Bijlage A bij een vergunning verleend op grond van artikel 3, 9, 14b of 27b
van de Wet op de kansspelen
Rapportagevoorschrift inzake de kwartaalrapportages, de jaarrekening en het jaarverslag.
De rapportage dient ten minste te bestaan uit de volgende onderdelen:
1. Omzetgegevens per speltype
1.1 Het aantal deelnamebewijzen (loten, inzetten)
a) Het aantal verkochte reguliere deelnamebewijzen
b) Het aantal verkochte deelnamebewijzen met extra speloptie
c) Het aantal verkochte deelloten, onder vermelding van het deel (indien
van toepassing)
d) Het aantal gratis deelnamebewijzen
1.2 De prijs van het deelnamebewijs
1.3 Totale omzet
2. Gegevens over prijzen per speltype
2.1 Netto geldprijzen
2.2 Netto naturaprijzen
a) Inkoopwaarde
b) Sponsorwaarde
2.3 Loten voor een toekomstige trekking
2.4 Totaal bedrag aan niet afgehaalde prijzen (indien van toepassing)
2.5 Kansspelbelasting
3 Gegevens over afdrachten per speltype
3.1 Afdrachten aan beneficianten
3.2 Waarvan geoormerkt
4. Gegevens over kosten
4.1 Totale kosten
4.2 Uitsplitsing naar kostendragers (indien van toepassing)
a) Personeel
b) Huisvesting
c) Werving en reclame
d) Licentievergoedingen
e) Cadeaus aan deelnemers
f) Overige kosten
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Toelichting op het rapportagevoorschrift
Algemeen
Het staat de vergunninghouder vrij de verschillende rapportages naar eigen inzicht vorm te geven.
Voor de rapportage in het kader van het jaarverslag / de jaarrekening geldt dat deze alle individuele
onderdelen moet bevatten en door de accountant is goedgekeurd. Dit kan (bij wijze van voorbeeld) als
onderdeel van het openbare jaarverslag, dan wel als een daarvoor afzonderlijk opgesteld en door de
accountant goedgekeurd (regulatorisch) openbaar jaarverslag voor de toezichthouder.
Ad 1.
Speltype
Het aantal betaalde speltypen of spelvarianten. Indien sprake is van een gratis extra spel (van welke
variant dan ook) waaraan wordt meegedaan zonder dat enige actie vereist is van de deelnemer, dan
wordt dit niet als een apart speltype beschouwd.
Ad 1.1.a.
Verkochte deelnamebewijzen
Het totaal aantal verkochte deelnamebewijzen meetellend voor de uitslagen van het kansspel in het
verslagjaar. Voorbeeld: in december 2017 verkochte deelnamebewijzen waarvan de uitslag in januari
2018 bekend wordt gemaakt, dienen in het verslagjaar 2018 te worden gerapporteerd.
Ad 1.1.b.
Deelnamebewijzen met extra speloptie
Het aantal (de verdeling tussen) loten met en loten zonder extra speloptie.
Ad 1.1.d.
Gratis deelnamebewijzen
Deelname bewijzen die niet zijn verkocht maar wel meedingen naar prijzen. Hierbij kan gedacht
worden aan deelnamebewijzen die op basis van deelname aan voorgaande kansspelen als prijs zijn
verstrekt, of deelnamebewijzen die als welkomstgeschenk verstrekt zijn.
Ad 1.2
Prijs van het deelnamebewijs
Dit geldt voor loten, gedoeld wordt op de lotprijs en een eventuele toeslag.
Ad 2.2
Natura prijzen: sponsorwaarde en inkoopwaarde
Prijzen in natura worden gewaardeerd tegen de waarde in het economische verkeer, exclusief
kansspelbelasting.
Het verschil van de waarde in het economisch verkeer en de inkoopprijs is de sponsorwaarde.
Ad 2.3
Loten voor een toekomstige trekking
De nominale waarde van het prijzenbedrag dat wordt uitgekeerd in de vorm van gratis
deelnames/loten. Omvang dient in geldwaarde uitgedrukt te worden en niet in aantallen loten.
Ad 2.5
Kansspelbelasting
Kansspelbelasting die door de consument wordt afgedragen dan wel door de vergunninghouder wordt
ingehouden.
Ad 3.1
Afdracht
Afdrachten per beneficiant zoals de staat of het goede doel.
Ad 3.2
Geoormerkt
Indien daartoe de mogelijkheid wordt geboden door een aanbieder van kansspelen kunnen deelnemers
in voorkomend geval aangeven aan welk specifiek goed doel dient te worden afgedragen. Gevraagd
wordt naar de verdeling van de afdracht per speltype naar oormerk of niet, zoals hiervoor is gevraagd
naar de verdeling over loten met en zonder toeslag.
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Ad 4.2
Uitsplitsing naar kostendragers
De huidige indeling van de kosten in de kwartaalrapportages blijft gehandhaafd op uitvoeringskosten
van de organisatie (4.2.a en 4.2.b), (in)directe verwervingskosten (4.2.c tot en met 4.2.e) en overige
kosten (4.2.f). De totale kosten dienen te worden uitgesplitst via een verdeelsleutel die voldoet aan de
eis dat de som van de verschillende posten optelt tot de totale kosten.
Ad 4.2.e
Cadeaus
Uitkeringen aan deelnemers die niet door de uitslag van het kansspel tot stand zijn gekomen.
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