om den nya 

satsningen under rubriken Föreningsliv). 
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FFÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2018/2019 
 
INFORMATION OM VERKSAMHETEN 

Folkspel Ideell Förening (tidigare Folkrörelsernas Samarbetsorgan för Spel- och Lotterifrågor) 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 vara tillståndshavare 

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 de föreningar som är 

förmånstagare till lotteriprodukten. 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 

 Lotteri- och spelintäkter uppgick till 1 248 Mkr (1 158) för 2018/19 vilket är en ökning med 7,8%. 

 Under 2018/19 delade Folkspel ut 448 Mkr (423) i vinster till kunder i Folkspels spel- och lotterier 

vilket är en ökning med 5,9 %. 

 Folkspels totala lotteriöverskott för året uppgick till 190 Mkr (159) varav 170 Mkr (163) löpande 

fördelats till medlemsföreningar. 

 Rickard Olsson är sedan hösten 2018 ordinarie programledare för Bingolotto. 

 Den nya spellagstiftningen trädde i kraft den 1 januari 2019, men påverkar först Folkspel efter 30 

juni 2020 eftersom lotteritillstånd erhållits fram tills dess enligt tidigare lagstiftning. Den nya 

spellagstiftningen delar in spelmarknaden i en kommersiell- och en ideell vertikal med fortsatt 

skattebefrielse för den ideella.  

 Under året har Folkspel övergått från finansiell leasing av tjänstebilar till operationell leasing. 

 Samarbetet med Bonnier gällande nätspelsaffären avslutades 1 januari 2019 och bedrivs nu i 

egen regi. 

 Slutreglering av långfristig skuld har genomförts i förtid under året.  

 

MARKNADENS UTVECKLING SAMT RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER  

2018 var det sista året med den gamla spellagstiftningen innan vi går över till en öppen marknad med 

spellicenser. Den kommande omregleringen präglade spelmarknaden i media under året. Omfattningen 

av spelreklam fick stor uppmärksamhet. 

 

Den reglerade svenska spelmarknaden (de aktörer som har tillstånd från kommunerna, länsstyrelserna, 

regeringen eller Lotteriinspektionen) hade en nettoomsättning som uppgick till 16,7 miljarder kronor (17,1 

miljarder kronor 2017). Aktörer som saknade tillstånd fortsatte ta marknadsandelar och uppskattades ha 

drygt en fjärdedel av marknaden. Nettoomsättningen för aktörer som inte hade svenskt tillstånd 

uppskattas till 6,7 miljarder kronor (6,0 miljarder kronor 2017). Konkurrensen på spelmarknaden drev 

ökade medieinvesteringar och de utlandsbaserade spelbolagens andel av dessa investeringar var och är 

betydande. Intressant att påpeka är att marknaden spenderade 7,4 miljarder kronor på spelreklam under 

2018 enligt siffror från Kantar Sifo. Jämfört med 2017 var detta en ökning med 35 procent. 

 

Den politiska plattform som Folkspel skapat med de övriga ideella operatörerna på marknaden kommer 

att fortgå och stärka den ideella vertikalens möjlighet att utvecklas.  Folkspel har ett nära och mycket 

viktigt samarbete med RF vilket är en förutsättning för att kunna påverka politiker och, i sin förlängning, 

lagstiftning. 

 

De risker och osäkerhetsfaktorer som Folkspel framför allt jobbar på att minimera baseras i största grad 

på det förberedande licensarbete som nu görs. Osäkerheten runt komplexiteten och kostnaderna för 

den framtida licensen är i dagsläget svåra att få en komplett bild över. Vi jobbar tillsammans med övriga 

aktörer i vår vertikal på att klargöra samt minimera dess negativa konsekvenser. 
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Lotteriöverskottet som genereras av spel- och lotteriprodukterna från Folkspel är viktigt för att Sverige 

ska ha en fortsatt finansiellt starkt och oberoende föreningsliv. För Folkspel är det viktigt att även 

fortsättningsvis ha ett bra kunderbjudande genom att utveckla starka lotterier och spel. 

 

ÄÄGARFÖRHÅLLANDEN 

Folkspels medlemmar består av 72 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. 

 

FLERSÅRSÖVERSIKT KONCERNEN  2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 

Lotteriintäkter (tkr)  1 258 927 1 175 160 1 211 907 1 241 505 

Resultat efter finansiella poster (tkr)  190 476 160 061 166 985 175 207 

Rörelsemarginal (%)  14,8% 13,6% 13,7% 14% 

Balansomslutning (tkr)  216 114 210 460 195 163 223 649 

Soliditet (%)  39,7% 31,4% 35,6% 30,9% 

Antal anställda  117 109 104 92 

 

FLERÅRSÖVERSIKT MODERFÖRENINGEN*  2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 

Lotteriintäkter (tkr)  1 258 927 1 175 160 1 211 907 1 239 989 

Resultat efter finansiella poster (tkr)  186 106 158 721 166 954 174 768 

Rörelsemarginal (%)  15% 13,8% 14,1% 14,5% 

Balansomslutning (tkr)  206 783 184 692 135 882 206 358 

Soliditet (%)  37,2% 32,8% 47,5% 31% 

Antal anställda  117 109* 0 0 

 

*Övertag av verksamhet har skett den 1/1 2018 från Folkspel i Sverige AB. 

FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION  

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel  

  

Balanserat resultat 60 633 823 

Årets resultat 16 311 023 

 76 944 847  

  

disponeras så att i ny räkning överföres 76 944 847 
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RRESULTATRÄKNING  
 

 

KONCERNEN (TSEK) 

Tilläggs-

upplysningar 

 

2018/2019 

 

2017/2018 

    

Rörelsens intäkter    

Lotteriintäkter 2 1 258 927 1 175 160 

Medlemsavgifter  256 255 

Övriga rörelseintäkter  5 554 4 911 

  1 264 736 1 180 326 

Rörelsens kostnader    

Vinster lotterier  -448 300 -422 725 

Övriga externa kostnader 3,4 -540 344 -515 255 

Personalkostnader 5 -84 148 -75 796 

Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring 

därav) av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar 

 

 

9,10 

 

 

-5 245 

 

 

-7 165 

  -1 078 038 -1 020 941 

Rörelsens resultat 6 186 698 159 385 

    

Resultat från finansiella poster    

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  3 892 779 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -114 -103 

  3 778 676 

Resultat efter finansiella poster  190 476 160 061 

    

Skatt på årets resultat 8 -917 -745 

    

Årets resultat  189 559 159 316 

    

Utdelning till föreningslivet har därav uppgått till  169 795 162 663 
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BBALANSRÄKNING  
 

 

KONCERNEN (TSEK) 

Tilläggs-

upplysningar 

 

2019-06-30 

 

2018-06-30 

    

TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar    

    

Immateriella anläggningstillgångar    

Varumärken 9 21 303 25 787 

  21 303 25 787 

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier, verktyg och installationer 10 2 598 8 160 

  2 598 8 160 

Finansiella anläggningstillgångar    

Andra långfristiga värdepappersinnehav 14 0 10 570 

Uppskjuten skattefordran 15 3 149 3 847 

  3 149 14 417 

    

Summa anläggningstillgångar  27 049 48 364 

    

Omsättningstillgångar    

    

Varulager m.m.    

Presentkort  5 498 6 355 

  5 498 6 355 

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  24 694 16 375 

Aktuell skattefordran  1 310 1 198 

Övriga fordringar  1 530 556 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 21 093 19 393 

  48 627 37 522 

    

Kortfristiga placeringar  3 000 6 060 

    

Kassa och bank 17 131 939 112 159 

Summa omsättningstillgångar  189 065 162 096 

    

    

SUMMA TILLGÅNGAR  216 114 210 460 
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BBALANSRÄKNING  

 

 

KONCERNEN (TSEK) 

Tilläggs-

upplysningar 

 

2019-06-30 

 

2018-06-30 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

    

Eget kapital    

Bundna reserver  3 000 3 000 

Annat eget kapital inklusive året resultat  82 816 63 051 

  85 816 66 051 

Långfristiga skulder 18   

Skulder avseende finansiella leasingavtal  0 5 383 

Övriga skulder  0 10 000 

  0 15 383 

Kortfristiga skulder    

Skulder avseende finansiella leasingavtal  0 2 323 

Leverantörsskulder  28 340 33 598 

Aktuella skatteskulder  1 082 128 

Övriga skulder  11 454 12 995 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 89 423 79 982 

  130 298 129 026 

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  216 114 210 460 
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FFÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL  
 

 

 

KONCERNEN (TSEK) 

 

 

Bundna 

reserver 

 

Annat eget 

kapital inkl. årets 

resultat 

 

 

 

Totalt 

Ingående balans 2017-07-01 3 000 66 398 69 398 

    

Transaktioner med ägare:    

Lämnad utdelning 0 -162 663 -162 663 

Årets resultat 0 159 316 159 316 

Utgående balans 2018-06-30 3 000 63 051 66 051 

    

Transaktioner med ägare:    

Lämnad utdelning 0 -169 795 -169 795 

Årets resultat 0 189 559 189 559 

Utgående balans 2019-06-30 3 000 82 816 85 816 
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KKASSAFLÖDESANALYS  
 

 

KONCERNEN (TSEK) 

Tilläggs-

upplysningar 

 

2018/2019  

 

2017/2018 

    

Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat  186 698 159 385 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet    

Avskrivningar och nedskrivningar  5 245 7 165 

Realisationsresultat  -155 0 

   191 789 166 550 

    

Erhållen ränta  3 892 779 

Erlagd ränta  -114 -103 

Betald inkomstskatt  622 -246 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  

före förändringar av rörelsekapital 

  

196 188  

 

166 980 

     

Förändringar i rörelsekapital    

Förändring av varulager  857 -4 802 

Förändring av rörelsefordringar  -10 993 -1 998 

Förändring av rörelseskulder  2 642 21 757 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  188 694 181 937 

    

Investeringsverksamheten    

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -2 904 -2 342 

Förändring av kortfristiga placeringar  3 060 -1 002 

Försäljning av anläggningstillgångar  18 430 14 976 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  18 586 11 632 

    

Finansieringsverksamheten    

Förändring av skuld avseende finansiella leasingavtal  -7 705 -1 062 

Amortering av skuld  -10 000 -2 000 

Utbetald utdelning  -169 795 -162 663 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -187 500 -165 725 

    

Årets kassaflöde  19 780 27 844 

Likvida medel vid årets början  112 159 84 315 

Likvida medel vid årets slut 17,19 131 939 112 159 
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RRESULTATRÄKNING  
 

 

MODERFÖRENINGEN (TSEK) 

Tilläggs-

upplysningar 

 

2018/2019 

 

2017/2018 

Rörelsens intäkter    

Lotteriintäkter 2,6 1 258 927 1 175 160 

Medlemsavgifter  256 255 

Övriga rörelseintäkter  5 554 2 481 

  1 264 736 1 177 896 

Rörelsens kostnader    

Vinster lotterier  -448 300 -422 725 

Övriga externa kostnader 3,4 -542 226 -551 913 

Personalkostnader 5 -84 148 -40 358 

Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring 

därav) av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar 

 

 

10 

 

 

-760 

 

 

-154 

  -1 075 435 -1 015 150 

Rörelsens resultat 6 189 301 162 746 

    

Resultat från finansiella poster    

Nedskrivning av aktier i koncernföretag 7 -4 485 -4 485 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  1 392 469 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -102 -9 

  -3 195 -4 025 

Resultat efter finansiella poster  186 106 158 721 

    

ÅRETS RESULTAT  186 106 158 721 

    

Utdelning till föreningslivet har därav uppgått till  169 795 162 663 
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BBALANSRÄKNING 
 

 

MODERFÖRENINGEN (TSEK) 

Tilläggs-

upplysningar 

 

2019-06-30 

 

2018-06-30 

    

TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar    

    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier, verktyg och installationer 10 2 598 454 

  2 598 454 

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i koncernföretag 11,12 3 000 3 000 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 14 0 10 570 

  3 000 13 570 

    

Summa anläggningstillgångar  5 598 14 024 

    

Omsättningstillgångar    

    

Varulager m.m.    

Presentkort  5 498 6 355 

  5 498 6 355 

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  24 694 16 375 

Fordringar hos koncernföretag 13 12 521 10 381 

Skattefordringar  1 310 0 

Övriga fordringar  1 220 33 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 21 092 19 393 

  60 837 46 182 

    

Kortfristiga placeringar  3 000 6 060 

    

Kassa och bank 17 131 849 112 071 

Summa omsättningstillgångar  201 185 170 668 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  206 783 184 692 
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BBALANSRÄKNING 
 

 

MODERFÖRENINGEN (TSEK) 

Tilläggs-

upplysningar 

 

2019-06-30 

 

2018-06-30 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

    

Eget kapital    

Fritt eget kapital    

Balanserat resultat  60 633 64 575 

Årets resultat  16 311 -3 942 

  76 945 60 633 

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  28 340 33 599 

Aktuella skatteskulder  746 0 

Övriga skulder  11 329 10 478 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 89 423 79 982 

  129 838 124 059 

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  206 783 184 692 
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FFÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL  
 

    Fritt eget kapital 

 

MODERFÖRENINGEN (TSEK) 

Balanserat 

resultat 

 

Årets resultat 

 

Totalt 

Ingående balans 2017-07-01 63 988 587 64 575 

    

Omföring resultat föregående år 587 -587 0 

Transaktioner med ägare:    

Lämnad utdelning 0 -162 663 -162 663 

Årets resultat 0 158 721 158 721 

Utgående balans 2018-06-30 64 575 -3 942 60 633 

    

Omföring resultat föregående år -3 942 3 942 0 

Transaktioner med ägare:    

Lämnad utdelning 0 -169 795 -169 795 

Årets resultat 0 186 106 186 106 

Utgående balans 2019-06-30 60 633 16 311 76 945 
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KKASSAFLÖDESANALYS  
 

MODERFÖRENINGEN (TSEK) 2018/2019 2017/2018 

   

Den löpande verksamheten   

Rörelseresultat 189 301 162 746 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   

Avskrivningar och nedskrivningar 760 154 

Realisationsresultat -155 0 

 189 907 162 900 

   

Erhållen ränta 1 392 469 

Erlagd ränta -102 -9 

Betald inkomstskatt -564 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  

före förändringar av rörelsekapital 

 

190 362 

 

163 360 

    

Förändringar i rörelsekapital   

Förändring av varulager 857 -4 802 

Förändring av rörelsefordringar -13 346 3 884 

Förändring av rörelseskulder 5 033 35 604 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 183 177 198 046 

   

Investeringsverksamheten   

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2 904 -90 

Nedskrivning av aktier i koncernföretag -4 485 -4 485 

Förändring av kortfristiga placeringar 3 060 0 

Försäljning av anläggningstillgångar 10 725 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 6 396 -4 575 

   

Finansieringsverksamheten   

Utbetald utdelning -169 795 -162 663 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -169 795 -162 663 

   

Årets kassaflöde 19 778 30 808 

Likvida medel vid årets början 112 071 81 263 

Likvida medel vid årets slut 131 849 112 071 
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TTILLÄGGSUPPLYSNINGAR  
 

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 3 149 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. 

 

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 
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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. Samtliga 

pensionsförpliktelser redovisas som avgiftsbestämda planer då det inte finns tillräcklig information för att 

redovisa planen som förmånsbestämd. 

 

SSkatt  

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  

 

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. 
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FFordringar, 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. 

 

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. 

 

Leasingavtal  

I moderföretaget redovisas samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella 

leasingavtal. 

 

Not 2 Lotteriintäkternas fördelning 

 

Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande: 

               KKoncernen          Moderföreningen 

 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018  

Lotteri och spel 1 167 788 1 082 815 1 167 788 1 082 815 

Telefoniintäkter 79 821 74 752 79 821 74 752 

Rabatter 11 318 17 593 11 318 17 593 

 1 258 927 1 175 160 1 258 927 1 175 160  

 

Samtliga lotteriintäkter fördelar sig i Sverige. 

 

Not 3 Arvode till revisorer 

               KKoncernen          Moderföreningen 

 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018  

Ernst & Young     

Revisionsuppdraget 750 750 750 750 

 750 750 750 750 

 

Not 4 Leasingavtal- leasetagare 

               KKoncernen          Moderföreningen 

 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018  

Operationell leasing     

Kostnadsförda leasingavgifter avseende 

operationella leasingavtal 

 

7 533 

 

4 191 

 

7 533 

 

2 118 

     

Framtida minimileasingavgifter avseende ej 

uppsägningsbara operationella leasingavtal 

    

   Ska betalas inom 1 år 5 798 4 635 5 798 4 635 

   Ska betalas inom 1–5 år 14 670 14 016 14 670 14 016 

   Ska betalas senare än 5 år 17 250 18 652 17 250 18 652 

 37 718 37 303 37 718 37 303 
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Finansiella leasingavtal 

Koncernen och moderföreningen har på balansdagen inga väsentliga finansiella leasingavtal. 

 

Tillgångar från finansiella leasingavtal för föregående räkenskapsår ingår i balansräkningen enligt  

nedan. 

               KKoncernen          Moderföreningen 

 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018  

Inventarier, verktyg och installationer 0 7 707 0 0 

 

 

Not 5 Anställda och personalkostnader 

 

Medelantalet anställda 2018/2019 

Antal 

Anställda 

 

 

Varav män 

2017/2018 

Antal 

anställda 

 

 

Varav män 

Moderföreningen     

Sverige 117 54% 55 57% 

 117 54% 55 57% 

     

Dotterföretag     

Sverige 0 0% 54 59% 

 0 0% 54 59% 

 117 54% 109 58% 

 

               KKoncernen          Moderföreningen 

Löner och andra ersättningar 2018/2019  2017/2018  2018/2019  2017/2018  

Styrelse och VD 3 176 3 172 3 096 1 736 

Övriga anställda 51 978 46 993 51 978 25 290 

 55 154 50 165 55 074 27 026 

     

Sociala kostnader     

Pensionskostnader för styrelse och VD 615 608 615 305 

Pensionskostnader för övriga anställda 6 135 5 669 6 135 2 779 

Övriga sociala kostnader 19 463 17 884 19 448 9 550 

 26 213 24 161 26 197 12 364 

 

               KKoncernen          Moderföreningen 

Könsfördelning bland ledande 

befattningshavare 

2018/2019  2017/2018  2018/2019  2017/2018  

Andel kvinnor i styrelsen 50% 40% 57% 57% 

Andel män i styrelsen 50% 60% 43% 43% 

Andel kvinnor bland övriga ledande 

befattningshavare 

 

25% 

 

13% 

 

25% 

 

13% 

Andel män bland övriga ledande 

befattningshavare 

 

75% 

 

87% 

 

75% 

 

87% 

 

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen. 
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NNot 6 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 

         Moderföreningen 

 2018/2019 2017/2018 

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen 0% 42% 

Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom 

koncernen 

 

0% 

 

0% 

 

Not 7 Nedskrivning av aktier i koncernföretag 

         Moderföreningen 

  2018/2019  2017/2018 

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

  -4 485 -4 485 

 

Not 8 Skatt på årets resultat 

               KKoncernen          Moderföreningen 

 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 

Aktuell skatt -219 -116 0 0 

Förändring av uppskjuten skattefordran 

avseende underskottsavdrag 

 

-697 

 

-629 

 

0 

 

0 

 -917 -745 0 0 

 

Not 9 Varumärke 

               KKoncernen          Moderföreningen 

 2019-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2018-06-30 

Ingående anskaffningsvärden 144 746 144 746 0 0 

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 

 

144 746 

 

144 746 

 

0 

 

0 

     

Ingående avskrivningar -118 959 -114 474 0 0 

Årets avskrivningar -4 485 -4 485 0 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar -123 444 -118 959 0 0 

     

Utgående redovisat värde 21 302 25 787 0 0 

 

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer 

               KKoncernen          Moderföreningen 

 2019-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2018-06-30 

Ingående anskaffningsvärden 15 638 14 983 4 489 0 

Värden övertagna i samband med 

verksamhetsöverlåtelse 

 

0 

 

0 

 

0 

 

4 399 

Året anskaffningar 2 904 2 342 2 904 90 

Försäljningar/utrangeringar -9 875 -1 687 -2 170 0 

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 

 

8 667 

 

15 638 

 

5 223 

 

4 489 

     

Ingående avskrivningar -7 478 -5 638 -4 035 0 

Värden övertagna i samband med 

verksamhetsöverlåtelse 

 

0 

 

0 

 

0 

 

-3 881 

Försäljningar/utrangeringar 2 170 840 2 170 0 

Årets avskrivningar -760 -2 680 -760 -154 

Utgående ackumulerade avskrivningar -6 069 -7 478 -2 625 -4 035 

     

Utgående redovisat värde 2 598 8 160 2 598 454 
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NNot 11 Andelar i koncernföretag 

                           Moderföreningen 

  2019-06-30 2018-06-30 

Ingående anskaffningsvärden  3 000 3 000 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   3 000 3 000 

    

Ingående aktieägartillskott  188 269 183 784 

Årets aktieägartillskott  4 485 4 485 

Utgående ackumulerade aktieägartillskott   192 754 188 269 

    

Ingående nedskrivningar  -188 269 -183 784 

Årets nedskrivningar  -4 485 -4 485 

Utgående ackumulerade nedskrivningar   -192 754 -188 269 

    

Utgående redovisat värde   3 000 3 000 

 

Not 12 Specifikation av andelar i koncernföretag 

  

 

Namn 

 

Kapitalandel 

Rösträtts-

andel 

Antal 

andelar 

Bokfört 

värde 

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

    3 000 

 

Företagsnamn  Org.nr.  Säte 

Folkspel i Sverige AB 556350–0692  Mölndal 

 

Not 13 Fordringar hos koncernföretag 

               KKoncernen          Moderföreningen 

 2019-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2018-06-30 

Ingående anskaffningsvärden 0 0 10 381 25 950 

Tillkommande fordringar 0 0 2 140 0 

Amorteringar, avgående fordringar 0 0 0 -15 569 

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 

 

0 

 

0 

 

12 521 

 

10 381 

     

Utgående redovisat värde 0 0 12 521 10 381 

 

Not 14 Andra långfristiga värdepappersinnehav 

               KKoncernen          Moderföreningen 

 2019-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2018-06-30 

Ingående anskaffningsvärden 10 570 24 699 10 570 0 

Värden övertagna i samband med 

verksamhetsöverlåtelse 

 

0 

 

0 

 

0 

 

24 699 

Året anskaffningar 0 4 564 0 4 564 

Försäljningar/utrangeringar -16 630 -12 633 -16 630 -12 633 

Omklassificeringar 6 060 -6 060 6 060 -6 060 

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 

 

0 

 

10 570 

 

0 

 

10 570 

     

Utgående redovisat värde 0 10 570 0 10 570 
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NNot 15 Uppskjuten skattefordran 

               KKoncernen          Moderföreningen 

 2019-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2018-06-30 

Ingående saldo 3 847 4 476 0 0 

Återförda skattefordringar -697 -629 0 0 

 3 149 3 847 0 0 

 

Se även not 8 Skatt på årets resultat. 

Den uppskjutna skattefordran hänför sig till skattemässiga underskottsavdrag. 

 

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

               KKoncernen          Moderföreningen 

 2019-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2018-06-30 

Upplupna intäkter 4 786 7 237 4 786 7 237 

Förutbetalda hyreskostnader 1 222 984 1 222 984 

Förutbetalda försäkringspremier 250 170 250 170 

Övriga förutbetalda kostnader 14 834 11 002 14 834 11 002 

 21 092 19 393 21 092 19 393 

 

Not 17 Kassa och bank 

               KKoncernen          Moderföreningen 

 2019-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2018-06-30 

Kassamedel 121 119 101 339 121 029 101 251 

Klientmedel 10 820 10 820 10 820 10 820 

 131 939 112 159 131 849 112 071 

 

 

Not 18 Långfristiga skulder 

               KKoncernen          Moderföreningen 

 2019-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2018-06-30 

Förfaller mellan 1 och 5 år efter 

balansdagen 

    

Skulder avseende finansiella leasingavtal 0 5 383 0 0 

Övriga skulder 0 8 000 0 0 

 0 13 383 0 0 

     

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen     

Övriga skulder 0 2 000 0 0 

 0 2 000 0 0 

 

Koncernen och moderföreningen har på balansdagen inga långfristiga skulder. 

 

Not 19 Checkräkningskredit 

               KKoncernen          Moderföreningen 

 2019-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2018-06-30 

Beviljad kredit 20 000 20 000 20 000 20 000 
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NNot 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

               KKoncernen          Moderföreningen 

 2019-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2018-06-30 

Upplupna semesterlöner 9 870 8 758 9 870 8 758 

Upplupna sociala avgifter 3 089 2 752 3 089 2 752 

Upplupna vinster 47 462 36 490 47 462 36 490 

Upplupen föreningsbehållning/provisioner 3 544 11 645 3 544 11 645 

Upplupna TV och programkostnader 1 730 2 973 1 730 2 973 

Övriga upplupna kostnader 14 382 6 688 14 382 6 688 

Intäktskorrigering lotterier 9 217 10 344 9 217 10 344 

Övriga förutbetalda intäkter 129 332 129 332 

 89 423 79 982 89 423 79 982 

 

Not 21 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

               KKoncernen          Moderföreningen 

Ställda säkerheter ställda för egna skulder till 

kreditinstitut 

2019-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2018-06-30 

Företagsinteckningar 35 500 35 500 35 500 0 

 35 500 35 500 35 500 0 

 

Eventualförpliktelser 

Koncernen och moderföreningen har på balansdagen inga (inga) eventualförpliktelser. 

 

Not 22 Resultatdisposition 

 

Förslag till resultatdisposition  2019-06-30 2018-06-30 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel    

    

Balanserat resultat  60 633 823 64 575 275 

Årets resultat  16 311 023 -3 941 452 

    

Disponeras så att  76 944 847 60 633 823 

    

i ny räkning överföres  76 944 847 60 633 823 

  76 944 847 60 633 823 
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SSvenskt 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 72 

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 28 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 16,6 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


