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1 Inledning 

Licens för spel för allmännyttiga ändamål får enligt 6 kap. spellagen (2018:1138) 

ges till en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som har till 

huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål.  

 

Innan försäljning av lotter i ett lotteri för allmännyttigt ändamål får påbörjas ska 

en revisor utses enligt 2 kap. 1 § Lotteriinspektionens föreskrifter (LIFS 2018:4) 

och allmänna råd om statligt lotteri och lotteri för allmännyttiga ändamål.  

Revisorn ska granska lotteriets räkenskaper och upprätta en revisionsberättelse.  

 

Innan bingo till förmån för allmännyttigt ändamål får tillhandahållas ska en 

revisor utses enligt 6 kap. 1 § Spelinspektionens föreskrifter (SIFS 2019:1) och 

allmänna råd om bingo. Revisorn ska granska lotteriets räkenskaper och minst 

årligen upprätta en revisionsberättelse. 

 

För det fall lotteriets eller bingons omsättning beräknas överstiga fem 

(5) miljoner kronor bör revisorn vara godkänd eller auktoriserad. I andra fall än 

nyss nämnda kan revisorn vara en lekmannarevisor.  

2 Redovisning 

I de fall revisorn utöver att granska spelverksamheten även är licenshavarens 

valda revisor ska årsredovisning med revisionsberättelse och 

revisionspromemoria för revisionen, om sådan upprättats, bifogas revisorns 

rapport över granskningen av redovisningsblanketten ”Redovisning”. Vid 

granskningen av licenshavarens årsredovisning eller årsbokslut förutsätter 

Spelinspektionen att revisorn tillämpar god revisionssed i Sverige.  

 

Enligt Spelinspektionen är centrala och viktiga delar vid just anordnandet av 

spelverksamhet bl.a. att licenshavaren har tillräckliga och ändamålsenliga rutiner 

för att säkerställa att - endast betalda lotter/spel finns med i 

dragningsunderlaget, - utbetalda vinster stämmer överens med vinstutfallet vid 

dragningarna och, - obehöriga kostnader inte belastar lotteriet/spelet. 

 

Det är licenshavaren som är ansvarig för att rapporten över granskningen av 

redovisningsblanketten ”Redovisning”, samt i de fall revisorn är licenshavarens 
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valda revisor även årsredovisning med revisionsberättelse och eventuell 

revisionspromemoria för revisionen översänds till Spelinspektionen när så ska 

ske.  

3 Anvisning för godkända eller auktoriserade revisorer 

Efter avslutat lotteri ska licenshavaren skicka in en ifylld redovisningsblankett, 

”Redovisning”, till Spelinspektionen.  

 

Vid bingo ska ifylld redovisningsblankett, ”Redovisning” lämnas in till 

Spelinspektionen i samband med ny ansökan om licens.  

 

Redovisningsblanketten ska vara undertecknad av behörig firmatecknare och 

ekonomiansvarig hos licenshavaren. Licenshavaren ska ge revisorn i uppdrag att 

granska redovisningsblanketten, ”Redovisning” utifrån IAASB standard SNT 

4400, Uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse rörande 

finansiell information. 

3.1 Omfattningen av granskningsåtgärderna 

 Kontroll att bokförda intäkter i spelverksamheten inte avviker mot de 

intäkter licenshavaren har angivit i redovisningsblanketten. 

 

 Kontroll att bokförda kostnader i spelverksamheten inte avviker mot de 

kostnader licenshavaren angivit i redovisningsblanketten. 

3.2 Rapportering av granskningen 

Licenshavaren ska se till att revisorn i rapporten rapporterar faktiska iakttagelser 

över att 

 bokförda intäkter i spelverksamheten inte avviker mot de intäkter 

licenshavaren har angivit i redovisningsblanketten. 

 bokförda kostnader i spelverksamheten inte avviker mot de kostnader 

licenshavaren angivit i redovisningsblanketten.  
 

Ett förslag till rapportmall, som är utformad med utgångspunkt i IAASB standard 

rapport SNT 4400 finns att hämta på Spelinspektionens webbplats, 
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www.spelinspektionen.se. Rapporten ska innehålla faktiska iakttagelser över 

punkterna i 2.1 ovan. 

4 Anvisning för lekmannarevisorer 

Efter avslutat lotteri ska licenshavaren skicka in en ifylld redovisningsblankett, 

”Redovisning”, till Spelinspektionen.  

 

Vid bingo ska ifylld redovisningsblankett, ”Redovisning” lämnas in till 

Spelinspektionen i samband med ny ansökan om licens.  

 

Redovisningsblanketten ska vara undertecknad av firmatecknare och 

ekonomiansvarig hos licenshavaren. Licenshavaren ska ge revisorn i uppdrag att 

granska redovisningsblanketten, ”Redovisning”.  

4.1 Omfattningen av granskningsåtgärderna 

 Kontroll att verifikationerna som belastar lotteriet är hänförliga till 

lotteriet och att de bokförts på ett korrekt sätt.  

 Kontroll att bokförda intäkter i lotteriet inte avviker mot de intäkter 

tillståndshavaren har angivit i redovisningsblanketten.  

 Kontroll att bokförda kostnaderna i lotteriet inte avviker mot de 

kostnader tillståndshavaren angivit i redovisningsblanketten.  

4.2 Rapportering av granskningen 

Licenshavaren ska se till att revisorn skriftligen rapporterar sina iakttagelser från 

revisonen i en rapport. Rapporten ska innehålla en kort redogörelse över hur 

revisorn genomfört sin granskning samt iakttagelser över  

 

 om verifikationerna som är hänförliga till spelverksamheten är 

hänförliga till lotteriet/spelverksamheten och har bokförts på ett korrekt 

sätt,  

 att bokförda intäkter i spelverksamheten inte avviker mot de intäkter 

licenshavaren har angivit i redovisningsblanketten.   

 att bokförda kostnader i spelverksamheten inte avviker mot de 

kostnader licenshavaren angivit i redovisningsblanketten.   
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Ett förslag till rapportmall finns att hämta på Spelinspektionens webbplats, 

www.spelinspektionen.se.  

 


