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ORDFÖRANDE HAR ORDET

Spelmarknaden har under året starkt präglats av den pågående spelutredningen . 
Vilka avgränsningar som ska göras inom spelsegmenten, vilken kanaliseringsgrad bör man uppnå för att en 
omreglerad spelmarknad ska få effekt och uppnå syftet är aktuella frågor . 
Folkspel är en aktiv part inom den av regeringen sammansatta referensgrupp som verkar tillsammans med 
utredaren Håkan Hallstedt . För Folkspel är det viktigt att de medel som idag genereras fortsatt kan säkras 
i en framtida, omreglerad spelmarknad, dvs att den ideella sektorn inte påförs licensavgifter eller andra 
begränsningar .

Folkspel jobbar fortsatt aktivt med spelansvarsfrågan och samverkar med de övriga reglerade spel
aktörerna inom SPER . Syftet är att vara ledande inom spelansvar . Folkspel genomför också intern utbildning 
inom spelansvar för alla anställda . Tillsammans med övriga medlemmar inom SPER planeras också utbildning 
av ombud som säljer de reglerade spelaktörernas produkter .

Framtida utveckling och förutsättningar för denna beror till stor del på resultatet av spelutredningen och, som 
konsekvens av denna, kommande omreglering . 
Folkspel har under det senaste året genererat 175 miljoner kronor till sina medlemsorganisationer . 
Sedan starten 1991 har ca 16,1 miljarder genererats till medlemsorganisationerna, som idag är 72 till antalet .
Det kommande året kommer att fokuseras på de befintliga produkterna Bingolotto och Sverigelotten samt en 
fortsatt utveckling av vårt nätspel . 
Nya lotterier står också på agendan men sannolikt kommer eventuella lanseringar inte att ske före 
verksamhetsåret 20172018 .

Verksamhetsåret 2015-2016 blev året med fortsatt volymtillväxt . 
Kalenderåret 2015, januari till december, uppvisade en volymutveckling om ca 20 % mot föregående år .  
Det första två kvartalen 2016 uppvisade en volymtillväxt om ca 15 % . 
Folkspel har i jämförelse med den totala spelmarknaden, med en utveckling om ca 5 %, haft en mycket god 
utveckling . Sverigelottens utveckling har bidragit starkt till detta . Bingolotto har fortsatt sin positiva tillväxt .
De oreglerade aktörerna utgör ca 21 % av nettoomsättningen på den totala spelmarknaden, reglerade och 
oreglerade aktörer inräknade . Man kan i sammanhanget notera att de oreglerade aktörerna svarar för över 70 
% av de reklaminvesteringar som gjorts över perioden .

Folkspel kommer framgent fokusera ytterligare på att vara ”föreningslivets eget spelbolag” . 
Folkspels syfte att ”skapa växtkraft för Sveriges föreningar” innebär fortsatt utveckling av lotterier med 
föreningslivet som överskottstagare . Ökad volym är viktigt för att stärka positionen in i framtiden .
Utfallet av spelutredningen måste därför betona vikten av möjligheten till självfinansiering för den ideella 
sektorn genom den tradition och hävdvunnenhet som förelegat i lotterisegmentet . 
Det är därför viktigt att Folkspels alla medlemsorganisationer står bakom och argumenterar för denna hävd 
och betonar vikten av att lotterier specifikt förbehålls den ideella sektorn och utan licensavgifter . Detta oavsett 
om lotterierna distribueras digitalt eller analogt . 
Med ett positivt utfall kan vi se framtiden an med tillförsikt .

Mölndal i oktober 2016

Anders Rydberg
Styrelsens ordförande
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015/2016

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
Eric Sjöström

Suppleanter
Mattias Hjelmberg
Inger Hedman
Roine Hangvar

Föredragande/protokollsekreterare
Jessica Hultgren, VDAssistent

Styrelsen har under perioden juli 2015 – juni 2016, 
utöver konstituerande möte, haft 3 protokollförda 
sammanträden .

Vid årsmötet valdes SvenIvar Jansson och Alexan
der Simeonidis till ordinarie revisorer . Bernt Holgers
son och Mattias Hurtig valdes till revisorsuppleanter . 
Årsmötet valde också revisionsbyrån Ernst & Young i 
Göteborg .

Valberedningen har bestått av Björn Andersson 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 ord förande 
tillsammans med ledamöterna Nicklas Wigren, 
Michael  Cedstrand och Hans Sahlin .

MEDLEMSORGANISATIONER
Under juli 2015 – juni 2016 har 72 folkrörelse
organisationer varit anslutna till Folkspel .

REPRESENTATION/KONFERENSER
Den 24:e Spelakademin gick av stapeln den 16 sep
tember 2015 . Under temat ”I samspel med samhället” 
diskuterades spelmarknaden i framtidens samhälle, 
bl .a . med hänsyn tagen till spelregleringens påver
kan på marknaden . Frågor såsom trender inom so
ciala samhället, liksom social hållbarhet och socialt 
värde, fanns på agendan . Spelakademin ägde rum i 
Visby . Ordförande och VD, tillsammans med repre
sentanter ifrån Folkspel i Sverige AB deltog .

Folkspel har deltagit i SPER, Spelbranschens Etiska 
Råd, som förutom Folkspel har bestått av ATG, Idrot
tens Spel, Kombispel, Miljonlotteriet, Postkodlotteriet, 
Svebico och Svenska Spel . Som medlemmar i SPER 
har Folkspel accepterat den spelansvarsstandard 
som tagits fram . Standarden syftar till att främja 
underhållande spel på ett ansvarsfullt sätt samt mini
mera negativa konsekvenser av spel .
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VERKSAMHETSPLAN – INRIKTNING
Vid årsmötet i november 2015 anmälde styrelsen mål 
och riktlinjer samt budget för kommande verksam
hetsår, vilka beslöts av årsmötet .

Fokus under 2015/2016 har fortsatt varit att vårda 
och utveckla befintliga produkter . Denna handlings
plan fortsätter sin utveckling under verksamhetsåret 
2016/2017, med fokus på åtgärder som syftar till att 
öka försäljningen av Folkspels produkter .

Under verksamhetsåret har BingoLotto på permanent 
basis flyttat över till stora TV4, fortsatt med Ingvar 
Oldsberg som programledare .

Sverigelotten, edition 12, lanserades, nu med möj
ligheten att via ett högvinstspel vinna 25 miljoner 
kronor . Med devisen ”Allt på en gång” .

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 verkligen för ut budskapet om nyttan till 
sina medlemmar .

Under verksamhetsåret 2015 startade spelutredning
en, som skall leda till en omreglerad spelmarknad, 
med nya aktörer och förutsättningar inför framtiden . 
Konsekvensen av denna spelreglering blir införandet 
av ett licenssystem och hur det kommer att utformas . 
Folkspel medverkar, inom ramen för utredningen, i en 
av regeringen tillsatt referensgrupp samt i samverkan 
med SPER, Spelmarknadens etiska råd, i syfte att 
driva de för Folkspel viktiga ståndpunkterna . Utred
ningen lämnas in i mars 2017 .

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 44 
spelomgångar . Premiären var den 23 augusti och 
säsongsfinalen var den 19 juni . Totalt har det sänts 44 
program (inklusive Eldsjälsgalan) .
Alla program har sänts i TV4 förutom ett antal pro
gram under våren som sändes i Sjuan . Detta då TV4 
prioriterar direktsända idrottsevenemang (handboll, 
ishockey, fotboll) i den största kanalen .
Högsta tittarsiffran för året blev som förväntat på 
Uppesittarkvällen med över 1,8 miljoner tittare, en ök
ning med ca 300 000 tittare mot året innan och med 
glädjande försäljningssiffror som följd .
Under perioden har Ingvar Oldsberg varit programle
dare med undantaget av åtta spelomgångar då Leif 
”Loket” Olsson, Lotta Engberg, Casper Janebrink, 
Jessica Andersson och Jesper Aspegren har ersatt 
och lett programmet .

Efter sju år i kanalen Sjuan kom vi återigen tillbaka 
till huvudkanalen TV4 . Med ingvar som program
ledare kändes det väldigt tryggt med kanalflytten . 
Detta är också något våra spelare och återförsäljare 
har efterfrågat i många år . Marknadsföring och PR 
var under hösten inriktad på att förmedla den nya 
kanalen och att Ingvar är kvar som programledare . 
Sändningstiden fick justeras då TV4:s nyheter är 
mellan 19 .0019 .30 och det gick inte att förhandla 
bort . Programmet startar 18 .00 och slutar 20 .00 . Den 
första timmen är helt reklamfri . Halvtimmen efter 

nyheterna innehåller en reklampaus vilket 
ger en effektiv programtid på totalt 78 

minuter . Vi valde att inte göra några 
större justeringar i programinnehåll 
eller scenografi mot året innan . 
Fortsatt är våra ledord ”trygghet och 

tradition” och vi väljer att inte 
göra några ändringar som 

vi inte direkt kan känna 
ger målgruppen något 
de kommer att uppleva 

som ännu bättre än 
tidigare .

Starten på höst
säsongen gick lite 

trögare, försäljnings och 
TVtittarmässigt, än 
förväntat . En orsak är att 

sommaren kom till Sverige i slutet av augusti . Hög
sommarväder hämmar givetvis både trafiken i butiker 
och TVtittande . Höstens första större framgång, vad 
gäller försäljning och uppmärksamhet, kom den 20 
september då Leif ”Loket” Olsson ersatte Ingvar som 
programledare . Denna kväll ökade försäljningen 
med ca 100 000 lotter mot en vanlig vecka .
Uppsittarkvällen blev den bästa på över tio år vad 
gäller TVtittare och försäljning . Detta är numer en 
starkt rotad tradition och den växer för varje år . Totalt 
såldes det närmare 2,7 miljoner lotter . Programmet är 
också en tradition och inga större förändringar mot 
tidigare år gjordes innehållsmässigt . SVT försökte 
även i år att göra en alternativ Uppesittarkväll med 
Lasse Kronér . Det programmet tappade mot före
gående år vad gäller tittare . Nyårsafton kan också 
betecknas som en etablerad tradition och även här 
ökar vi mot föregående år vad gäller försäljning 
och TVtittare . Strax över 1 miljon lotter såldes och 
750 000 tittare i snitt såg på programmet .
Under vårsäsongen hade vi en större spelkväll i TV4 
på påskdagen den 27 mars samt en extra kampanj 
till spelkvällen den 1 maj . Framför allt nådde vi en lite 
oväntad framgång med den sistnämnda spelkvällen . 
Det kan vi bland annat härleda till budskapet att vi 
lottar ut ”50 000 kr var 5:e minut” . Ett säljbudskap vi 
tog fasta på för att införa mer permanent vid ”må
nadsfinaler” kommande spelår .
Ett arbete med se över BIngoLotto på längre sikt 
startades tidigt under våren . Efter att ha förlängt 
Ingvar Oldsbergs kontrakt till att gälla för ytterligare 
tre år fokuserade vi främst på vilka förändringar och 
förbättringar vi kan göra i själva spel/lotteriproduk
ten . Programformatet och Ingvar som programledare 
kände vi oss trygga med .

FOLKSPEL OCH VÅRA PRODUKTER
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NÄTSPELEN/LOTTBUTIKEN 
Vi gick in i året med uppdraget att öka antalet aktiva 
digitala spelare, ett uppdrag som det jobbades foku
serat med under hela året och som föll väl ut . Detta 
var en av de starkt bidragande orsakerna till årets 
fina resultat . 
Under våren genomfördes ett stort projekt på web
ben med syfte att få fram en plattform som minskar 
klyftan mellan TVprogrammet och de digitala 
spelen, som förenklar köp och konsumtion av våra 
produkter och som skapar en högre mobil tillgänglig
het . Detta projekt är en viktig grund till kommande 
års strategi och mål .

SMSLOTTERIER 
Marknadsföringen av SMSlotterier sker fortsatt till 
största del i interna media och kommunikationskana
ler som kundtidningar, lotter och TVprogrammet . Ett 
sent lotteritillstånd i kombination med långa ledtider 
i de nämnda kommunika
tionskanalerna gjorde att 
vi inte kom igång ordentligt 
med SMSlotteriet förrän 
verksamhetsårets andra 
kvartal . Detta påverkade 
naturligtvis omsättningen 
negativt .

ÅRETS ELDSJÄL
Efter att Eldsjälsgalan sänts i TV4 sedan 2007 tog 
Folkspel ett nytt grepp när vi den 1:e mars startade 
upp Årets Eldsjäl i ett samarbete med Expressen . 
Istället för att under en kväll i TV lyfta fram och hylla 
de fina insatser som görs runt om i Sverige så gör vi 
det nu 365 dagar om året . Allting sker under året
seldsjäl .se där vi skriver artiklar kring våra eldsjälar, 
föreningar, organisationer och förbund, allt i syfte 
att lyfta fram det som gör att svenskt föreningsliv 
fungerar och det vi tror på – Svenskt föreningsliv 
gör Sverige bättre för alla . Vi jobbar med fem olika 
kategorier för Årets Eldsjäl; Integration, Hälsa, Kam
ratskap, Ledare och så en öppen kategori där man 
kan nominera vem som helst som har ett brinnande 
engagemang för föreningen eller gruppen . I varje ka
tegori väljer en jury ut 4 finalister bland de inkomna 
nomineringarna och i mars 2017 hålls Eldsjälsgalan i 
Stockholm där en vinnare i varje kategori, framröstad 
av svenska folket på åretseldsjäl .se, presenteras i ett 
evenemang som kommer att bevakas av Expressen
TV . Trafiken leds primärt in via annonsmärkta artiklar 
på expressen .se, placerade i det vanliga nyhets
flödet där, men även via sociala medier och andra 
forum . Halvvägs in i det första året med Årets Eldsjäl 
(september 2016) hade över en halv miljon besökare 
varit inne på åretseldsjäl .se och över 2000 nomine
ringar kommit in i de olika kategorierna . Som ambas
sadörer har vi hittills haft med Khaddi Sagnia, Emma 
Green, Emma Igelström och Tobias Hysén .
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SVERIGELOTTEN 
Produkten är en klassisk skraplott där tre lika 
symboler 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 . 
Föreningarna erbjuds möjligheten att få sitt namn 
tryckt på lotten . I slutet av maj 2016 lanserade vi 
Sverigelotten 13 med ett uppdaterat utseende och 
ett nytt skrapfält med en 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 13 är det 
endast kontantvinster och det är vinst på i snitt var 
fjärde lott . Föreningar erbjuds möjligheten att få sitt 
namn tryckt på lotten . Sverigelotten finns även i en 
ICAedition och en röd juledition

KOSING
Kosing är en traditionell skraplott med 3 × 3 rutor att 
skrapa och tre lika symboler ger vinst . Högsta vin
sten är 1 miljon kronor och det är vinst på var 4:e lott 
i snitt . Vinsterna är enbart kontanter vilket stämmer 
bra med namnet Kosing, ”Vi ger vad vi heter”! 
Under våren 2016 fattade Folkspels styrelse beslu
tet att lägga ner Kosing för att med fullt fokus satsa 
på Sverigelotten . Från den 1 september 2016 kom
mer Kosing att fasas ut ur Folkspels sortiment . 

BINGOLOTTOS JULKALENDER
Bingolottos julkalender är en skraplott i form av en 
kalender med 24 skrapfält . Kalendern kostar 100 
kronor och högsta vinsten är chans på 24 miljoner! 
På kalendern finns även ett extra skrapmoment 
som är utformat som ett traditionellt ”three by three” 
skrap .  Precis som tidigare år så får den säljande 
föreningen upp till 50 % i provision på sålda ka
lendrar . Julkalendern finns med som ”radvinst” i 
BingoLotto under november där den också finns 
med som fysiskt spel i TVprogrammet . Detta för att 
under den viktiga försäljningsperioden ge produk
ten ett kostnadseffektivt marknadsföringsfönster . 
Precis som tidigare år säljs julkalendern även till 
våra Bingolottoprenumeranter samt till våra skra
plottsprenumeranter . 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2015/2016

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 .
Föreningen äger 100% av bolaget Folkspel i Sverige AB som i sin tur äger 100% i bolagen Folkspel Partner i 
Sverige AB och Sverigelotten AB . Parterna driver sedan länge det enkla bolaget “Lotteriet” i vilket parterna 
tillsammans bedriver verksamheten Bingolotto, Sverigelotten samt annan lotteriverksamhet . Allt överskott 
från lotteriverksamheten går oavkortat till föreningslivet . Ingen av delägarna i det enkla bolaget bedriver 
någon annan verksamhet vid sidan av Lotteriet .

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET OCH EFTER DESS UTGÅNG
  Bruttointäkterna från lotterier och spel ökade med över 18% och uppgick till 1 223 Mkr (1 032) för 

verksamhetsåret 2015/16 .
 Överkskottet till Folkspels fömånstagare, föreningarna, ökade med drygt 8% och uppgick till 175 Mkr (161) .
 Samtliga Bingolotto program sändes i TV4 under verksamhetsåret 2015/16 .
 Utökat samarbetsavtal med ATG avseende försäljning och marknadsföring av skraplotten Sverigelotten .
  Lotteriprodukternas sammantagna vinstandel till lottköpare var knappt 40% av lotteriintäkterna, vilket 

motsvarar 459 Mkr (371) .

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING SAMT RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Enligt Lotteriinspektionens sammanställning så ökade den reglerade svenska spelmarknaden för år 2015 i 
omsättning för första gången sedan 2012 . Den nedgång som den reglerade delen av marknaden upplevt 
tidigare år tycks således ha bromsats något, även om de reglerade aktörerna har fortsatt minskat sina mark
nadsandelar i förhållande till de aktörer som verkar i Sverige utan svenska tillstånd . Av samtliga rikslotterier 
så ökade Folkspel mest .

Den nuvarande regleringen av den svenska spelmarknaden är föremål för en översyn i syfte att få till stånd 
en omreglering baserat på ett licenssystem . Utredningen leds av Lotteriinspektionens generaldirektör Håkan 
Hallstedt och förväntas vara klar under 2017 . Folkspel deltar i utredningens referensgrupp .

Folkspel är en ideell förening vars enda syfte är att anordna lotterier för att genom det överskott som uppstår 
i lotteriet stödja det ideella ändamålet i det svenska föreningslivet . De ideella organisationerna är idag 
undantagna från lotteriskatt för att det överskott som uppstår i verksamheten ska kunna fungera som ett stöd 
till det ideella ändamålet . Det är av största vikt att de ideella organisationernas förutsättningar att stödja det 
allmännyttiga föreningslivet värnas vid en omreglering av den svenska spelmarknaden .

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Folkspels medlemmar består av 72 folkrörelseorganisationer, vilka är politiskt obundna . Sedan Folkspel 
bildades och Bingolotto lanserades 1991 har medlemsorganisationerna och deras föreningar erhållit runt 16 
miljarder kronor av lotteriernas överskott .

Folkspel äger till 100% Folkspel i Sverige AB, orgnr 5563500692, var huvuduppgift är att administrera 
lotterier för vilka Folkspel är tillståndshavare .
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FLERÅRSÖVERSIKT KONCERNEN* 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13

Nettoomsättning (tkr) 1 241 505 1 047 244 875 884 1 001 897

Resultat efter finansiella poster (tkr) 175 207 161 293 69 657 153 689

Rörelsemarginal (%) 14,0% 15,3% 7,7% 15,2%

Balansomslutning (tkr) 223 649 228 747 210 237 255 438

Soliditet (%) 30,9% 26,4% 21,9% 41,8%

Antal anställda 92 92 83 73

* Jämförelsetalen för år 2012/13 har inte räknats om vid övergången till BFNAR 2012:1 (K3)

FLERÅRSÖVERSIKT MODERFÖRENINGEN 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13

Nettoomsättning (tkr) 4 513 22 772 4 512 3 907

Resultat efter finansiella poster (tkr) 8 346 1 085 48 836 7 438

Rörelsemarginal (%) 99,4% 99,8% 98,7% 85,3%

Balansomslutning (tkr) 105 796 92 573 68 677 115 048

Soliditet (%) 60,5% 60,1% 79,4% 89,9%

Antal anställda 0 0 0 0

FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

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

disponeras så att i ny räkning överföres 63 988 434
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RESULTATRÄKNING

KONCERNEN (TSEK)
Tilläggs- 

upplysning 2015/2016 2014/2015

Rörelsens intäkter

Lotteriintäkter 2 1 241 505 1 047 244

Medlemsavgifter 252 252

Övriga rörelseintäkter 5 498 6 217

1 247 255 1 053 713

Rörelsens kostnader

Vinster lotterier 458 700 370 737

Övriga externa kostnader 3, 4 541 329 448 387

Personalkostnader 5 66 377 62 619

Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring därav) 
av materiella och immateriella anläggningstillgångar 10, 11, 12 6 655 11 925

-1 073 061 -893 668

Rörelseresultat 6 174 194 160 045

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 076 1 294

Räntekostnader och liknande resultatposter 63 46

1 013 1 248

Resultat efter finansiella poster 175 207 161 293

Skatt på årets resultat 9 216 35

ÅRETS RESULTAT 174 991 161 328

Utdelning till föreningslivet har därav uppgått till 166 422 146 912
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BALANSRÄKNING

KONCERNEN (TSEK)
Tilläggs-

upplysning 2016-06-30 2015-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Varumärken 10 34 757 39 242

Goodwill 11 252 504

35 009 39 746

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 12 5 153 5 904

5 153 5 904

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 25 320 23 487

Uppskjuten skattefordran 17 4 697 4 894

30 017 28 381

Summa anläggningstillgångar 70 179 74 031

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Presentkort 2 668 2 448

2 668 2 448

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 21 690 7 854

Aktuell skattefordran 972 943

Övriga fordringar 4 369 20 846

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 15 274 20 022

42 305 49 665

Kortfristiga placeringar 59 161 0

Kassa och bank 19 49 336 102 603

Summa omsättningstillgångar 153 470 154 716

SUMMA TILLGÅNGAR 223 649 228 747
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BALANSRÄKNING

KONCERNEN (TSEK)
Tilläggs-

upplysning 2016-06-30 2015-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 20

Bundna reserver 3 000 3 000

Annat eget kapital inklusive årets resultat 66 014 57 445

Eget kapital hänförligt till Moderföreningens aktieägare 69 014 60 445

Långfristiga skulder 21

Skulder avseende finansiella leasingavtal 3 042 3 766

Övriga skulder 14 000 16 000

17 042 19 766

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 37 783 22 120

Aktuella skatteskulder 113 3

Skulder avseende finansiella leasingavtal 1 642 1 622

Övriga skulder 17 300 36 860

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 80 755 87 931

137 593 148 536

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 223 649 228 747

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter 24 35 600 35 600

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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KASSAFLÖDESANALYS

KONCERNEN (TSEK)
Tilläggs-

upplysning 2015/2016 2014/2015

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 174 194 160 045

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

     Avskrivningar och nedskrivningar 6 655 11 925

     Övriga justeringar 197 38

181 046 171 932

Erhållen ränta 1 076 1 294

Erlagd ränta 63 46

Betald inkomstskatt 135 20

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital

181 924 173 160

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager 220 338

Förändring av rörelsefordringar 7 389 11 894

Förändring av rörelseskulder 11 053 8 665

Kassaflöde från den löpande verksamheten 178 040 193 381

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 1 928 4 450

Försäljning av kort och långfristiga värdepappersinnehav 0 241

Förändring av kortfristig placering 60 233 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -62 161 -4 209

Finansieringsverksamheten

Förändring av skuld avseende finansiella leasingavtal 724 1 443

Amortering av skuld 2 000 6 000

Utbetald utdelning 166 422 146 912

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -169 146 -151 469

Årets kassaflöde -53 267 37 703

Likvida medel vid årets början 102 603 64 900

Likvida medel vid årets slut 19, 22 49 336 102 603
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RESULTATRÄKNING

MODERFÖRENINGEN (TSEK)
Tilläggs-

upplysning 2015/2016 2014/2015

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 2, 6 4 513 22 772

Medlemsavgifter 252 252

4 765 23 024

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 3, 4 280 306

-280 -306

Rörelseresultat 6 4 485 22 718

Resultat från finansiella poster

Resultatandel i lotteriverksamheten 7 8 346 1 085

Nedskrivning av aktier i koncernföretag 8 4 485 22 718

3 861 -21 633

Resultat efter finansiella poster 8 346 1 085

ÅRETS RESULTAT 8 346 1 085



18

BALANSRÄKNING

MODERFÖRENINGEN (TSEK)
Tilläggs-

upplysning 2016-06-30 2015-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 13, 14 3 000 3 000

Summa anläggningstillgångar 3 000 3 000

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 12 3

Fordringar hos koncernföretag 15 102 770 89 556

Övriga fordringar 14 14

Summa omsättningstillgångar 102 796 89 573

SUMMA TILLGÅNGAR 105 796 92 573
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BALANSRÄKNING

MODERFÖRENINGEN (TSEK)
Tilläggs-

upplysning 2016-06-30 2015-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 20

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 55 642 54 557

Årets resultat 8 346 1 085

63 988 55 642

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 41 506 36 664

Övriga skulder 68 39

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 234 228

41 808 36 931

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 105 796 92 573

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter 24 Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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KASSAFLÖDESANALYS

MODERFÖRENINGEN (TSEK)
Tilläggs-

upplysning 2015/2016 2014/2015

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 4 485 22 718

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

     Avskrivningar och nedskrivningar 4 485 22 718

0 0

Resultatandel i lotteriverksamheten 8 346 1 085

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital

8 346 1 085

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar 13 223 23 896

Förändring av rörelseskulder 4 877 22 811

Kassaflöde från den löpande verksamheten 0 0

Årets kassaflöde 0 0

Likvida medel vid årets början 0 0

Likvida medel vid årets slut 0 0
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 1 Redovisningsprinciper m.m.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens all
männa 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 4 697 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 dotterföre
tag . 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 räkenskaps
året .

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 lea
singavgifter redovisas som skuld . Vid det första redovisningstillfället redovisas) tillgången och skulden till nuvärdet av framtida mini
mileaseavgifter 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 innefat
tar 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 .
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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 balans
räkningsmetoden . 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 .  Upp
skjuten 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 anlägg
ningstillgång 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 35 år

Finansiella instrument  
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet .

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen . Med netto
försäljningsvärdet 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 be
räknas bli reglerade . Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaff
ningsvärde . 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 .
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Not 2  Lotteriintäkternas fördelning

Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar 
enligt följande: Koncernen Moderföreningen

2015/16 2014/15 2015/16 2014/15
Lotteri och spel 1 141 227 949 574 0 0
Telefoniintäkter 81 324 82 269 0 0
Rabatter 17 439 14 326 0 0
Övrigt 1 515 1 075 4 513 22 772

1 241 505 1 047 244 4 513 22 772

Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska 
marknader enligt följande: Koncernen Moderföreningen

2015/16 2014/15 2015/16 2014/15
Sverige 1 241 505 1 047 224 4 513 22 772

1 241 505 1 047 224 4 513 22 772

Not 3  Arvode till revisorer
Koncernen Moderföreningen

2015/16 2014/15 2015/16 2014/15
Ernst & Young, Revisionsuppdraget 1 139 928 106 100

1 139 928 106 100

Not 4  Leasingavtal - leasetagare

Operationell leasing Koncernen Moderföreningen
2015/16 2014/15 2015/16 2014/15

Kostnadsförda leasingavgifter avseende 
operationella leasingavtal 4 014 4 087 0 0

Framtida minimileaseavgifter avseende ej 
uppsägningsbara operationella leasingavtal
     Ska betalas inom 1 år 3 907 3 819 0 0
     Ska betalas inom 15 år 4 534 7 339 0 0
     Ska betalas senare än 5 år 0 0 0 0

8 441 11 158 0 0

Finansiella leasingavtal

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

Tillgångar från finansiella leasingavtal ingår i balansräkningen enligt nedan:

Koncernen Moderföreningen
2016-06-30 2015-06-30 2016-06-30 2015-06-30

Inventarier, verktyg och installationer 4 684 5 388 0 0
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Not 5  Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda 2015/16 2014/15
Antal 

anställda Varav män
Antal 

anställda Varav män
Moderföreningen
Sverige 0 0% 0 0%

0 0% 0 0%
Dotterföretag
Sverige 92 57% 92 55%

92 57% 92 55%
Koncernen totalt 92 57% 92 55%

Löner och andra ersättningar Koncernen Moderföreningen
2015/16 2014/15 2015/16 2014/15

Styrelse och VD 2 873 2 968 111 124
Övriga anställda 41 488 39 450 0 0

44 361 42 418 111 124
Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och VD 671 734 0 0
Pensionskostnader övriga anställda 4 327 3 890 0 0
Övriga sociala kostnader 15 459 14 451 28 37

20 457 19 075 28 37

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Koncernen Moderföreningen

2016-06-30 2015-06-30 2016-06-30 2015-06-30
Andel kvinnor i styrelsen 30% 30% 43% 43%
Andel män i styrelsen 70% 70% 57% 57%
Andel kvinnor bland övriga ledande
befattningshavare 17% 17% 0% 0%
Andel män bland övriga ledande
befattningshavare 83% 83% 0% 0%

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen .

Not 6  Inköp och försäljning mellan koncernföretag Moderföreningen
2015/16 2014/15

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% 99%
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Not 7  Resultatandel i lotteriverksamheten Moderföreningen
2015/16 2014/15

Bingolotto 2013/14 0 6 877
Bingolotto 2014/15 829 20 423
Bingolotto 2015/16 610 634
Bingolotto 2016/17 2 655 0
Bingolottos julkalender 2014 0 5 344
Bingolottos julkalender 2015 4 257 290
Bingolottos julkalender 2016 288 0
Sverigelotten 11 678 4 082
Sverigelotten 12 7 298 4 884
Sverigelotten 13 7 013 0
Sverigelottens julkalender 2014 0 3 829
Sverigelottens jubileumslott 810 2 637
Kosing 1 907 7 657
Kosing 2 3 485 1 295
Nätspel 7 287 7 410
SMSlotteri 120 150
Avgår andel som tillhör övriga parter i det enkla bolaget 439 57

8 346 1 085

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 8 785 346 kronor .

Not 8  Nedskrivning av aktier i koncernföretag Moderföreningen
2015/16 2014/15

Nedskrivning av aktierna i Folkspel i Sverige AB 4 485 22 718
-4 485 -22 718

Not 9  Skatt på årets resultat Koncernen Moderföreningen
2015/16 2014/15 2015/16 2014/15

Förändring av uppskjuten skattefordran avseende 
underskottsavdrag 216 35 0 0
Summa redovisad skatt 216 -35 0 0

Not 10 Varumärke Koncernen Moderföreningen
2016-06-30 2015-06-30 2016-06-30 2015-06-30

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

Ingående avskrivningar 105 504 96 026 0 0
Årets avskrivningar 4 485 9 478 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -109 989 -105 504 0 0

Utgående redovisat värde 34 757 39 242 0 0

Not 11  Goodwill Koncernen Moderföreningen
2016-06-30 2015-06-30 2016-06-30 2015-06-30

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

Ingående avskrivningar 755 503 0 0
Årets avskrivningar 252 252 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 007 -755 0 0

Utgående redovisat värde 252 504 0 0
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Not 12  Inventarier, verktyg och installationer Koncernen Moderföreningen
2016-06-30 2015-06-30 2016-06-30 2015-06-30

Ingående anskaffningsvärden 14 252 13 376 1 915 1 915
Årets anskaffningar 1 928 4 450 0 0
Försäljningar/utrangeringar 761 3 574 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 419 14 252 1 915 1 915

Ingående avskrivningar 8 348 9 727 1 915 1 915
Försäljningar/utrangeringar 0 3 574 0 0
Årets avskrivningar 1 918 2 195 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -10 266 -8 348 -1 915 -1 915

Utgående redovisat värde 5 153 5 904 0 0

Not 13  Andelar i koncernföretag Moderföreningen
2016-06-30 2015-06-30

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

Ingående aktieägartillskott 174 814 152 096
Årets aktieägartillskott 4 485 22 718
Utgående ackumulerade aktieägartillskott 179 299 174 814

Ingående nedskrivningar 174 814 152 096
Årets nedskrivningar 4 485 22 718
Utgående ackumulerade nedskrivningar -179 299 -174 814

Utgående redovisat värde 3 000 3 000

Not 14  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
Företagets namn Org.nr. Säte
Folkspel i Sverige AB 5563500692 Mölndal

Not 15  Fordringar hos koncernföretag Koncernen Moderföreningen
2016-06-30 2015-06-30 2016-06-30 2015-06-30

Ingående anskaffningsvärden 0 0 89 556 65 654
Tillkommande fordringar 0 0 13 214 23 902
Amorteringar, avgående fordringar 0 0 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 102 770 89 556

Utgående redovisat värde 0 0 102 770 89 556

Not 16  Andra långfristiga värdepappersinnehav Koncernen Moderföreningen
2016-06-30 2015-06-30 2016-06-30 2015-06-30

Ingående anskaffningsvärden 23 487 23 728 0 0
Årets anskaffningar 9 006 5 814 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 6 055 0 0
Omklassificeringar 7 173 0 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 25 320 23 487 0 0

Utgående redovisat värde 25 320 23 487 0 0

Marknadsvärdet på ovan värdepapper är på balansdagen 25 359 Tkr .
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Not 17  Uppskjuten skattefordran Koncernen Moderföreningen
2016-06-30 2015-06-30 2016-06-30 2015-06-30

Ingående saldo 4 894 4 856 0 0
Tillkommande skattefordringar 0 105 0 0
Återförda skattefordringar 197 67 0 0

4 697 4 894 0 0
Se även not 9  Skatt på årets resultat .
Den uppskjutna skattefordran hänför sig till skattemässiga underskottsavdrag .

Not 18  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen Moderföreningen
2016-06-30 2015-06-30 2016-06-30 2015-06-30

Upplupna intäkter 6 160 4 200 0 0
Förutbetalda hyreskostnader 939 702 0 0
Förutbetalda försäkringspremier 178 272 0 0
Övriga förutbetalda kostnader 7 997 14 848 0 0

15 274 20 022 0 0

Not 19  Kassa och bank Koncernen Moderföreningen
2016-06-30 2015-06-30 2016-06-30 2015-06-30

Kassamedel 38 372 94 324 0 0
Klientmedel 10 964 8 279 0 0

49 336 102 603 0 0

Not 20  Förändring av eget kapital

Koncernen

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Annat eget 
kapital inkl. 

årets resultat Totalt
Ingående balans 20140701 3 000 43 029 46 029

Transaktioner med ägare:
 Lämnad utdelning 0 146 912 146 912
Årets resultat 0 161 328 161 328
Utgående balans 2015-06-30 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

Fritt eget kapital

Moderföreningen
Balanserat 

resultat Årets resultat Totalt

Ingående balans 20140701 103 393 48 836 54 557

Överföring resultat föregående år 48 836 48 836 0
Transaktioner med ägare:
Årets resultat 0 1 085 1 085
Utgående balans 2015-06-30 54 557 1 085 55 642

Överföring resultat föregående år 1 085 1 085 0
Transaktioner med ägare:
Årets resultat 0 8 346 8 346
Utgående balans 2016-06-30 55 642 8 346 63 988
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Not 21  Långfristiga skulder Koncernen Moderföreningen
2016-06-30 2015-06-30 2016-06-30 2015-06-30

Förfaller mellan 1 och 5 år efter balansdagen
Skulder avseende finansiella leasingavtal 3 042 3 766 0 0
Övriga skulder  8 000 8 000 0 0

11 042 11 766 0 0

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen
Övriga skulder  6 000 8 000 0 0

6 000 8 000 0 0

Not 22  Checkräkningskredit Koncernen Moderföreningen
2016-06-30 2015-06-30 2016-06-30 2015-06-30

Beviljad kredit 20 000 20 000 0 0

Not 23  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Moderföreningen
2016-06-30 2015-06-30 2016-06-30 2015-06-30

Upplupna semesterlöner 7 390 7 235 0 0
Upplupna sociala avgifter 3 510 3 334 0 0
Övriga upplupna kostnader 58 637 50 688 106 104
Övriga förutbetalda intäkter 11 218 26 674 128 124

80 755 87 931 234 228

Not 24  Ställda säkerheter Koncernen Moderföreningen
2016-06-30 2015-06-30 2016-06-30 2015-06-30

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

35 600 35 600 0 0

Summa ställda säkerheter 35 600 35 600 0 0
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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 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 25 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 16,1 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


