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Läsanvisning
Novamedia Sverige AB (Org.nr. 556375-6328) är ett operatörsbolag på Sveriges reglerade spelmarknad. Novamedia
Sverige AB driver lotterier och producerar populär underhållning på uppdrag av Svenska PostkodFöreningen (Org.nr.
802416-1146). Svenska PostkodFöreningen har under år 2015 innehaft tio aktiva lotteritillstånd: för PostkodLotteriet,
Bingo, sju olika skraplotter samt för Svenska Medaljlotteriet. Novamedia Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Novamedia BV (Org.nr. 33209523) med säte i Amsterdam (NL). Alla värden uttrycks i svenska kronor. Tusen kronor förkortas
Tkr, miljoner kronor Mkr och miljarder kronor Mdkr. Sifferuppgifter i parentes avser år 2014, om inte annat uppges. Data
om marknader är Novamedia Sverige AB:s egna bedömningar, om inte en specifik källa anges. Dessa bedömningar
baserar sig på senaste tillgängliga faktaunderlag framförallt från publicerade källor inom branschen och från Lotteri
inspektionen. Denna årsrapport är inte reviderad, det är däremot årsredovisningen för Novamedia Sverige AB som är
reviderad av PwC AB och årsredovisningen för Svenska PostkodFöreningen som är reviderad av KPMG AB.

Vill du ha mer information? Se kontaktuppgifter på omslaget. www.postkodlotteriet.se
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2015 i korthet
•

Bruttointäkterna för Svenska PostkodFöreningen
uppgick år 2015 till 3 523 Mkr (3 525).

•

Överskottet blev 1 083 Mkr (1 179).

•

Överskottets andel av bruttointäkterna var
31 procent (33).

•

Kostnaderna uppgick till 1 042 Mkr (934), eller
30 procent (26) av bruttointäkterna.

•

Lotteriprodukternas vinstandel till lottköpare var
mellan 40 och 50 procent av lotteriintäkterna,
vilket motsvarar 1 398 Mkr (1 412).

•

1,1 miljon svenskar (1,1) var med i PostkodLotteriet
år 2015.

•

112 (148) kunder blev miljonärer.

Lotterierna genererade 1,1
miljard kronor till ideell sektor.
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Stark position på tuff marknad
Svenska
PostkodFöreningen
och Novamedia
Sverige AB drivs av
att generera pengar
till den ideella
sektorn.

I oktober år 2015 fick Novamedia Sverige AB ny ledning. Cecilia Bergendahl och Anders Årbrandt tillträdde som Managing Directors och har sedan dess
ett delat ledarskap för PostkodLotteriets operatörsbolag. Cecilia innehar även positionen som Svenska PostkodFöreningens lotteriföreståndare. Här kommenterar
de 2015 års resultat och berättar om inriktningen
framåt.
Omsättningen för produkterna under
Svenska PostkodLotteriets varumärke landade på 3,5 miljarder kronor 2015 och överskottet blev nära 1,1 miljard. Vad säger ni om
årets försäljningsresultat och överskott?
Cecilia: Årets resultat är en oerhört stark prestation
på den marknad där vi befinner oss. Över 20 procent
av den svenska spelmarknaden opererar i dagsläget
under annat regelverk än det svenska, med andra
förutsättningar både vad gäller marknadsföring,
prissättning och produktutveckling. De oreglerade
aktörerna investerar enorma summor för att ta
marknadsandelar. Att PostkodLotteriet, det största
lotteriet vi driver, levererar över en miljard kronor till
samhället är inget annat än fantastiskt.
Anders: Jag kan inte annat än hålla med, jag känner
mig mycket glad och stolt över 2015 års resultat. Trots
en tuff marknadssituation har vi stängt böckerna för
året med bättre decemberresultat än året innan. Det
vågade vi knappast hoppas på efter årets första kvartal.
Vilka var årets höjdpunkter?
Anders: Grannarna i Linköping som vann i vår största
GrannYra hittills: 172 miljoner kronor. Det var oerhört
glädjande och spännande att vara med när de vann.
Cecilia: Då får jag säga mobiliseringen bland
PostkodLotteriets förmånstagare kring flyktingkrisen.
Under den här extremt utmanande tiden såg vi hur
viktiga de ideella organisationerna är. De har en
räckvidd och en flexibilitet som staten aldrig kan
uppnå. Och det är oerhört viktigt att de står starkt
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finansiellt. Icke-öronmärkt stöd, som organisationerna
kan sätta in där pengarna behövs, är oumbärligt.
Hur har ni jobbat för att utveckla
verksamheten under året?
Anders: Vi har gjort ett gediget arbete för att förflytta
PostkodLotteriets position. Till exempel har vi utvecklat
en ny och förbättrad vinstplan som innehåller en
jackpott. Vi har också tagit fram ett helt nytt tv-format
och förändrat vår marknadskommunikation – det
bästa exemplet är våra nya reklamfilmer som berättar
historier om drömmar och vinster. Hela den här
processen har präglats av framåtanda.
Spelmarknaden i Sverige står inför
omreglering. Vilka anser Novamedia Sverige
är de viktigaste aspekterna att värna när det
nya regelverket utformas?
Cecilia: Att det blir en rättvis konkurrenssituation och
att den nya regleringen fokuserar på att värna de ideella
organisationerna – genom att aktörer som bidrar till
allmännyttan kan fortsätta agera utan licensskatt.
Anders fyller i: Just det senare är en oerhört viktig
förutsättning för att lotterier ska kunna generera medel
till den ideella sektorn. Lotteripengarna gör stor nytta
hos de ideella organisationerna. Utöver det anser vi att
marknadsföring och produktutbud ska hållas på sunda
nivåer, så att spelberoendet hålls i schack, helst minskar.
Hur ser ni på utvecklingen på sikt?
Cecilia: Konkurrensen på marknaden är tuff. Vår
ambition är att PostkodLotteriet och produkterna runt
omkring ska leverera ett starkt överskott. Det kan vi
uppnå givet att det finns många bra idéer i planerna
framåt och att lotteriet har goda relationer till sina
kunder.
Anders: Vi jobbar just nu med en strategi för de
kommande fem åren som handlar om att försvara
vår position, men också växa inom relevanta
affärsområden.
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Cecilia
Tidigare karriär
En lång rad ledande befattningar inom
ekonomi, HR och IT. Cecilia har bland annat
varit finanschef för Polygon, 3 och Director
för Standard & Poor’s i Tyskland.
Roligaste minne från lotteriet
GrannYran i Solna. Där var det inte ett öga
torrt. Att få träffa kunderna, höra deras
historier och vara med när livet tar en sådan
vändning. Det var en stark upplevelse.
Arbetsmotto
Glaset är alltid halvfullt.
Samhällsfråga du brinner för
Jämlikhet och orättvisor. Cecilia jobbar
aktivt med frågan hur vi får mer jämställda
ledningsgrupper och styrelser.

Anders
Tidigare karriär
Olika marknadschefspositioner, bland annat
på Boxer och KF Stormarknader.
Roligaste minne från lotteriet
Kanske inte roligast men väldigt
engagerande var en fältresa med Hand in
Hand till Indien år 2010. Finansiering för
kvinnliga entreprenörer. Det tror jag på.
Arbetsmotto
Ha kul och var stolt.
Samhällsfråga du brinner för
Många. Men jag tror framförallt på ett
starkt civilsamhälle.
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PostkodLotterierna finns till för att
stödja ideella organisationer
Bakom PostkodLotterierna, som finns i Nederländerna,

PostkodLotteriernas grundare har genom att starta

Storbritannien och Sverige finns en övertygelse att

och driva lotterier genererat över 7,2 miljarder euro till

världens samhällen behöver starka, oberoende ideella

ideella organisationer sedan starten i Nederländerna

organisationer. Förvissningen är att en stark ideell

år 1989. Novamediakoncernens idé bakom Postkod-

sektor är nödvändig för demokratiska framsteg och en

Lotterierna illustreras med modellen nedan.

hållbar samhällsutveckling.

VISION
•

Vår övertygelse är att
världen blir bättre med
starka civilsamhällen

•

Det civila samhället driver
samhällsutvecklingen i
positiv riktning

MISSION
•

•

Vi skapar affärer som
genererar pengar till den
ideella sektorn och ökar
medvetenheten om de
ideella organisationernas
viktiga arbete
Huvuddelen av stödet som
genereras är långsiktigt och
icke-öronmärkt

VERKSAMHET
•
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Vi driver och utvecklar
lotterier som genererar
pengar till den ideella
sektorn

VARFÖR

HUR
VAD
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Lotteriekonomi på en minut
Så här fungerar våra lotterier

Lotterivinster
1,4 mdr

$

Lottintäkter
3,5 mdr

100

100

!
Driftskostnader
1,04 mdr

0
10 10 100
0
0
10
0
10

100

100

Lott, bingo
& skrap

$

PostkodFöreningen har tillstånd

Försäljningskostnader
t.ex. reklam

NOVAMEDIA
äger varumärket

1,08 mdr

Övriga kostnader
t.ex. hyra

Holland

20 milj

90 milj

90 milj

37 milj

40 milj

37 milj

Licensavgift
ca 4 % av lottintäkterna

... och 49 stycken till
Skateistan

Svenska
Innebandyförbundet

African
Parks
Network

Barnfonden

Kulturföreningen
Hijven

Personalkostnader

Clowner
utan
Gränser

...och över 100 stycken till ideella projekt
Lotterierna under PostkodLotteriets varumärke står

Av intäkterna från lotterierna går mellan 40 och 50

under Lotteriinspektionens tillsyn. Novamedia Sverige

procent tillbaka till kunderna i form av lotterivinster.

AB och Svenska PostkodFöreningen följer svensk spel-

Föreningen ersätter operatörsbolagets kostnader för

lagstiftning. Svenska PostkodFöreningen har under år

att driva lotterierna och producera underhållningen.

2015 haft tio aktiva lotteritillstånd. Föreningens sty-

Pengarna som blir kvar när kostnader och lotterivin-

relse fördelar överskottet från lottförsäljningen till för-

ster är betalda är lotteriprodukternas överskott. Över-

månstagarna. Operatörsbolaget Novamedia Sverige

skottet fördelas till de 55 ideella organisationer som är

AB är kontrakterade att sköta driften. Bolaget och för-

förmånstagare. År 2015 var överskottet från lotterierna

eningen delar visionen om ett starkt civilsamhälle.

1 083 Mkr. Sedan starten för tio år sedan har lotteri-

PostkodLotteriet är
ett av S veriges mest
folkkära lotterier.

erna i Sverige genererat 7,2 Mdkr till ideella initiativ.
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Den svenska spelmarknaden
Marknadsandelar på den
reglerade spelmarknaden 2015
23 %
1%
1%

47 %

21 %

Enligt Lotteriinspektionens preliminära statistik för

Denna summa har endast förändrats marginellt under

helåret var nettoomsättningen på den svenska spel-

senare år.

marknaden marginellt högre år 2015 än året innan.

Tillväxtsiffrorna från Lotteriinspektionen visar att

Den totala spelmarknaden i Sverige, reglerade och

konsumenterna väljer att spela hos aktörer som saknar

oreglerade aktörer inräknade, växte med 3 procent

svenska tillstånd. Dessa aktörer får inte sälja spel till

och omsättningen blev drygt 21 miljarder kronor. Till-

svenska konsumenter, men idag saknas effektiva möj-

växten på den reglerade delen av marknaden var

ligheter att förhindra att så sker.

knappt 2 procent. De reglerade aktörernas samlade

marknadsandelarna på den totala spelmarknaden

Svenska Spel

gång som den reglerade delen av marknaden upplevt

ökat till 21 procent under 2015. Detta förklaras delvis

Casino Cosmopol

tidigare år tycks således ha bromsats något, även om

av medieinvesteringar. Av den totala spelbranschens

Bingo

de reglerade aktörerna har fortsatt att minska sina

investeringar i reklam, stod de reglerade aktörerna för

Rikslotterier

marknadsandelar i förhållande till de aktörer som ver-

30 procent och de oreglerade för 70 procent av

kar i Sverige utan svenska tillstånd. De aktörer som

medieinvesteringarna.

Lokala och regionala lotterier
Restaurangcasino

saknar svenska tillstånd ökade under år 2015 sin sam-

ATG

Marknadsandelar på den totala
spelmarknaden inklusive aktörer
utan svenska tillstånd 2015
21 %

18 %

Det pågår en generell digitalisering av spel

lade omsättning med 6 procent. Omsättningen för

marknaden. Konsumenterna fortsätter att köpa allt

dessa blev nära 4,4 miljarder kronor.

mer online och via mobilen. Allt färre spel säljs via

Att tillväxten på den totala spelmarknaden är för-

spelombud. När det gäller marknaden för spel online

hållandevis låg beror på att konsumtionen av spel har

och i mobilen, hade oreglerade aktörer år 2015 en net-

förhållit sig ganska konstant över åren. Genomsnitts-

tomarknadsandel på 55 procent, ATG 22 procent,

svensken spenderar årligen knappt 6 000 kronor, cirka

Svenska Spel 21 procent, Svenska PostkodFöreningen

2,5 procent av sin disponibla inkomst, på spel.

1 procent, Folkspel 1 procent och övriga aktörer under
1 procent.

37 %

Nettoomsättning huvudaktörer på spelmarknaden* i Sverige (Mkr)
1%
1%

17 %

5%
1%

AB Svenska Spel

8 958

AB Trav och Galopp

3 750

Svenska Spel

Folkspel

Casino Cosmopol

Svenska Postkodföreningen

Bingo

IOGT-NTO

293

Rikslotterier

SAP/SSU

187

Övriga rikslotterier

170

Lokala och regionala lotterier
Restaurangcasino
ATG
Aktörer utan svenskt tillstånd

8

För de aktörer som saknar svenska tillstånd har

omsättning blev drygt 16 miljarder kronor. Den ned-

1% 7%

Övriga reglerade aktörer
Aktörer utan svenskt tillstånd
Beräknad bruttoomsättning Casino Cosmopol**

618
2 067

654
4 380
5 829

Reglerade spelmarknaden

16 043

Totala spelmarknaden

21 077

* 2015 års uppgifter är Lotteriinspektionens preliminära sammanställning
** För Casino Cosmopol finns endast bruttoomsättningssiffror tillgängliga
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Spelpolitik
Spelmarknaden i Sverige är under stor förändring. Den

Novamedia Sverige AB anser att en framgångsrik

snabba tekniska utvecklingen, med spel online, har

utredning ger möjligheter till en rättvis och långsiktig

förändrat spelmarknadens strukturer. Konkurrensen

reglering som tillvaratar de allmännyttiga intressena

ökar i takt med att bolag som inte är reglerade i

och som gör att samtliga aktörer som verkar i Sverige

Sverige tar marknadsandelar. Dessa bolag är utom

också måste lyda under svensk lag.

räckhåll för det svenska regelverket.
Den samlade marknadsandelen för spelbolag som

Sedan Svenska PostkodLotteriet lanserades i Sverige år 2005 har lotterierna under PostkodLotteriets

saknar svenska tillstånd har de senaste åren vuxit kraf-

varumärke genererat över sju miljarder kronor till civil-

tigt. Tillväxten var 15 procent år 2013, 20 procent år

samhället. De senaste fyra åren har lotterierna genere-

2014 och 6 procent år 2015. Varje procent i förlorad

rat över en miljard kronor om året. I dagsläget är 55

marknadsandel till aktörer som saknar tillstånd i Sve-

ideella organisationer förmånstagare till lotteriernas

rige, betyder 100 miljoner kronor mindre till staten

överskott. Huvuddelen av pengarna som genereras är

och svenska ideella organisationer. FRII:s insamlings-

icke-öronmärkta. Det är organisationerna själva som

statistik visar att en stor del av idrottsrörelsen och

med sin expertis avgör var medlen gör störst nytta.

många ideella organisationer har olika former av lotterier som viktiga inkomstkällor.

Lotteriöverskottet från spel- och lotteriprodukterna
under Svenska PostkodLotteriets varumärke är viktigt

Novamedia Sverige AB, som äger konceptet och

för att Sverige ska ha en finansiellt stark och obero-

driver PostkodLotteriet, är för konkurrens och välkom-

ende ideell sektor. Det i sin tur borgar för ett starkt

nar fler aktörer, men anser att marknaden ska regleras

civilsamhälle och bidrar i allra högsta grad till ett fritt

hållbart. Det måste råda rättvisa villkor för försäljning

och demokratiskt samhällsklimat. Därför är det mycket

och marknadsföring och samtliga aktörer måste ta

viktigt att utredaren lägger särskild vikt vid att beakta

spelansvar.

spelutredningens 15 direktiv om den ideella sektorns

Under hösten 2015 tillsatte regeringen en utred-

marknad. Endast på detta sätt kan det säkerställas att

marknaden baserat på ett licenssystem. Utredningen

ideella organisationer även i framtiden kan ta emot ett

leds av Lotteriinspektionens generaldirektör Håkan

betydande stöd från lotterier.

ningen efterfrågar dialog med marknadens samtliga
aktörer. Novamedia Sverige AB deltar i utredningens
referensgrupp.

procent

Av den svenska marknaden kontrolleras av aktörer
utan svenska tillstånd.

Svenska
PostkodLotteriet har
sedan starten i
Sverige år 2005
genererat över sju
miljarder kronor till
den ideella sektorn.

förutsättningar till finansiering på en omreglerad spel-

ning i syfte att få till stånd en omreglering av spel-

Hallstedt och förväntas bli klar under 2017. Utred-

21

Svenska
PostkodFöreningen
och Novamedia
Sverige AB anser att 
den ideella sektorn
ska värnas vid
en omreglering
av den svenska
spelmarknaden.
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1,4 miljarder till glada vinnare
112 nya
miljonärer 2015.

Ditt lottnummer består av 3 delar

123 45
POSTNUMMER

AB

+ GATUKOD

= POSTKOD

123
PERSONLIGT NR

Ett exempel

Ett lottnummer i PostkodLotteriet
bygger på lottköparens bostadsadress. Den första delen av lottnumret är postnumret. Sedan följer två bokstäver som tillsammans
med postnumret bildar postkoden.
Lottnumret avslutas med ett personligt nummer. När ett postnummer dras vinner alla lottköpare
med samma postnummer. Varje
lott kostar 160 kronor per månad.
Topp tio orterna med störst vinster 2015

riet. Måndag till torsdag lottas det ut vinster från 160

konceptet bygger på att lottköparna vinner tillsam-

till 5 000 kronor och på helgerna döljer sig miljonvin-

mans med sina grannar. Det spelar inte någon roll vem

ster i guldkuverten. I PostkodLotteriet går det även att

av grannarna som vinner. Så länge de bor på samma

vinna annat än pengar, till exempel resecheckar, cyk-

postnummer får alla vara med och dela på pengarna.

lar, bilar, böcker och nya lotter.

Varje månad säljs cirka 1,7 miljoner PostkodLotter
till nära en miljon kunder. Under år 2015 fick kunderna

Största GrannYran i lotteriets historia

dela på 1,4 miljarder kronor i vinster. Året markerade

Årets största vinstutdelning kallas GrannYran och är

också den största vinsten i lotteriets historia; drygt 44

en extradragning som sker tre gånger per år. I Grann

miljoner kronor som gick till en lycklig vinnare i

Yran får de lottköpande grannarna på ett postnummer

Vikingstad. Vid årets slut kunde ytterligare 111 kunder

dela på en tredjedel av en mångmiljonpott. Två tredje-

titulera sig miljonärer.

delar går till den vinnande postkoden. Vinsten i
GrannYran beror på hur många lotter en enskild kund

Nya vinnare varje dag

har och hur många av årets månader denne har varit

Varje postnummer är uppdelat i mindre delar, post

med i PostkodLotteriet. Jubileumsåret 2015 landade

koder. I PostkodLotteriets ordinarie dragningar vinner

GrannYran i Vikingstad, Linköping och Bergeforsen.

alla lottköpare på det vinnande postnumret. Lott

Hela 172 miljoner kronor lottades ut till glada vinnare

köpare som utöver det även har den vinnande post

på postnummer 590 48 i Vikingstad, en GrannYra som

koden får extra mycket pengar.

blev den största i PostkodLotteriets historia.

Vinstutdelarna Magdalena Graaf, Sandra Dahlberg,

VIKINGSTAD

172 294 043

Putte Nelsson och Christian ”Kicken” Lundqvist är varje

2.

LINKÖPING

116 315 000

BERGEFORSEN

65 190 710

vecka på resande fot för att överraska vinnare. Lottkö-

3.
4.

GÖTEBORG

19 559 208

5.

ÖREBRO

16 557 680

och ett tv-team. Besöken visas i PostkodMiljonären i

6.

HALMSTAD

14 895 220

TV4.

7.

STOCKHOLM

13 477 189

8.

UPPSALA

13 406 040

9.

SUNDSVALL

13 276 560

MALMÖ

12 558 447

Varje dag presenteras nya vinnare i PostkodLotte-

som ett av Sveriges mest populära lotterier. Lotteri-

1.

10.

10

Under år 2015 firade Svenska PostkodLotteriet tio år

pare på ett postnummer får besök av vinstutdelare
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Tioårsjubileum för ett av
Sveriges mest populära lotterier
Godbitar från jubileumsåret
Sveriges bästa gata korad

Vinnargatan blev Tömvägen i Sundsvall som grann

I PostkodLotteriet vinner kunderna tillsammans med

arna beskriver som lugn, barnvänlig, nära både natur

sina grannar. Gemenskap och glädje är nyckelord i

och affärer och med stor grannsämja – på Tömvägen

lotteriets erbjudande. Under PostkodLotteriets tionde

hjälper man varandra att renovera, passa barn och

år arrangerades därför tävlingen ”Sveriges bästa gata”,

bjuda på fika. Grannarna vann en stor sommarfest

där grannar kunde gå ihop och rösta på att just de

som gick av stapeln den 15 juni.

bodde på landets bästa adress.
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Rickard Sjöbergs jobb ut på annons
PostkodMiljonären är ett av Sveriges mest populära
tv-program med sändningstid på helgerna i TV4. Rickard Sjöberg har i tio år ställt frågor till förväntansfulla
tävlande som drömmer om att nå miljonen. Våren år
2016 k ommer det 900:e programmet att sändas och
Rickard hade fram till hösten år 2015 inte missat en
enda inspelning.
I samband med PostkodLotteriets tioårsjubileum
lanserades tävlingen ”Rickards vikarie” med syftet att
hitta en person som fick ersätta Rickard Sjöberg under
ett program. Totalt var över 50 000 personer med och
röstade fram göteborgaren Jonathan Borghesi. Till vardags klättrar Jonathan mycket i träd i yrket som arborist, men för en dag fick han ta sig an jobbet som programledare i TV4. Programmet sändes i TV4 lördagen
den 12 december.

Anders och hans sambo vann 22 miljoner –
hamnade i TV4:s Nyhetsmorgon
2015 års sista GrannYra landade i Vikingstad nära Linköping. Grannarna på det vinnande postnumret fick
dela på 172 miljoner kronor, den största vinstpotten i
PostkodLotteriets tioåriga historia. Nio kunder fick
dela på två tredjedelar av vinstsumman, 115 miljoner
kronor. En av dessa lyckliga vinnare var Anders
Pettersson som vann närmare 22 miljoner kronor.
Anders och hans sambo AnnCatrin hade haft ett tufft
år med sjukdom och en älskad hund som gått bort.
Vinsten kom som en total överraskning. Denna gripande historia fick Anders och AnnCatrin dela med sig
av till svenska folket i TV4:s Nyhetsmorgon.
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Nytt tv-format: ”En ska bort”
I januari 2016 lanserades ett nytt tävlingsprogram
med titeln ”En ska bort”. Formatet bygger på att två
tävlande ska lista ut vilken av fyra bilder i en kategori
som inte passar in och därmed ska bort. Mycket står
på spel. Högsta vinsten är en miljon kronor och det
gäller för de tävlande att fatta kloka beslut, eftersom
svårighetsgraden ökar successivt under tävlingens
gång. Programformatet är utvecklat i samarbete med
produktionsbolaget ELK och leds av Rickard Sjöberg.
För att tv-tittarna ska kunna engagera sig och spela
med under tävlingens gång har en app utvecklats. I
appen visas frågorna samtidigt som i programmet och
de tävlande kan se hur de ligger till på en topplista.
Både programmet och appen har snabbt blivit populära. Över 200 000 personer har laddat ner appen.
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Bingo och skraplotter
På postkodlotteriet.se kan kunderna spela bingo och

Sju olika skraplotter

skraplotter. Bingo spelas för underhållningen, sällska-

PostkodLotteriet har sju olika skraplotter som kan spe-

pet och spänningen. Miljön är trevlig och chatten liv-

las i mobiltelefonen, på surfplattan eller på datorn.

lig. I PostkodLotteriets bingo satsas det extra mycket

Lotterna kostar mellan 3 och 25 kronor och ger vinster

på de sociala aspekterna av spelet. Chatten är mycket

på var tredje eller var fjärde lott. Den populäraste lot-

viktig för helhetsupplevelsen och spelen varvas med

ten heter PostkodSkrapet, som ger en chans att vinna

underhållning och överraskningar. Det finns tio bingo

upp till 2 miljoner kronor direkt på skrapet. Kopplat till

spel att välja på, där man kan spela på egen hand eller

skraplotten finns en jackpott som heter SkrapYran. För

tillsammans med andra.

varje såld lott går en del till jackpotten som spelaren

Varje dag finns chattvärdar, medarbetare från Post-

får en andel i vid den kommande dragningen. Tre

kodLotteriets kundservice, på plats och pratar med

gånger om året dras SkrapYran. Då går hela vinst

bingospelarna. I bingorummet pratas det både om

potten till ett postnummer där spelarna får dela på en

vardagliga saker och om bingo. Chattvärdarna är

stor summa pengar. Hur många som vinner beror på

mycket uppskattade av kunderna.

hur många med det vinnande postnumret som har
köpt en PostkodSkrapet-lott.
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Hållbara affärer
skapar
förutsättningar för
framtida
lotteriöverskott.

Lotterier som bidrar till en mer
hållbar samhällsutveckling
Novamediakoncernens och PostkodLotteriernas vision

uppbyggnad, tillsammans med krav och förväntningar

är att bidra till ett starkt civilsamhälle, genom att lotte-

som ställs från såväl lagstiftare som intressenter.

rierna i Sverige, Nederländerna och Storbritannien
genererar finansiella medel till ideell sektor i Sverige
och internationellt.
Novamedia Sverige AB och Svenska Postkod-

Människa, miljö och transparens i hela
värdekedjan
Novamedia Sverige AB följer koncernens hållbarhets-

Föreningen prioriterar att det överskott som fördelas

prioriteringar som handlar om att verksamheten som

till den ideella sektorn är genererat på ett ansvarsfullt

bedrivs sker på ett transparent sätt och med hänsyn

sätt. Hållbara affärer skapar förutsättningar för att lot-

till människa och miljö i hela värdekedjan.
Målen och KPI:erna för hållbarhetsarbetet sätts cen-

teriprodukterna även i framtiden ska kunna generera

Hållbarhetsarbetets
grundpelare är
människa, miljö och
transparens.

stora överskott och bidra till det viktiga arbetet som

tralt inom koncernen, men varje landsenhet ansvarar

de ideella organisationerna utför.

sedan för implementering och prioritering av lokala
insatser. Novamediakoncernens ansvarsarbete fokuse-

Novamedias agenda för hållbarhet

rar på följande sex områden:

Idag råder bred konsensus om att företag har en viktig

•

Att lotterierna ska generera stora överskott till den
ideella sektorn

•

Att affärerna bedrivs ansvarsfullt och i nära dialog
med intressenter

•

Att spelansvar prioriteras

•

Att inköp görs till ”rätt pris” med sociala och
miljömässiga kostnader inkluderade

•

Att affärerna bedrivs med strävan efter positiv
miljöpåverkan

roll att spela för att det globala samhället ska bli mer
hållbart. Enligt kommande EU-direktiv omfattar hållbarhetskraven på företag att de ska redogöra för konsekvenserna av deras verksamhet avseende miljö,
sociala förhållanden, personalfrågor, respekt för
mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.
Novamedia Sverige AB har länge arbetat med hållbarhet utifrån ett holistiskt perspektiv. Hållbarhetsarbetet präglas av en sammanvägning mellan bolagets
interna värdegrund och den egna affärens

2006
Miljömärkt-papper
och ”klimatsäkrad”
distribution
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2007
Green Challenge Startkapital till gröna
entreprenörer

2008
Veckans bilvinst blir
miljöbil

2009
Novamediakoncernens
hållbarhetsvision
”Planet First!” blir till

2010
Hållbarhetsrapportering enligt GRI C+
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•

Att en god arbetsmiljö säkerställs, att medarbetare
och ledning avspeglar samhället och att
arbetsplatsen i alla avseenden är ickediskriminerande

Novamedia Sverige AB har ingen egen tillverkning.
Därmed uppstår den största delen av företagets klimatpåverkan utanför organisationen. Novamedia Sverige AB beräknar och redovisar därför klimatavtrycket i

2015 års hållbarhetsarbete

hela värdekedjan utifrån GHG-protokollets Corporate

Uppförandekod för leverantörer

Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting

Genom att göra medvetna inköp har Novamedia Sve-

Standard.

rige AB möjlighet att styra den påverkan på människa

Under 2015 var klimatavtrycket i värdekedjan

och miljö som företagets inköp ger upphov till. För att

13 117 ton koldioxidekvivalenter, vilket är en minsk-

ställa krav på att produkter och tjänster produceras

ning med 6 procent jämfört med 2014. Avtrycket för-

ansvarsfullt, har Novamedia Sverige AB en uppfö-

delar sig över fem områden, enligt grafiken på föl-

randekod för leverantörer och partners. Uppfö-

jande sida.

randekoden omfattar alla de leverantörer som Novamedia Sverige AB köper varor och tjänster från för mer

Hållbarhetsrapportering

än 300 000 kronor. Majoriteten av bolagets leverantö-

Tillsammans med övriga bolag inom Novamedia

rer under år 2015 har skrivit på uppförandekoden.

koncernen rapporterar Novamedia Sverige AB sitt

Under år 2015 har en tredjepartsgranskning av

hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiatives

leverantörer genomförts utifrån uppförandekoden.

(GRI) riktlinjer. Under 2015 har ett omfattande arbete

Granskningen genomfördes utan anmärkningar.

gjorts för att övergå till att rapportera i enlighet med

Klimatavtryck och klimatbalansering

GRI:s standard GRI G4.

Novamedia Sverige klimatbalanserar för klimat

Läs mer om Novamediakoncernens fokusområden

avtrycket i hela värdekedjan genom att investera i

och mål i koncernens gemensamma hållbarhetsrap-

utsläppsreducerande projekt som är certifierade enligt

port, som finns tillgänglig på postkodlotteriet.se.

Gold Standard.

2011

2012

Klimatbalansering
av klimatavtrycket i
värdekedjan

Utbildning i Mänskliga
Rättigheter för
medarbetare

Klimatavtryck
enligt GHG Protocol
Corporate Value Chain
Standard

Implementering av
uppförandekod för
leverantörer

2013
Uppföljning av
leverantörer

2014

2015

Medlemmar i
Spelbranchens Etiska
Råd (SPER)

Hållbarhetsrapportering enligt GRI G4
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Intressentdialog

I samband med övergången till nya riktlinjer för

En aktiv intressentdialog är en förutsättning för att öka

hållbarhetsrapportering, GRI G4, gjordes en om

engagemanget för verksamheten, men också för att

fattande undersökning där en rad nyckelintressenter

kunna leverera enligt de målsättningar som finns kring

medverkade. Undersökningen utgjorde en del i

öppenhet och transparens. Novamedia Sverige AB:s

väsentlighetsanalysen kopplad till hållbarhetsrap-

och PostkodLotteriets viktigaste intressentgrupper är

porteringen. Väsentlighetsanalysen har utgjort grun-

kunderna, förmånstagarorganisationerna, politiker och

den för att definiera innehållet i

beslutsfattare, leverantörer och medarbetarna.

hållbarhetsrapporteringen.

13 117

ton koldioxidekvivalenter
Hela klimatavtrycket för lotteri- och underhållningsverksamheterna kompenseras genom
investeringar i utsläppsreducerande projekt som är certifierade enligt Gold Standard.

1%

Kontor/IT

2%

Resor

8%

Tryckt
kommunikation

17 %

Event/TV/Online

72 %
Varuvinster
och premier

Detta inkluderas i beräkningarna:
• Energianvändning på kontoret och i serverhallarna, arbetspendling, inköp till och avfall från kontoret, så
som mat och dryck, möbler och IT-utrustning.
• Affärsresor med alla transportmedel och inklusive hotellnätter.
• Energianvändning, transporter, resor och förtäring för produktion av event och tv. Elförbrukningen vid tvtittande och k onsumtion av digital media, såsom e-post, nyhetsbrev och webbplats.
• Värdekedjan för tryckt kommunikation, där direktmarknadsföring står för den största delen, från skogsbruk
till distribution till kunders och möjliga kunders brevlåda samt transport till återvinning.
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• Värdekedjan för varuvinster och premier – från utvinning av råmaterial till användning av till e xempel bilar i
tre års tid.
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Spelansvar
Novamedia Sverige AB:s inställning är att det ska vara

Kunderna uppmanas sätta gränser

kul att spela. De spel som Novamedia Sverige AB

Alla lotteriprodukter som Novamedia Sverige AB dri-

utvecklar och driver ska vara ett sätt att umgås, få lite

ver har en strikt 18-årsgräns och det finns en gräns för

extra spänning i tillvaron och hålla drömmar vid liv.

hur mycket en enskild kund kan spela för per månad.

Mellan 1 och 2 procent av de som köper spelpro-

För PostkodLotten är begränsningen 20 lotter per

dukter ligger antingen i riskzonen för att utveckla

månad vilket motsvarar att kunden spelar för 3 200

spelberoende, eller är drabbade av någon form av

kronor. För onlinespel är insättningsgränsen 10 000

beroendeproblematik. Detta är något som Novamedia

kronor per spelkonto i månaden.

Sverige AB och Svenska PostkodFöreningen tar på
största allvar.

AB att leva upp till operatörsansvaret är att föra en dia-

Svensk lagstiftning är en god utgångspunkt för
ansvarsarbetet

ger dem möjlighet att hålla sitt spelande på en lagom

Grundpremissen för Novamedia Sverige AB:s verksam-

gränser för sitt spelande. På postkodlotteriet.se går

het är att de lotterier som bolaget driver ska operera

det att sätta begränsningar för insättning, förlust samt

med svenska tillstånd och följa svensk lag. Det betyder

speltid per månad.

allmännyttiga ändamål och att återbetalningen i form

Novamedia Sverige AB tar
spelansvarsfrågorna
på största allvar.

Ett av de viktigaste sätten för Novamedia Sverige
log med kunderna och förse dem med verktyg som

att överskottet från spelverksamheten går tillbaka till

Medlem
i SPER

nivå. Därför uppmanas kunderna att sätta egna lägre

Alla kunder
måste ha r egistrerade
konton och vara 18 år
eller äldre. Kunderna
uppmanas också
att sätta
begränsningar för
sitt spelande.

av spelvinster till kunderna inte får överstiga 50 procent. Ett av syftena med svensk spellagstiftning är att
konsumenter inte ska uppmuntras till överdrivet
spelande.

Medlemskap i SPER – spelbranschens etiska råd
Novamedia Sverige AB är sedan januari 2014 medlem
i spelbranschens etiska råd, SPER. Rådets uppgift är att
öka kunskapen om speletiska frågor och se till att föreningens medlemmar följer gemensamma riktlinjer
för marknadsföring och försäljning av spel. I korthet
handlar riktlinjerna om att medlemmarna ska säkerställa att kundernas spelande håller en sund nivå och
att kommunikationen med kunderna är tydlig och
saklig. Kundens integritet ska värnas och reklam får
inte riktas till utsatta målgrupper.
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Nya förmånstagare
år 2015: World
Childhood
Foundation och
PostkodLotteriets
Idrottsstiftelse.

Årligt miljardstöd till ideella
sektorn
55 ideella organisationer är idag förmånstagare till lot-

i samhällets vård, gatubarn och familjer i riskzonen.

terierna under Svenska PostkodLotteriets varumärke.

World Childhood Foundation grundades år 1999 av

Förmånstagarna verkar inom olika områden som

Drottning Silvia.

barns rättigheter, miljö och klimat, hälsa och forskning, människor i utsatta situationer, samarbete över

PostkodLotteriets Idrottsstiftelse

gränser samt utbildning. Av de 55 förmånstagarorga-

PostkodLotteriets Idrottsstiftelse grundades under år

nisationerna är två nytillkomna under året: World

2015 av Novamedia Sverige AB och blev samma år

Childhood Foundation och PostkodLotteriets

upptagen som förmånstagare till Svenska

Idrottsstiftelse.

PostkodLotteriet.

Majoriteten av stödet till förmånstagare är

Bakgrunden till att stiftelsen grundades är idrottens

icke-öronmärkt, vilket innebär att organisationerna

potential och betydelse för såväl folkhälsa som sam-

själva avgör vilken verksamhet som pengarna ska gå

hällsgemenskap över geografiska och kulturella grän-

till. Icke-öronmärkta medel av den storleken som Post-

ser. Sedan tidigare är tre idrottsförbund förmånstagare

kodLotteriet genererar är ovanligt i den ideella sek-

till PostkodLotteriet: Sveriges Olympiska Kommitté,

torn. Denna modell följer Novamedia Sverige AB:s och

Svenska Skidförbundet och Svenska Seglarförbundet.

Svenska PostkodFöreningens övertygelse att samhäl-

Dessutom har flera projekt fått stöd i syfte att stärka

let behöver en fri och stark ideell sektor. En viktig för-

idrott och hälsa i Sverige. Uppdraget för PostkodLotteri-

utsättning för att den ideella sektorn ska kunna stå

ets Idrottsstiftelse är att fördela pengar till idrottssats-

stark är att organisationerna själva har möjlighet att

ningar som bidrar till en positiv samhällsutveckling.

prioritera sina behov och insatser.
adressera specifika teman. Särskilda projektfonder

PostkodLotteriets Kulturstiftelse och Svenska
PostkodStiftelsen

finansierar så kallade SpecialProjekt ur vilka förmåns-

Bland PostkodLotteriets 55 förmånstagarorganisatio-

tagarna kan ansöka om medel. 2015 års Special

ner finns utöver Idrottsstiftelsen ytterligare två stiftel-

Projektsfonder adresserar temana ”Utsatthet” och

ser: Svenska PostkodStiftelsen och PostkodLotteriets

”Sustainable Development Goals”. Läs mer om Special-

Kulturstiftelse. Dessa stiftelser är inte slutmottagare av

Projekten på sidan 24.

överskottsmedlen utan förmedlar stöd till projekt

En viss del av det totala överskottet används till att

inom sina respektive fokusområden. Samtliga tre stif-

Över 7 miljarder till
ideell sektor sedan
starten år 2005.

World Childhood Foundation

telser finns för att ge lotterimedlen stor spridning,

World Childhood Foundations arbete utgår från FN:s

genom projektstöd till satsningar i Sverige och

konvention om barnets rättigheter och är en religiöst

internationellt.

och politiskt oberoende stiftelse. Målet för verksam-

Svenska PostkodStiftelsen ger stöd till projekt som

heten är att inget barn ska hamna i våldsamma och

verkar inom natur och miljö och människors levnads-

riskfyllda miljöer, utan att alla ska få en trygg och kär-

villkor. PostkodLotteriets Kulturstiftelse stödjer projekt

leksfull barndom.

som skapar en positiv social effekt för en större grupp

World Childhood Foundation stödjer cirka 100 pro-
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människor genom kulturella uttryck och former.

jekt runt om i världen som arbetar med barn som bli-

Lotteriinspektionen är tillsynsmyndighet för samtliga

vit utsatta eller riskerar att utsättas för övergrepp, barn

tre stiftelser.
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Fokusområden och förmånstagare 2015*

Miljö och klimat

Hälsa och forskning

Människor i
utsatta situationer

Greenpeace
Håll Sverige Rent
Naturskyddsföreningen
Nordens Ark
Peace Parks
Vi-Skogen
WWF

Alzheimerfonden
Astma- och Allergiförbundet
Barncancerfonden
Cancerfonden
Hjärnfonden
Hjärt-Lungfonden
Neuroförbundet
Reumatikerförbundet
Svenska Seglarförbundet
Svenska Skidförbundet
Sveriges Olympiska Kommitté

Amnesty International
Civil Rights Defenders
FUB
Hungerprojektet
Läkare utan gränser
Operation Smile
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
Svenska Afghanistankommittén
Sjöräddningssällskapet
Svenska Röda Korset
UNHCR

1 000

Antal förmånstagare 2011-2015
1 083

1 110

Mkr

1 200

1 179

Lotteriöverskott att fördela
2011-2015
1 009

Rädda Barnen
SOS Barnbyar
Star For Life
UNICEF
World’s Children’s Prize
World Childhood
Foundation

949

Barns rättigheter

BRIS
ECPAT
Friends
Fryshuset
Mentor
MinStoraDag
Plan Sverige

50
40

800

44

40

53

49

20

400

10

200

0
2011 2012 2013 2014 2015

Fördelning av lotteriöverskott
2006-2015

2011 2012 2013 2014 2015

Fördelning av lotteriöverskott
2015
18 %

21 %

14 %

13 %

66 %

68 %

Basstöd, icke-öronmärkt

Basstöd, icke-öronmärkt

SpecialProjekt

SpecialProjekt

Projekt via stiftelser

Projekt via stiftelser

Fördelning av lotteriöverskott
2006-2015

Fördelning av lotteriöverskott
2015

9% 2%

14 %

27 %
23 %

2%
28 %

19 %
17 %

Samarbete
över gränser

Utbildning

Clinton Foundation
Diakonia
Erikshjälpen
Fairtrade
Hand in Hand
Kvinna till Kvinna
WaterAid
We Effect
Friluftsfrämjandet
Scouterna

55

30

600

0

60

22 %

14 %
23 %

Barns Rättigheter

Barns Rättigheter

Miljö och Klimat

Miljö och Klimat

Hälsa och Forskning

Hälsa och Forskning

Människor i utsatta situationer

Människor i utsatta situationer

Samarbete över gränser

Samarbete över gränser

Utbildning

Utbildning

*Allt lotteriöverskott fördelas till organisationer inom PostkodFöreningens
fokusområden. Även SpecialProjekten samt de projekt som får stöd via Svenska
PostkodStiftelsen, PostkodLotteriets Kulturstiftelse och PostkodLotteriets Idrottsstiftelse
kan sorteras inom ramen för de sex fokusområdena.
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Greenpeace
fortsätter arbeta för
en total utfasning
av fossila bränslen.
Klimatet bryr sig inte
om vad det står på
ett papper.

Parisavtalet är
världens första
klimatavtal som har
undertecknats av
regeringschefer från
hela världen – det är
en enorm framgång.

Förmånstagarna på plats under
klimatförhandlingarna i Paris
År 2015 blev historiskt. 55 av världens länder, som

Naturskyddsföreningen

ansvarar för mer än 55 procent av utsläppen, under-

Vilket är ert viktigaste bidrag till det nya

tecknade ett klimatavtal. Genom avtalet förbinder de

klimatavtalet?

sig att sträva efter att den globala uppvärmningen

En stark närvaro av den globala miljörörelsen har varit

inte ska överstiga två grader. I praktiken betyder det

avgörande inför och under förhandlingarna. Med

negativa utsläpp efter år 2050. Flera av organisatio-

224 000 medlemmar i ryggen tog vi vårt ansvar att

nerna som är förmånstagare till Svenska Postkod-

driva på!

Lotteriet var med på plats i Paris. Väl där arbetade de

Utifrån ert perspektiv, vilka var klimatmötets största

intensivt för att stötta den svenska delegationen och

framgångar?

visa på hur konkret förändring kan se ut. Inte minst

Världen har fått sitt första klimatavtal där alla nationer

viktiga var deras insatser för att sätta tryck på världens

är med! Skrivningarna är klart otillräckliga utifrån vad

ledare, för att avtalet skulle bli rättvist och ambitiöst.

som krävs för att klara klimatutmaningen, men trots

Här kan du läsa mer om Greenpeace och Natur-

allt bättre än vad som troddes vara möjligt. Länderna

skyddsföreningens syn på mötet och avtalet.

temperaturökningen till väl under 2 grader, med sikte

Greenpeace

på 1,5 grad. Det har varit ett mycket viktigt krav från

Vilket är ert viktigaste bidrag till det nya

miljörörelsen och inte minst de lågliggande önationer

klimatavtalet?

som först kommer att drabbas av stigande havsnivåer.

Greenpeace fortsätter arbeta för en total utfasning av

Dessutom ska utsläppsmålen revideras var femte år.

fossila bränslen. Klimatet bryr sig inte om vad det står

Det ger en tydlig signal till alla att skärpa sina

på ett papper. Klimatet bryr sig om att vi människor

klimatmål.

slutar elda kol och olja. Vår roll är att få politiker över
hela världen att gå från ord till handling, så att vi
stänger gapet mellan det som sägs och det som görs.
Utifrån ert perspektiv, vilka var klimatmötets största
framgångar?
Parisavtalet är historiskt. För första gången har vi ett
bindande klimatavtal som godkänts av världens länder och som säger att vi ska hålla temperaturökningen
under 2 grader och sikta mot 1,5 grad. Dock är inte
avtalet så långtgående och tydligt som det skulle
behöva vara. Det är heller inte rättvist. Det saknas
tillräckliga löften från de länder som historiskt har
orsakat störst utsläpp.
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Kapitel

Sjöräddningens mobilisering
på Medelhavet
Sjöräddningssällskapet har varit på plats på den lilla

Organisationen använder fem miljoner kronor av sina

grekiska ön Samos i Egeiska havet för att hjälpa flyk-

tilldelade medel till insatserna på plats.

tingar på den extremt farliga vägen till Europa. Besätt-

Utöver räddningsuppdragen till havs, plockar

ningarna på Rescue PostkodLotteriet och Rescue Han-

båtarna även upp människor från stränder som de

delsbanken Liv har tillsammans räddat tusentals

själva inte kan ta sig ifrån och kör dem in till kaj. På

människor från att dö. Sjöräddningssällskapet kan

postkodlotteriet.se finns en dagbok som berättar om

vara på plats tack vare pengar från PostkodLotteriet.

dramatiska dagar i sjöräddningens tjänst.
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Överskottet

År 2015 års
SpecialProjekt
fokuserar på
utsatthet och SDG:s

SpecialProjekt
adresserar aktuella ämnen
Utöver de icke-öronmärkta medel som förmedlas till

millennietoppmötet år 2000. Den nya utvecklingsa-

Svenska PostkodLotteriets förmånstagare förmedlas

gendan omfattar 17 mål och 169 delmål för att utrota

årligen stöd via så kallade SpecialProjektsfonder.

fattigdom och bekämpa ojämlikhet, och målen kom-

Ambitionen är att inspirera förmånstagarna att

mer att vara ledande för världens framtida

utveckla och tillföra ny kunskap inom aktuella frågor

utvecklingsstrategier.

där behoven är stora.

80

miljoner kronor att fördela

80 miljoner kronor av Svenska PostkodLotteriets
överskott från år 2015 fördelades via två SpecialPro-

miljömässiga dimensioner av hållbar utveckling. För

jektsfonder med teman Utsatthet och SDG (Sustaina-

att arbetet ska bli framgångsrikt krävs innovativa lös-

ble Development Goals). 15 projekt, åtta inom Utsatt-

ningar som adresserar tydliga behov och som kan

het och sju inom SDG tilldelades medel i början av

inspirera fler: personer, organisationer, företag eller

2016. Projekten som har beviljats stöd kommer att

länder att följa goda exempel.

löpa över ett till tre år.

2

viktiga utvecklingsområden:
utsatthet och SDG:s

SpecialProjektsfonden med fokus på FN:s globala
mål för hållbar utveckling, SDG:s, är ett initiativ för att

Utsatthet

konkretisera de nya målen och att snabbt fånga upp

Omvärlden präglas av många stora utmaningar. Inte

de nya riktlinjerna i internationellt utvecklingsarbete.

sedan andra världskriget har så många människor

Förmånstagarorganisationer som har förslag på effek-

varit på flykt. Klimatfrågan brådskar, nya folksjuk

tiva, konkreta och hållbara projekt för att verkställa

domar får fäste och fattigdomen ökar bland sam

utvecklingsmålen har kunnat söka stöd från 2015 års

hällets sårbara grupper. Människors utsatthet är när-

fonder.

varande, både lokalt och globalt.
Förmånstagare som har effektiva, konkreta och
hållbara projekt för att möta flyktingkatastrofer, utanförskap, integrationsutmaningar, fattigdom, hälsoproblem, arbetslöshet och brist på mänskliga rättigheter
har kunnat söka stöd från 2015 års fonder.

Sustainable Development Goals
Överenskommelsen mellan FN:s medlemsländer om
en ny global utvecklingsagenda är historisk. Enandet
kring en ny plan skedde när dokumentet “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable
Development” antogs den 2 augusti år 2015 i New
York. Därmed har världens länder lagt grunden för en
fortsättning på det arbete som inleddes vid

24

Ambitionen är att skapa åtaganden för alla länder,
fattiga och rika och omfattar sociala, ekonomiska och
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Röda Korset jobbar för värdigt
mottagande av flyktingar
Röda Korset är världens största katastroforganisation

utsatta människor och grupper som inte får full till-

med miljontals engagerade frivilliga. Organisationen

gång till detta, exempelvis papperslösa eller krigs- och

finns på plats längs hela flyktvägen – i Syrien och dess

tortyrskadade. Röda Korset har därför egna verksam-

grannländer, runt Medelhavet och på asylboenden i

heter för att möta deras behov.

Sverige.
Organisationen försvarar asylsökandes och flyktingars mänskliga rättigheter, särskilt rätten till asyl och

Röda Korset verkar också för att ensamkommande
barn och ungdomars rättigheter tillvaratas. Organisationen ger stöd i asyl- och familjeåterföreningsproces-

rätten att leva med sin familj. Varje år hjälper Röda

sen och efterforskar försvunna anhöriga. Utöver detta

Korset några tusen människor att återförenas i

besöker också volontärer boenden för ensamkom-

Sverige.

mande barn och ungdomar, anordnar utflykter, ger

Tillgång till grundläggande sjuk- och hälsovård är
en av de mänskliga rättigheterna. I Sverige finns ändå

läxstöd och skapar olika mötesplatser för att underlätta den första tiden i Sverige.
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Svenska
PostkodFöreningen
har under år 2015
haft tio aktiva
lotteritillstånd.

Så är lotteriverksamheten
organiserad
Tillstånd från Lotteriinspektionen är en
förutsättning för laglig verksamhet

Bingo, sju olika skraplotter samt Svenska
Medaljlotteriet.

Sverige har spelmonopol, vilket betyder att det enda
bolag Svenska Spel. För att få starta och driva fristå-

Samverkan mellan Svenska PostkodFöreningen
och Novamedia Sverige AB

ende lotterier i Sverige krävs att lotteriverksamheten

Novamediakoncernen äger koncept och varumärken

bidrar till allmännyttiga ändamål. Lotteriinspektionen

för alla produkter som Svenska PostkodFöreningen

är den myndighet som utfärdar lotteritillstånd och

har tillstånd för och sköter den dagliga driften av verk-

eftersom lotterier ska bidra till allmännyttiga ändamål

samheten. Svenska PostkodFöreningen har intäkter

är praxis att tillstånd ges till ideella föreningar och

från lottförsäljning och kan med dessa betala opera-

stiftelser.

törsbolaget Novamedia Sverige AB, som fakturerar

bolag som får bedriva spelverksamhet är statens eget

Svenska PostkodFöreningen är en ideell förening

kostnader för drift till Svenska PostkodFöreningen.

som under år 2015 har haft tio stycken aktiva lotteri-

Svenska PostkodFöreningen har som ideell förening

tillstånd. Lotteriinspektionen övervakar och granskar

ingen avdragsrätt för moms och därför betalas dessa

löpande Svenska PostkodFöreningens lotteriverksam-

kostnader inklusive moms. Utöver detta fakturerar

het samt granskar och godkänner Svenska Postkod-

Novamedia Sverige AB årligen en licenskostnad på

Föreningens fördelning av överskottet till allmännyt-

motsvarande 4,08 procent av Svenska PostkodFören-

tiga ändamål.

ingens bruttointäkter. Licensintäkterna används bland
annat till affärsutveckling och till etablering av nya lot-

Novamedia tog initiativ till att grunda Svenska
PostkodFöreningen

terier. De pengar som finns kvar i Svenska PostkodFör-

Lotterikonceptet för PostkodLotteriet, Novamedia

talda utgör överskottet från lotteriverksamheten.

Sverige AB:s största produkt, utvecklades för drygt 25

Överskottet går till de 55 ideella organisationer som är

år sedan av den nederländska Novamediakoncernen.

förmånstagare till lotteriprodukterna.

För att kunna starta PostkodLotteriet i Sverige tog

Novamedia Sverige
AB agerar på Svenska
PostkodFöreningens
uppdrag och
driver lotterier som
genererar överskott
till ideell sektor.
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eningen efter att kostnader och lotterivinster är utbe-

Mellan Novamedia Sverige AB och Svenska Post-

Novamedia initiativ till att grunda Svenska Postkod-

kodFöreningen finns avtal som reglerar hur Novame-

Föreningen. Barncancerfonden, Rädda Barnen,

dia Sverige AB ska sköta den operativa driften av

Svenska PostkodStiftelsen och Världsnaturfonden

Svenska PostkodLotteriet, Bingon och skraplotterna.

WWF var med som medlemmar i föreningen från start.

År 2015 har Svenska PostkodFöreningen haft till-

Novamediakoncernen upplät sedan en exklusiv licens

stånd att bedriva Bingo samt skraplotterna Post-

till Svenska PostkodFöreningen som gav rätten att

kodSkrapet, TreKronan, MiniSkrapet, LyckoSjuan, Tur-

använda produktkoncept och varumärke för Postkod-

Skrapet, MiljonSkrapet, TemaSkrapet och TurMuren.

Lotteriet på den svenska marknaden.

Skraplotten Turmuren kommer att utgå under 2016.

PostkodLotterier finns i Nederländerna, Sverige och

Under år 2015 har Svenska PostkodFöreningen även

Storbritannien. Övriga produkter som Svenska Post-

haft tillstånd för Svenska Medaljlotteriet, som dock

kodFöreningen haft tillstånd för under år 2015 är

lades ned i juni.
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Svenska PostkodFöreningen

Novamediakoncernen

Stiftelsen
Novamedia
Fundatie 81 %

Cella Media BV
19 %

Svenska
PostkodFöreningen
garanterar att
överskottet från
lotterierna går till
ideell verksamhet.

Novamedia Holding B.V.

Novamedia B.V.

Svenska
PostkodFöreningen

Avtal för
samverkan

Novamedia
Sverige AB

Novamedia
Services B.V.
Nederländerna*

Postcode
Lottery Ltd.
UK *

• Äger koncept och varumärken
• Sköter drift, produktion och affärsutveckling
• Ansvarar för all personal
• Innehar lotteritillstånd
• Beslutar om medlemskap

* I Nederländerna och UK finns lokala föreningar som är innehavare av lotteri
licenser för respektive marknad. Dessa föreningar har, liksom PostkodFöreningen i Sverige, avtal med Novamediakoncernen som reglerar samarbetet.

för ideella organisationer
• Fördelar lotterivinster,
kostnader och överskott
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Samtliga förmåns
tagare till lotteriernas
överskott är
medlemmar i
Svenska Postkod
Föreningen och har
kommunikations
avtal med
Novamedia
Sverige AB.

Svenska PostkodFöreningens ansvar
För att uppfylla de krav som finns på den reglerade

Samverkan mellan Novamedia Sverige AB, Svenska
PostkodFöreningen och förmånstagarna.

svenska spelmarknaden bedrivs lotteriverksamheten
utifrån tillämplig svensk lagstiftning, lotteritillstånd
och Svenska PostkodFöreningens stadgar, men också
utifrån Svenska PostkodFöreningens interna ramverk
och policies som styrelsen har slagit fast.
Svenska PostkodFöreningens styrelse har det
yttersta ansvaret för skötsel och förvaltning av alla lotteriprodukter. Styrelsen ska se till att Svenska PostkodFöreningens organisation utövar kontroll av medelsförvaltning, bokföring och Svenska PostkodFöreningens övriga ekonomiska förhållanden. Styrelsen består
av ordförande samt fyra ordinarie ledamöter. Lotteri
föreståndaren är adjungerad i styrelsen.

Lotteriföreståndarens ansvar
Med Lotteriföreståndare avses den person som är
föreslagen av Svenska PostkodFöreningens styrelse,
samt godkänd av Lotteriinspektionen, att ansvara för
hur lotteriverksamheten bedrivs. Lotteriföreståndaren
ansvarar för att alla lotteriprodukter drivs i enlighet
med lotterilagen, de meddelade lotteritillstånden och
fastställda villkor. Lotteriföreståndaren svarar för myndighetskontakter och kontakter med Lotteriinspektionens kontrollanter.
Cecilia Bergendahl, Managing Director för

aktuell som förmånstagare till lotteriöverskottet behö-

Novamedia Sverige AB har under år 2015 inträtt funk-

ver organisationens verksamhet uppfylla ett antal kri-

tionen som lotteriföreståndare, på uppdrag av

terier. För organisationer som är förmånstagare till

Svenska PostkodFöreningens styrelse. Hon efterträdde

lotteriöverskottet från de lotteriprodukter som finns

Niclas Kjellström-Matseke, som fram till oktober år

under Svenska PostkodLotteriets varumärke gäller att

2015 även var vd för Novamedia Sverige AB.

organisationen är rikstäckande och verksam i Sverige.
Huvudregeln är vidare, att organisationen ska ha
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Organisationers inträde i Svenska
PostkodFöreningen

90-konto och att den ska vara medlem i Frivilligorgani-

Novamedia Sverige AB bereder och föreslår vilka nya

eningens styrelse beslutar om organisationers för-

organisationer som ska bli förmånstagare till överskot-

månstagarstatus. För att organisationerna ska få möj-

tet som genereras från lotteriförsäljningen. För att vara

lighet att ta del av lotteriöverskott granskar

sationernas Insamlingsråd (FRII). Svenska PostkodFör-
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Lotteriinspektionen att organisationen uppfyller formella krav enligt lotterilagen innan myndigheten godkänner organisationen som förmånstagare av
lotterimedel.

Fördelning av lotteriöverskott till förmånstagarna
Hela PostkodFöreningens lotteriöverskott från lotterierna som Novamedia Sverige AB driver, går till de ideella förmånstagarorganisationerna. Meddelande om
belopp och utdelning sker när resultatet för föregående år har fastställts av Svenska PostkodFöreningens
styrelse, reviderats av auktoriserad revisor och godkänts av Lotteriinspektionen.

Fördelningskriterier
Under år 2015 har Svenska PostkodFöreningen beslutat om en ny modell för fördelningen av lotteriöverskottet. Lotteriinspektionen godkände den nya fördel-

Föreningens beslutsprocess för
organisationers inträde i Föreningen

Föreningens beslutsprocess för fördelning
av överskott till förmånstagarna

Ansökan
Novamedia Sverige AB bereder och föreslår
medlemskap med rätt att ta emot lotteri
överskott.

Novamedia Sverige AB följer årligen
upp stödet till respektive förmånstagare.

Avslag

Ja

Lotteriföreståndaren presenterar förslag för
Svenska PostkodFöreningens styrelse, som
fattar beslut om medlemskap med rätt att ta
emot lotteriöverskott.

Med utgångspunkt i gällande fördelningskriterier bereder Novamedia Sverige AB ett förslag
till fördelning av årets överskott.

Avslag

Förslaget presenteras av Lotteriföreståndaren
för Svenska PostkodFöreningens styrelse, som
godkänner eller förkastar förslaget.

Avslag

Lotteriinspektionen godkänner om
fördelningen av överskottet

Avslag

Ja

Lotteriinspektionen beslutar om
huruvida organisationen är berättigad
att ta emot lotteriöverskott.
Ja

Förmånstagare

Utbetalning till respektive
förmånstagare

ningsmodellen i maj år 2015 och den kunde därmed
appliceras från och med fördelningen av 2015 års
lotteriöverskott.
Den nya fördelningen av lotteriöverskottet sker
enligt följande ramverk. Hela Svenska PostkodFören-

för att skapa tydlighet och transparens.
Ett nyckeltal som väger samman förmånstagarnas

ingens överskott fördelas till ideella ändamål. Den

genomsnittliga totala verksamhetsintäkter och deras

största delen av medlen ska vara basstöd, icke-öron-

genomsnittliga insamling de senaste tre åren placerar

märkta bidrag. Därutöver fördelas maximalt 25 pro-

förmånstagarna på olika fördelningsnivåer i en fördel-

cent av överskottet till Novamedia Sverige AB:s stiftel-

ningstrappa. Beslut angående nivåer samt den

ser och cirka 10 procent fördelas till SpecialProjektfon-

efterföljande fördelningen av lotteriöverskottet fattas

der, från vilka samtliga förmånstagare kan ansöka om

årligen av Svenska PostkodFöreningens styrelse när

stöd.

årsbokslutet är fastställt. Fördelningen av lotteri

För basstödet finns två fördelningskriterier. Det för-

överskottet måste därefter godkännas av Lotteri

sta kriteriet är förmånstagarorganisationens totala

inspektionen. Utbetalning sker under första kvartalet

verksamhetsintäkter, som används som en indikator

efter ett avslutat lotteriår, i samband med att fördel-

på den kapacitet organisationen i fråga har att

ningen av årets lotteriöverskott offentliggörs.

omsätta medel i konkret verksamhet. Det andra kriteriet är insamlade medel, som används som ett mått på
organisationens anseende och förtroende hos allmänhet och givare. Båda kriterierna är objektivt mätbara,
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Årets bruttointäkter
blev 3 523 Mkr.

Fjärde året i rad med
miljardöverskott
Intäkter i linje med föregående år

procent eller 108 Mkr, från 934 till 1 042 Mkr. Kost-

Trenden på den svenska spelmarknaden är att aktörer

nadsökningen beror dels på strategiskt förnyelsear-

online som saknar svenska tillstånd ökar sina mark-

bete, men också på ökade kostnader för marknadsfö-

nadsandelar, på bekostnad av reglerade aktörer som

ring och försäljning till följd av ett hårdare

Svenska PostkodFöreningen och Novamedia Sverige

marknadsklimat.

AB.
Trots ett ansträngt marknadsklimat tangerade

2015 års överskott
uppgick till
1 083 Mkr.

1,4 miljarder i utbetalda vinster

brutto- samt nettoomsättningen för lotteritillstånds-

Mellan 40 och 50 procent av lotteri- och spelintäkterna

innehavaren Svenska PostkodFöreningen 2014 års

betalas tillbaka till kunderna i form av vinster. För år

nivå. Bruttoomsättningen för Svenska PostkodFören-

2015 innebar det att 1 398 Mkr (1 412) Mkr betalades

ingen blev 3 523 (3 525) Mkr. Nettointäkterna under

ut till kunderna.

samma period uppgick till 2 126 Mkr (2 113). Omsättningen för PostkodLotten minskade med 2 procent

Innovation och nya produkter

medan omsättningen för bingo och skraplotter online

Mot bakgrund av marknadens digitalisering och den

ökade med 26 procent.

konkurrenssituation som råder, krävs att erbjudandet
till Svenska PostkodLotteriets kunder utvecklas konti-

Fjärde året i rad med miljardöverskott

nuerligt. I januari 2015 lanserades Svenska Medaljlot-

Svenska PostkodFöreningens överskott från år 2015

teriet, vars syfte var att generera överskott till idrotts-

blev 1 083 Mkr (1 179). Överskottets andel av bruttoin-

rörelsen. Satsningen pågick under våren men lades

täkerna minskade under år 2015 från 33 till 31 procent.

ned i juni på grund av svag försäljning. Liksom övriga

Räknat som andel av nettointäkterna uppgick över-

lotteriprodukter är det Svenska PostkodFöreningen

skottet till 51 procent. År 2014 uppgick överskottets

som innehaft lotteritillståndet för Svenska Medaljlot-

andel av nettointäkterna till 56 procent.

teriet, medan Novamedia Sverige AB har stått för

2015 års överskott fördelades till lotteriernas 55 för-

samtliga kostnader för utveckling och drift. Sats-

månstagare i mars 2016. Sedan starten i Sverige för tio

ningen på Svenska Medaljlotteriet har därmed inte

år sedan har de produkter som Novamedia Sverige AB

belastat PostkodFöreningens resultat.

driver och Svenska PostkodFöreningen är tillståndshavare för genererat 7,2 Mdkr till ideell verksamhet.

Under år 2015 gjordes en framgångsrik lansering av
skraplotten MiljonSkrapet. Lotten har inte blivit så stor
att den signifikant påverkar Svenska PostkodFörening-
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Ökade kostnader för marknadsföring och
försäljning

ens intäkter, men produkten har adderat värde till

De operativa kostnaderna för lotteridriften består

mer underhållande erbjudande. Tv-programmet ”En

framförallt av kostnader för marknadsföring och för-

ska bort”, som hade premiär den 16 januari år 2016,

säljning, tv-underhållning, IT-drift och personalkostna-

har också adderat mer underhållning till det samlade

der. Kostnadsmassan ökade år 2015 med drygt 11

kunderbjudandet.

kunderna genom att den bidragit till ett bredare och
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2 600

500

2 400

0

2011 2012 2013 2014 2015

2 126

2 113

2 157

1 823

31 %

Överskott

600

1 200

400

1 100

200

1 000
2011 2012 2013 2014 2015

900

1 398

1 412

1 417

1 400

Fördelning nettointäkter

1 208

1 179

Mkr

1 300

Lotterivinster

2011 2012 2013 2014 2015

1 500

800

Kostnader

30 %

Utbetalda lotterivinster
till kunder
1 083

949

1 110

Mkr

1 200

1 009

Överskott Svenska
PostkodFöreningen

0

40 %

1 000

2 800

1 000

Fördelning bruttointäkter

1 500

1 182

3 000

Mkr

2 500
2 000

3 025

3 200

2 975

3 400

Nettointäkter Svenska
PostkodFöreningen 2011-2015

1 793

3 523

Mkr

3 600

3 525

3 519

Bruttointäkter Svenska
PostkodFöreningen 2011-2015

49 %

51 %
Överskott
Kostnader

2011 2012 2013 2014 2015

Nyckeltal Svenska PostkodFöreningen

2015

2014

Bruttointäkter*, Mkr

3 523

3 525

Lotterivinsternas andel av bruttointäkter (%)

40

40

Lotteriöverskottets andel av bruttointäkter (%)

31

33

Operativa kostnaders andel av bruttointäkter (%)

30

26

2 126

2 113

Lotteriöverskottets andel av nettointäkter (%)

51

56

Operativa kostnaders andel av nettointäkter (%)

49

44

Nettointäkter**, Mkr

* Bruttointäkter definieras som totala lotteriintäkter (från produkterna PostkodLotteriet, Bingo, PostkodSkrapet, TreKronan, MiniSkrapet,
LyckoSjuan, TurSkrapet, MiljonSkrapet, TemaSkrapet, Turmuren och Medaljlotteriet) plus övriga intäkter och ränteintäkter
** Nettointäkter definieras som bruttointäkter minus lotterivinster
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Resultaträkning
Svenska PostkodFöreningen
Belopp i tkr

Lott- och spelintäkter

Not

2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

1

3 466

3 508

Övriga intäkter
Summa intäkter
Lotterivinster

2

Nettoomsättning
Operativa omkostnader

3

55

7

3 521

3 515

-1 398

-1 412

2 123

2 103

-1 042

-934

-1 083

-1 179

Rörelseresultat

-2

-10

Finansiella poster

2

10

ÅRETS RESULTAT

0

0

Not 1. Lott- och spelintäkter (tkr)

2015

2014

Affärsområde Svenska Postkodlotteriet

3 359

3 432

Affärsområde Onlinespel

78

76

Affärsområde Svenska Medaljlotteriet

29

-

3 466

3 508

2015

2014

Ändamålskostnader - intjäning till förmånstagarorganisationer

Not 2. Lotterivinster (tkr)
Affärsområde Svenska Postkodlotteriet

40 %

1 344

1 412

Affärsområde Onlinespel

48 %

38

40

Affärsområde Svenska Medaljlotteriet

57 %

16

-

1 398

1 412

2015

2014

946

899

Affärsområde Onlinespel

37

35

Affärsområde Svenska Medaljlotteriet

59

-

1 042

934

Not 3. Operativa omkostnader (tkr)
Svenska PostkodFöreningen har inte avdragsrätt för moms. Därför är de
operativa omkostnaderna inklusive moms.
Affärsområde Svenska Postkodlotteriet
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Resultaträkning Novamedia Sverige AB
2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

Nettoomsättning

920 504

846 534

Summa nettoomsättning

920 504

846 534

Belopp i tkr

Övriga externa kostnader

-710 626

-598 387

Personalkostnader

-137 380

-139 558

-21 074

-14 119

-2 876

-527

48 548

93 943

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som
är anläggningstillgångar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

-16 336

-

185

3 275

-323

-369

-16 474

2 906

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

32 073

96 849

Bokslutsdispositioner

27 888

645

Resultat före skatt

59 961

97 494

Skatt på årets resultat

-17 414

-21 926

ÅRETS RESULTAT

42 547

75 568

Summa finansiella poster

För en fullständig bild av Novamedia Sverige AB:s resultat och ställning hänvisas till Novamedia Sverige AB:s årsredovisning.
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Fördelning av lotteriöverskott
Fördelning av Svenska PostkodFöreningens lotteriöverskott (tkr)
Organisation
Alzheimerfonden

2014

Summa sedan start

7 000

7 000

49 960

10 000

13 000

88 081

7 000

7 000

43 462

Barncancerfonden

37 000

49 000

434 341

BRIS - Barnens Rätt i Samhället

14 000

18 000

138 710

Cancerfonden

40 000

31 000

240 305

7 000

7 000

21 000

Clinton Foundation Sweden

15 000

20 000

55 000

Diakonia

20 000

15 000

66 000

5 000

5 000

26 286

15 000

10 000

59 661

Fairtrade Sverige

5 000

5 000

10 000

Friends

7 000

7 000

43 383

Amnesty International
Astma- och Allergiförbundet

Civil Rights Defenders

ECPAT Sverige
Erikshjälpen

Friluftsfrämjandet
Fryshuset
FUB
Greenpeace
Hand in Hand Sweden

7 000

7 000

39 000

15 000

10 000

35 000

6 000

5 000

25 000

15 000

22 000

144 081

7 000

9 000

53 661

Hjärnfonden

10 000

7 000

22 000

Hjärt-Lungfonden

20 000

27 000

195 137

Hungerprojektet

5 000

5 000

24 000
17 000

Håll Sverige Rent

7 000

5 000

Kvinna till Kvinna

10 000

10 000

47 000

Läkare Utan Gränser

25 000

29 000

214 137

Mentor

6 000

5 000

16 000

MinStoraDag

7 000

6 000

37 610

Naturskyddsföreningen

15 000

13 000

67 001

Neuroförbundet

7 000

7 000

43 462

Nordens Ark

7 000

7 000

39 000

Operation Smile

7 000

5 000

17 000

Peace Parks Foundation Sweden

8 000

10 000

53 001

20 000

16 000

103 112

Plan Sverige
Reumatikerförbundet
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
forts. nästa sida
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2015

7 000

7 000

45 661

25 000

21 000

150 657
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Fördelning av Svenska PostkodFöreningens lotteriöverskott fortsättning (tkr)
Organisation

2015

2014

Summa sedan start

Rädda Barnen

40 000

53 000

470 320

SAK - Svenska Afghanistankommittén

15 000

10 000

32 000

7 000

7 000

43 462

Sjöräddningssällskapet

18 000

26 000

192 700

SOS Barnbyar Sverige

25 000

23 000

166 304
49 000

Scouterna

Star for life

9 000

10 000

Svenska PostkodLotteriets Idrottsstiftelse3

20 000

-

20 000

Svenska PostkodLotteriets Kulturstiftelse

90 000

110 000

640 000

Svenska PostkodStiftelsen

90 000

110 000

849 135

Svenska Röda Korset

25 000

33 000

236 305

5 000

4 000

9 000

Svenska Seglarförbundet
Svenska Skidförbundet

10 000

4 000

14 000

Sverige för UNHCR

20 000

15 000

74 001

Sveriges Olympiska Kommitté

10 000

4 000

14 000

UNICEF Sverige

40 000

28 000

186 304

7 000

7 000

29 000

We Effect

20 000

15 000

71 661

Vi-skogen

10 000

5 000

15 000

Wateraid Sverige

World Childhood Foundation

5 000

-

5 000

World Children's Prize Foundation

5 000

5 000

15 000

37 000

55 000

472 320

4

Världsnaturfonden WWF
Tidigare års förmånstagare

-

-

23 000

Satsning Hälsa & idrott1

-

28 000

58 000

Specialprojekt Hälsa

-

100 292

100 292

Specialprojekt Innovation
Specialprojekt Sustainable Development Goals

-

100 000

153 884

40 000

-

40 000
40 000

Specialprojekt Utsatthet

40 000

-

Specialprojekt 3

35 000

-

35 000

Specialprojekt 4

35 323

-

35 323

Tidigare Specialprojekt
Fördelat överskott2

-

-

461 378

1 083 323

1 179 292

7 216 094

1 Lotteriöverskottet för Svenska Seglarförbundet, Svenska Skidförbundet och Sveriges Olympiska Kommitté redovisades föregående år inom
ramen för Satsning Hälsa & idrott.
2 Fördelat lotteriöverskott är det överskott enligt slutredovisning av lotteritillstånd som är tillgängligt för fördelning till förmånstagarna.
Tillståndsperioder kan avvika från räkenskapsår.
3 Ny medlem verksamhetsåret 2015
4 Ny medlem verksamhetsåret 2015
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Ledningsgrupp Novamedia Sverige AB
1. Anders Årbrandt
Managing Director
2. Cecilia Bergendahl
Managing Director
3. Anne-Catherine Worth
Kommunikationschef
4. Christoffer Fröberg*
Kundservicechef

1

2

3

5. Marie Dahllöf*
Välgörenhets- och CSR-chef
6. Per Mickols
It-chef
7. Pia Dahlén
Marknadschef
8. Susanne Calemark
HR-chef
9. Åse Ericson
Tv- och eventchef

4

5

6

7

8

9

* Marie Dahllöf och Christoffer Fröberg tillträdde sina tjänster i Novamedia Sverige AB:s ledningsgrupp under första kvartalet år 2016.
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Styrelse Novamedia Sverige AB
1. Boudewijn Poelmann
Ordförande, CEO,
Novamedia B.V.
2. Eva Struving
Ledamot, International
Director, Novamedia B.V.
3. Ruud Esser
Ledamot, CFO,
Novamedia B.V.

1

2

3

4

4. Sigrid van Aken*
Ledamot , COO,
Novamedia B.V.

Styrelse Svenska PostkodFöreningen
1. Erling Norrby
Styrelsens ordförande
2. Mernosh Saatchi
Styrelseledamot
3. Marie Wallenberg
Styrelseledamot
4. Alexander af Jochnick
Styrelseledamot

1

2

4

5

3

5. Johan Menckel
Styrelseledamot

* Sigrid van Aken tillträdde som ledamot i Novamedia Sverige AB:s styrelse under första kvartalet år 2016.
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