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Styrelsen för Svenska Postkodföreningen, en ideell

– verkar för en bättre miljö

får härmed avge årsredovisning samt lagstadgad

– främjar forskning inom områden som bland

hållbarhetsrapport för verksamheten avseende

annat medicin.

räkenskapsåret 1 januari–31 december 2018.
Sedan 2016 arbetar Postkodföreningen efter Förenta

Allmänt om verksamheten

Nationernas globala mål ”Agenda 2030”. Målen har

Svenska Postkodföreningen (Postkodföreningen)

moniserar väl med Postkodföreningens stadgar som

grundades år 2003 av Rädda Barnen, Barncancer

antogs 2003.

fonden, Världsnaturfonden WWF och Svenska

Det är genom de medel som fördelas till Postkod-

Postkodstiftelsen. År 2005 erhöll Postkodföreningen

föreningens förmånstagare som Postkodföreningen

Lotteriinspektionens* tillstånd att starta Svenska

har sin största positiva påverkan på sin omvärld, då

Postkodlotteriet. Det har följts av nya tillstånd, bland

förmånstagarnas verksamheter bidrar till positiva

annat för bingo och skraplotter online. Syftet med

sociala och miljömässiga effekter. I avsnittet Med

lotterierna; Postkodlotteriet, bingo och skraplotter

lemmar står det att läsa om granskningsarbetet kring

23

online, är att generera medel till den ideella sektorn.

fördelade medel.
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som Postkodföreningen har tillstånd för, fördelas

(Novamedia), med organisationsnummer 556375-

till lotteriets så kallade förmånstagare. Dessa organisa-

6328, som operatörsbolag för lotteriverksamheten.

tioner är medlemmar i Svenska Postkodföreningen.

Novamedia driver verksamheten enligt ett licens- och

Vid slutet av 2018 uppgick antalet förmånstagare till

driftsavtal. En av Novamedias tre managing directors,

56 (55) och sedan lotteriet startades i Sverige har

Cecilia Bergendahl, är utsedd till Lotteriföreståndare

drygt 10,4 miljarder kronor fördelats.

av Postkodföreningens styrelse. Lotteriföreståndaren
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Överskottet som genereras från de lotterier och spel

Postkodföreningens övergripande syfte är att eko-

Postkodföreningen anlitar Novamedia Sverige AB

är godkänd av Lotteriinspektionen. Novamedia ansva-

nomiskt stödja organisationer och projekt, i Sverige

rar för att verksamheten drivs långsiktigt hållbart en-

och internationellt, som uppfyller villkoren i stadgar-

ligt hållbarhetspolicy beslutad av Postkodföreningens

na. Postkodföreningens målsättning är att bidra till att

styrelse. Hållbarhetspolicyn bygger på ISO 26000. Föl-

människors miljö och livsvillkor förbättras och fördelar

jande områden berörs: ansvar, transparens, etiskt upp-

medel till organisationer och projekt som:

förande, respekt för intressenters intressen, respekt för

– v erkar för att säkerställa barns rättigheter enligt
barnkonventionen
–g
 er stöd till barn och vuxna i utsatta situationer
eller katastrofer
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nationer som socialt och kulturellt

förening med organisationsnummer 802416-1146,

rättsstatens principer, respekt för internationella uppförandenormer, respekt för mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och konsumentskydd. Policyn
är beslutad av styrelsen och revideras vid behov. Åter-

–g
 er stöd till utbildning och fortbildning

rapportering från verksamheten gällande arbetet med

– f rämjar samarbete över gränser, såväl mellan

hållbarhet görs löpande till styrelsen.

*Sedan 1 januari 2019 Spelinspektionen.
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Kvalitets- och hållbarhetsstyrning
Postkodföreningen ställer krav på att Novamedia dri-

anställa kompetent, lämplig och ansvarsfull personal.
Postkodföreningen ställer även krav på att de pro-

söker medlemskap ska bland annat främja alla män

köpare på det vinnande postnumret. Lottköpare som

niskors lika värden, vara medlem i Frivilligorganisa-

ver verksamheten i enlighet med gällande regelverk

dukter och tjänster som köps in av Novamedia för att

har den vinnande postkoden kan bland annat vinna

tionernas insamlingsråd (FRII) och ha sunda finanser.

genom att policys och kvalitetssäkrade rutiner finns

bedriva lotteriverksamheten produceras ansvarsfullt.

fredagens vingmiljon och det unika lottnumret ger en

Medlemsansökan skickas till Postkodföreningen som

på plats. Novamedia ska även uppträda mot allmän-

Kraven stipuleras i den för Novamedias leverantörer

chans att vinna bland annat bilvinsten eller miljon

kontrollerar att organisationen uppfyller formella krav

het och myndigheter på ett ansvarsfullt sätt. Några av

upprättade uppförandekoden. Uppförandekoden är

vinsten. Varje dag presenteras nya vinnare i Postkod-

enligt lotterilagen. Postkodföreningens beslutade för-

de regelverk som Postkodföreningen är ålagd att följa

ett viktigt verktyg i arbetet med bl.a. mänskliga rättig-

lotteriet. Måndag till torsdag är det vardagsmiljonen

slag till medlem skickas till Lotteriinspektionen vilken

inkluderar lotterilagen, lotteritillstånden samt alla

heter och leverantörsledens klimatpåverkan.

och så lottas också vinster ut på 170 kronor.

tar ställning till om organisationen ska accepteras som

tillämpliga lagar i Sverige så som t.ex. marknads

En viktig del av Novamedias operatörsuppdrag är

Under året har tre Grannyror genomförts, vilka är

mottagare av lotterimedel.

föringslagen och GDPR. Som operatörsbolag till

att driva ett aktivt spelansvarsarbete för att förebygga

årets största vinstutdelningar. Dessa genomfördes på

Medlemmarna ska följa Postkodföreningens stad-

Postkodföreningen är Novamedia medlem i Spel

negativa konsekvenser av spel samt att arbeta pro

tre framlottade orter, Vargön (80 Mkr), Bäckefors (103

gar och de beslut som fattas av Postkodföreningens

branschens Riksorganisation (SPER), där Anders

aktivt med att säkerställa att fördelade medel används

Mkr) och Karlstad (207 Mkr).

olika beslutande möten.

Årbrandt, en av tre managing directors, är ordförande,

till avsedda ändamål i enlighet med Postkodförening-

vilket innebär ett åtagande att följa etiska riktlinjer

ens stadgar. Det står mer att läsa om spelansvars

och skraplotter online. Under 2018 hade Postkod

tagare årligen. Den granskar fortlöpande hur ledningen

kring frågor som bland annat berör marknadsföring

arbetet i avsnittet Spelmarknaden år 2018.

föreningen ett tillstånd för bingo och fyra för skrap

och styrelsen hos respektive förmånstagare fungerar

lotter. Av intäkterna går cirka 50 procent tillbaka till

samt att denne har sunda finanser. Detta för att

spelarna i form av vinster.

säkerställa att deras verksamheter uppfyller Postkod

av spelprodukter.

Postkodföreningen följer löpande upp Novamedias

Bland Postkodlotteriets tillstånd finns även bingo

Postkodföreningen utvärderar samtliga förmåns

Novamedia har genom licens- och driftsavtalet

hållbarhetsarbete. Om operatörsbolaget Novamedia

åtagit sig att bedriva verksamheten långsiktigt håll-

inte uppfyller sitt uppdrag kan det få negativa följder

bart; finansiellt, miljömässigt och socialt och med

för Postkodföreningen, såsom förlorat lotteritillstånd

Lotteritillstånd

tionens riktlinjer samt att Postkodföreningens fördel-

respekt för mänskliga rättigheter.

och skadat anseende. Se ovan om uppföljning av

Postkodföreningen har under året haft sju lotteritill-

ningsmodell är tillämpbar. Fördelningsmodellen

hållbarhetspolicy beslutad av styrelsen där berörda

stånd. Lotteriinspektionen utövar tillsyn över verksam-

beskrivs i avsnittet Fördelning av medel. Vid utgången

områden återrapporteras.

heten genom löpande kontroller, granskningar och

av år 2018 hade Postkodföreningen 58 medlemmar

I maj 2018 infördes en ny dataskyddsförordning,
GDPR. Innehållet i förordningen har implementerats

föreningens stadgar, Lotterilagen och Lotteriinspek

revisioner. När tillståndsperioden är avslutad görs en

varav 56 var förmånstagare till lotteriet och fick ta del

arbetet med att implementera ISO 27001 gällande

Verksamhetsåret 2018

slutavräkning och redovisning till Lotteriinspektionen.

av överskottet som genererats från lotteriförsäljningen.

informationssäkerhet.

Postkodföreningen har ett tillstånd från Lotteriinspek-

Efter Lotteriinspektionens godkännande av denna

i den dagliga verksamheten. Under 2018 påbörjades
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kodlotteriets ordinarie dragningar vinner alla lott

Under året har en ny medlem tillkommit, Asperger-

Postkodföreningen leds av en styrelse till vilken

tionen att driva Svenska Postkodlotteriet, vars koncept

tillfaller överskottet de ideella organisationer som är

och Autismförbundet. Organisationen får ta del av

ledamöterna väljs utifrån kompetens, erfarenhet och

bygger på att lottköpare vinner tillsammans med sina

förmånstagare till lotteriet.

2018 års överskott.

mångfald. Styrelsen representerar olika delar av sam-

grannar. Av lottintäkterna under 2018 gick 42,5 pro-

hället så som näringsliv, offentlig sektor och akade

cent tillbaka till lottköparna i form av vinster. Lottnum-

directors, har under året varit utsedd av Postkod

Fördelning av medel

misk miljö. För att skapa kontinuitet i styrelsen väljs

ret bygger på kundens adress och består av tre delar:

föreningens styrelse till lotteriföreståndare.

Postkodföreningen har sedan starten fördelat drygt

ledamöterna till olika mandatperioder. Operatörsbola-

den första delen är postnumret, den andra två bok

get Novamedia ansvarar för samtlig personal och frågor

stäver. Tillsammans bildar de postkoden. Den tredje

Medlemmar

och internationellt. Postkodföreningen har en unik

kopplade till dessa såsom mångfald och jämställdhet.

utgörs av lottnumret som innehåller tre siffror och

För att bli medlem i Postkodföreningen krävs ett

ställning tack vare sina trogna kunder och är en viktig

Postkodföreningen ställer krav på Novamedia att

som sammantaget gör alla lottnummer unika. I Post-

beslut av föreningens styrelse. De organisationer som

finansiär till den ideella sektorn i Sverige. Huvuddelen

Cecilia Bergendahl, en av Novamedias managing

10,4 miljarder kronor till ideell sektor, både i Sverige
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av medlen, det så kallade basstödet, är icke öronmärkt.

Svenska Postkodstiftelsen

vinst bland ett antal noga utvalda kvalitetsprodukter

delats före den 1 januari 2019. Postkodföreningen

Det innebär att mottagarorganisationen själv får

Svenska Postkodstiftelsen (Postkodstiftelsen),

med att även kunna välja att skänka vinstsumman till

beviljades lotteritillstånd före den 1 januari 2019 för

bestämma vilka ändamål medlen ska användas till.

organisationsnummer 802424-0023, instiftades av

valfri förmånstagare.

att bedriva Postkodlotteriet och bingo samt skrap

Fördelningen av överskottet sker enligt en fördel

operatörsbolaget Novamedia under 2003. Som

ningsmodell som har godkänts av Lotteriinspektio-

förmånstagare till Postkodföreningen har Postkod

nen. Fördelningsmodellen förklaras nedan. Även det

stiftelsen en särskild ställning bland förmånstagarna

De populära frågesportprogrammen, Drömpyra

Spelande förknippas med risker. Cirka två procent

årliga fördelningsbeslutet godkänns av Lotteriinspek-

då de inte är slutmottagare av överskottet. Postkod-

miden, En ska bort och Postkodmiljonären fortsatte

av den vuxna befolkningen i Sverige lider av spelpro-

tionen. Fördelningsmodellen består av så kallat bas-

stiftelsen har i uppdrag att förmedla vidare stöd till

sändas i TV 4 under året.

blem***. Postkodföreningen har frågan på sin agenda

stöd, specialprojekt samt projektstöd via Postkod

olika typer av projekt inom områdena människors

stiftelsen.

levnadsvillkor, natur och miljö, kultur och idrott.

Fördelningsmodellen för basstöd innebär att

**Spelare definieras som personer 18–79
år som spelat någon gång för pengar det
senaste året.
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Möjligheten att prenumerera på skraplotter via
webben har lanserats under året.

lotter online. För Postkodföreningen börjar spellagen
således gälla 1 januari 2020.

Under slutet av juni till mitten av augusti presente-

och har givit Novamedia i uppdrag att arbeta med

rades samtliga förmånstagare arbete och kopplingen

förebyggande insatser för att minska de potentiellt

till Postkodlotteriet i Dagens Nyheter i form av en serie

negativa konsekvenserna av spel. Detta görs både

medelvärden beräknas för förmånstagaren för de tre

Produkt- och affärsutveckling

helsidesannonser, en per förmånstagare. Syftet med

inom ramen för Lotterinspektionens föreskrifter,

senaste åren avseende insamlade medel och totala

Investeringar samt ständig produktutveckling görs för

kampanjen var att väcka nyfikenhet och skapa kun-

den egna verksamheten och i samarbete med Spel

verksamhetsintäkter. Medelvärdena summeras och

att säkerställa nöjda kunder. Under 2018 ökade kon-

skap kring både organisationernas verksamhet och

branschens riksorganisation (SPER).

utgör ett nyckeltal som appliceras i en trappstegs

kurrensen på lotteri- och spelmarknaden, inte minst

grundtanken med Postkodlotteriet hos grupper som

modell, varifrån utdelning av basstöd avläses.

från de oreglerade bolagen, och ett stort utbud av

lotteriet har svårare att nå än andra.

Operatörsbolaget Novamedia är medlem i Spelbranschens riksorganisation (SPER). SPER företräder

Inom ramen för temaområden som beslutas årligen

spelkoncept möter allmänheten. Dessutom har an

Förmågan att skapa en bra kundupplevelse är en

spelmarknaden i Sverige och tillvaratar särskilt med-

av Postkodföreningens styrelse finns möjlighet att, ut-

delen svenskar som spelar minskat med 5 procent

allt viktigare konkurrensfaktor, varför fokus även fort-

lemmarnas intressen. Uppdraget är att verka för en

över basstödet, få stöd till specifika projekt; så kallade

enheter (ca 500 000 svenskar) sedan 2014 enligt en

sättningsvis kommer att vara på att utveckla kund-

sund, modern och hållbar spelmarknad. Medlemmar-

specialprojekt. Ambitionen med dessa fonder, så kal

mätning utförd årligen av Novus på uppdrag av

upplevelsen.

nas ansvar är att agera på ett etiskt riktigt sätt och

lade specialprojektfonder, är att inspirera förmåns

Lotteriinspektionen**. Det är därför viktigt med en

tagarna att utveckla och tillföra ny kunskap inom

ständig utveckling av vinstplanen och en o
 ffensiv

Spelmarknaden år 2018

spelbranschen. Det görs genom att sätta upp och följa

aktuella områden där behoven är stora. Projekten som

positionering. Detta innebär att investeringar och

Under 2018 bestod den svenska spelmarknaden dels

gemensamma riktlinjer för spelansvar och marknads-

beviljas stöd löper över ett till tre år och samarbete

ständig produktutveckling är en nödvändighet. Mot

av en reglerad marknad som löd under Lotteriinspek-

föring och integrera speletiska frågor till en naturlig

mellan förmånstagare uppmuntras. Specialprojekt

bakgrund av detta har såväl kunderbjudanden som

tionens tillsyn, dels av aktörer utan tillstånd från Lotteri

del i det dagliga arbetet. Medlemmarna består av

stödet för 2018 stöttade följande av FN:s globala mål:

tillsammans arbeta för en långsiktig utveckling av

vinstplanen i Postkodlotteriet förnyats, bland a nnat

inspektionen som drev sin verksamhet från utlandet.

organisationer med speltillstånd från svenska Lotteri

3 – Hälsa och välbefinnande

genom möjlighet att köpa lott på adressen till fritids-

Under 2018 var en fjärdedel av alla spel och lotter köp-

inspektionen. Sedan årsmötet 2018 är Anders Årbrandt,

4 – God utbildning för alla

boendet och en fortsättning på den uppskattade rese-

ta hos en så kallad oreglerad aktör, det vill säga en ak-

en av Novamedias tre managing directors, ordförande

11 – Hållbara städer och samhällen

vinsten , ”Vingvinsten special – Mallorca”. I oktober

tör som inte hade tillstånd att bedriva spelverksamhet

i SPERs styrelse. För att säkerställa att marknadsföring-

16 – Fredliga och inkluderande samhällen

2018 g
 enomfördes för andra året ”Vingvinsten special

i Sverige. En omreglering av spelmarknaden skedde

en v ärnar om ett högt konsumentskydd följer opera-

För uppgifter om 2018 års specialprojekt hänvisas till

– Mallorca” då kunder och deras familjer och vänner

och den nya spellagen (SFS 2018: 1138) trädde i kraft

törsbolaget Novamedia SPERs riktlinjer för måttfull

bilaga 1 i detta dokument.

flögs till Mallorca för en upplevelse med ett späckat

den 1 januari 2019. Övergångsbestämmelserna i spel-

marknadsföring.

innehåll. Under 2018 utökades det framgångsrika

lagen innebär att äldre bestämmelser ska tillämpas för

Alla anställda hos operatörsbolaget Novamedia,

”Vinstvalet” som möjliggör för vinnarna att själva välja

beslut som grundas på lotterilagen och som har med-

samt externa partners som arbetar gentemot Postkod-

Härutöver beviljas projektstöd via Postkodstiftelsen
som beskrivs nedan.

*** Källa: Folkhälsomyndighetens
Swelogs prevalensstudie 2015.
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föreningens kunder, utbildas i spelansvar. Målet är att

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

alla anställda ska genomföra utbildningen en gång

Postkodföreningen har under verksamhetsåret god-

sina två roller som managing directors för Novamedia.

för företag presenterades i september. Efter många år

vartannat år. Målet för 2018 var att 100 % av de an-

känt en ny medlem, Asperger- och Autismförbundet.

I början av hösten tillsattes en tillfällig tredje mana-

av svagt anseende för Postkodlotteriet inom journalist

ställda skulle ha genomgått spelansvarsutbildningen.

Ingen medlem har lämnat Postkodföreningen.

ging director i Sverige, Eva Struving, dåvarande

kåren vände trenden för två år sedan. I anseendemät-

direktör i Novamedia BV och då även ledamot i styrel-

ningen 2018 rankades Postkodlotteriet som ledande i

sen för Novamedia Sverige.

två kategorier; proaktivitet och generell kontakt.

Alla anställda som var verksamma i slutet av 2018 och

Fortsatt har Postkodföreningen för räkenskapsåret

Cecilia Bergendahl och Anders Årbrandt fortsätter i

Årets anseendemätning för journalisters förtroende

som påbörjade sin anställning innan december hade

1 januari–31 december 2019 fått förnyat tillstånd av

genomfört utbildningen. Motsvarande siffra för 2017

Lotteriinspektionen att bedriva lotterier och spel.

I april fick Svenska Postkodlotteriet utmärkelsen

var 98 %.

Postkodföreningen har fått fem nya lotteritillstånd

som det mest hållbara spelföretaget i Sverige när den

till efterföljande resultat- och balansräkning med till-

för 2019; ett för Svenska Postkodlotteriet och fyra för

årliga varumärkesstudien Sustainable Brand Index

hörande noter.

bingo och skraplotter online.

genomfördes.

Intäkter och resultat
Marknaden har fortsatt präglas av en ökande kon

Under året har tre Grannyror genomförts, vilka är

kurrens med ett växande antal aktörer. Både erbju

årets största vinstutdelningar. Dessa genomfördes i;

dandet och kommunikationen till kunderna har ut-

Vargön (80 Mkr), Bäckefors (103 Mkr) och Karlstad

vecklats för att möta förändrade kundbeteenden som

(207 Mkr).

följer med digitalisering och en i övrigt föränderlig
omvärld.
Trots konkurrenssituationen ökade förening-

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga
risker och osäkerhetsfaktorer

ens lott- och spelintäkter under 2018 med 0,4 procent

Postkodföreningen har som ambition att fortsätta

och uppgick totalt till 3 169 Mkr (3 155). Av förening-

generera ett betydande lotteriöverskott till förmåns

ens totala nettoomsättning stod Postkodlotteriet för

tagarna. Postkodföreningen bedömer att spelmark

98,5 % och bingo samt skraplotter online för 1,5 %.

naden kommer att kännetecknas av fortsatt hög

Tack vare ökade intäkter och en löpande kostnads
prioritering så rapporterar föreningen ännu ett år med
ett starkt lotteriöverskott på 951 mkr (1 100 mkr) trots
högre kostnader för försäljning och marknadsföring

Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas

Utveckling av Svenska Postkodföreningens verksamhet, resultat och ställning

Lott- och spelintäkter (Mkr)

2018

2017

2016

2015

2014

3 169

3 155

3 158

3 129

3 161

Andel vinstkostnader (%)

36%

34%

35%

34%

34%

Andel driftkostnader (%)

34%

31%

30%

32%

29%

Andel ändamålskostnader (%)
Balansomslutning (Mkr)
Antal förmånstagare

30%

35%

35%

34%

37%

1 576

1 674

1 718

1 644

1 690

56

55

55

55

53

konkurrens och präglas av effekterna av den nya
spellagstiftningen.

För avstämning mot Lotteriinspektionens riktlinjer se not 1.

Bedömningen för 2019 är att resultatet sannolikt
kommer att påverkas negativt.

samt en ökad vinståterbetalning till kunderna.
Lottintäkter för Postkodlotteriet uppgick till 3 121

8

Icke-finansiella upplysningar

Mkr (3 093) vilket är en ökning med tjugoåtta miljoner

Vid utgången av 2018 bestod Postkodföreningens

kronor, motsvarande 0,9 % (0,0). Spelintäkter avseende

styrelse av Alexander af Jochnick, ordförande,

bingo och skraplotter online uppgick till 47 Mkr (62).

samt de ordinarie ledamöterna Mats Fogelberg,

Driftkostnaderna för 2018 uppgick till 34 % (31) av

Kristina Lidehorn, Johan Menkel och Mernosh Saatchi

de totala intäkterna. Kostnadsökningen är till följd av

samt suppleant Erling Norrby. Under året har styrelsen

ökade marknadsaktiviteter och högre försäljning un-

haft 5 (5) ordinarie styrelsemöten och 1 (0) extra sty-

der året men har motverkats av en löpande effektivi-

relsemöte. På årsmötet den 16 maj 2018 var 50 av 55

sering i verksamheten.

förmånstagarorganisationer närvarande.
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Resultaträkning
Belopp i tkr

Balansräkning

Not

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

1,2

3 168 544

3 155 172

56

57

7 546

7 408

3 176 146

3 162 637

4

-1 145 371

-1 077 720

5,6,7

-1 077 537

-981 860

8

-951 152

-1 100 440

-3 174 061

-3 160 020

2 085

2 617

9

0

0

10

Verksamhetsintäkter
Lott- och spelintäkter

3

Summa intäkter
Verksamhetskostnader
Direkta lotterikostnader
Övriga externa kostnader
Ändamålskostnader

Not

2018-12-31

2017-12-31

964

966

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar

Medlemsavgifter
Övriga rörelseintäkter

Belopp i tkr

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

4 635

12 054

5 598

13 020

0

0

Kassa och bank

1 569 947

1 660 621

Summa omsättningstillgångar

1 575 545

1 673 641

SUMMA TILLGÅNGAR

1 575 545

1 673 641

Kortfristiga placeringar

Summa kostnader
Verksamhetsresultat

11

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

10

-2 085

-2 617

Resultat efter finansiella poster

-

-

ÅRETS RESULTAT

-

-

11

Balansräkning
Belopp i tkr

Kassaflödesanalys
Not

2018-12-31

2017-12-31

Belopp i tkr

Not

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

0

0

16

952 512

1 100 860

952 512

1 100 860

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Den löpande verksamheten
Eget kapital

Resultat före skatt

Balanserat resultat

-

-

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Årets resultat

-

-

-

-

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital

15 640

14 280

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital:

15 640

14 280

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar

7 424

5 345

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelseskulder

7 417

28 262

967 353

1 134 467

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-

-

Fördelning av lotteriöverskott till förmånstagare

-1 058 025

-1 173 521

Kassaflöde från bidragsverksamheten

-1 058 025

-1 173 521

Avsättningar
Avsättning för lotteriåtagande

13

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

149 508

118 182

Outtagna lotterivinster

317 516

378 696

998 791

1 105 664

17 011

14 484

77 080

42 335

1 559 905

1 659 361

Skuld till förmånstagarorganisationer

14

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15

1 575 545

1 673 641

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Årets kassaflöde

12

-90 673

-39 055

Likvida medel vid årets början

1 660 621

1 699 675

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

1 569 947

1 660 621

13

Noter

Rapport över förändring
i eget kapital

Not 1. Redovisningsprinciper

ningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balans
dagen.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsEget kapital i tkr

2018-12-31

2017-12-31

Balanserat kapital

-

-

Årets resultat

-

-

Eget kapital

-

-

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör

redovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens

omsättningstillgångar värderas individuellt till det

allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och

belopp som beräknas inflyta.

koncernredovisning (K3).
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats

Räntebärande finansiella tillgångar värderas till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av

till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

effektivräntemetoden.

Finansiella tillgångar och skulder

Värdering av finansiella skulder

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffnings-

med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade

värde. Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande

utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivräntemetoden.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i

Avsättningar

balansräkningen när Svenska Postkodföreningen blir

En avsättning redovisas i balansräkningen när Svenska

part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell

Postkodföreningen har en legal eller informell för

tillgång tas bort från balansräkningen när den avtals

pliktelse till följd av en inträffad händelse och det är

enliga rätten till kassaflödet från tillgången har upp-

sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reg

hört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och

lera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av

fördelar som är förknippade med innehavet i allt vä-

beloppet kan göras.

sentligt överförts till annan part och Svenska Postkod-

Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar

föreningen inte längre har kontroll över den finansiella

till den bästa uppskattningen av det belopp som kom-

tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräk-

mer att krävas för att reglera förpliktelsen på balans-

ningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller

dagen. Avsättningarna omprövas varje balansdag.

upphört.

Intäkter
Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisnings-

Post- kodföreningen erhållit eller kommer att erhålla

tillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella

för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värde-

transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvär-

ras till verkliga värdet av det som erhållits eller kom-

vet av tillgången.

mer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter
första redovisningstillfället till det lägsta av anskaff-

14

Det inflöde av ekonomiska tillskott som Svenska

Intäkter från sålda lotter redovisas i samma period
som dragning sker och upptas till det fastställda lott-

15

pris som erlagts. Eventuella vinnarlotter och/eller

ändamål att ekonomiskt understödja organisationer

Not 2. Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad (tkr)

kampanjlotter utan betalning ingår ej.

och projekt med målsättning att människors miljö och

Nettoomsättning per rörelsgren (tkr)

Intäkter från nätspel redovisas när speltransaktionen genomförts och betalats. Eventuella vinstspel
utan betalning ingår ej.
Ränta

livsvillkor ska förbättras.
Redovisade ändamålskostnader utgörs av det totala
lotteriöverskottet som Svenska Postkodföreningen

Svenska PostkodLotteriet

genererar och utbetalas till förmånstagarna i början av

Bingo och skraplotter online

efterföljande år.

Övriga lotterier

Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är
förknippade med transaktionen sannolikt kommer att

Lotteriinspektionen

tillfalla Svenska Postkodföreningen samt när inkomsten

Lotteriets rapportering till Lotteriinspektionen följer

kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

av inspektionen utgivna riktlinjer. Dessa skiljer sig i

Ränta redovisas som intäkt enligt effektivränte
metoden.

vissa fall från de redovisningsregler och rekommendationer Svenska Postkodföreningen har att följa. För att
information från rapportering enligt Lotteriinspektio-

Enligt Svenska Postkodföreningens stadgar är dess

nens riktlinjer

Mkr

2018

2017

Nettoomsättning: Lott - och spelintäkter

3 169

3 155

348

310

3 517

3 465

Tillkommande vinnarlotter/bonusspel
Lott- och spelintäkter enlig lotterilagen

Mkr

2018

2017

Vinstkostnad enligt redovisning

1 145

1 078

Vinst enligt redovisning (%)

33%

31%

Justering vinnarlotter/bonusspel

354

316

1 499

1 394

43%

40%

Vinstkostnad enligt lotterilagen
Vinst enligt lotterilagen (%)

16

2017

3 121 204

3 092 722

47 140

62 450

200

-

3 168 544

3 155 172

Nettoomsättning per geografisk marknad (tkr)

Sverige

ge jämförbarhet med andra rikslotterier återges nedan

Ändamålskostnader

2018

2018

2017

3 168 544

3 155 172

3 168 544

3 155 172

Not 3. Övriga rörelseintäkter (tkr)

Faktureringsavgifter
Övrigt

2018

2017

3 103

3 128

4 443

4 280

7 546

7 408

2018

2017

Not 4. Direkta lotterikostnader (tkr)

Lotterivinster

-1 145 371

-1 077 720

-1 145 371

-1 077 720
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Not 5. Övriga externa kostnader (tkr)

Not 7. Arvode och kostnadsersättning till revisorer (tkr)
2018

2017

-573 390

-477 869

Ersättningar till Novamedia Sverige AB avseende utlägg:
Omkostnader, marknadsföring och försäljning
Omkostnader, IT
Omkostnader, övrig drift

-85 419

-88 380

-231 085

-225 626

-161 586

-160 914

-18 503

-21 009

-4 802

-4 857

-551

-1 115

2018

2017

Revisionsuppdrag KPMG

-344

-344

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget KPMG

-113

-125

Andra uppdrag

-50

-50

-507

-519

Ersättningar till Novamedia Sverige för:
Licenskostnader
Tävlingsvinster i tv
Transaktionsavgifter, bank
Tillsynskostnader
Övriga externa kostnader

-2 202

-2 090

-1 077 537

-981 860

Not 8. Ändamålskostnader (tkr)

Kostnad bidrag till förmånstagare

2018

2017

-951 152

-1 100 440

-951 152

-1 100 440

2018

2017

Den operativa driften av lotteriet har Svenska PostkodFöreneingen uppdragit åt Novamedia Sverige AB, org nr 556375-6328, med Säte i Stockholm,
vars yttersta moderföretag är Novamedia Holding BV, Nederländerna som upprättar koncernredovisning för Novamediakoncernen.

Not 9. Ränteintäkter och liknande resultatposter (tkr)
Not 6. Antal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse (tkr)

Medelantalet anställda
Sverige

2018

2017

Antal

Andel
kvinnor

Antal

Andel
kvinnor

-

-

-

-

Redovisning av könsfördelning
Styrelsen (%)
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader,
inklusive pensionskostnader (tkr)

Andel
kvinnor

Andel
kvinnor

33%

33%

2018

2017

Löner och ersättningar

-533

-509

Sociala kostnader

-117

-67

(-)

(-)

(varav pensionskostnad)
Löner och andra ersättningar fördelade mellan
styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda (tkr)
Löner och ersättningar
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Ränteintäkter övriga

Styrelse

Övriga
anställda

Styrelse

Övriga
anställda

-533

-

-509

-

0

0

0

0

Not 10. Räntekostnader och liknande resultatposter (tkr)

Räntekostnader övriga

2018

2017

-2 085

-2 617

-2 085

-2 617

2018-12-31

2017-12-31

4 346

11 051

Not 11. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (tkr)

Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

289

1 003

4 635

12 054

19

Not 12. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Not 16. Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen (tkr)
2018-12-31

2017-12-31

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm

2018

Eventualförpliktelser

Inga

Inga

Förändring av avsättningar
Ej kassapåverkande kostnad för skuld till förmånstagare

2017

1 360

420

951 152

1 100 440

952 512

1 100 860

Not 13. Avsättningar för lotteriåtagande
Åtagande för vinnarlotter utlottade i december som deltar i utlottningarna i februari i efterföljande år.

Not 17. Nyckeltalsdefinitioner

Not 14. Skuld till förmånstagare (tkr)
2018-12-31
Skuld 2019 års lotteritillstånd*

2017-12-31

Utbetalda vinster / totala intäkter

Andel driftkostnader

Driftkostnader / totala intäkter

Andel ändamålskostnader

Ändamålskostnader / totala intäkter

Balansomslutning

Totala tillgångar

-362

Skuld 2018 års lotteritillstånd

951 479

-28

Skuld 2017 års lotteritillstånd

48 296

1 100 948

Skuld 2016 års lotteritillstånd

-1 245

4 121

623

623

998 791

1 105 664

Skuld tidigare års lotteritillstånd

Andel vinstkostnader

Not 18. Väsentliga händelser efter balansdagens slut
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagens slut.

Enligt föreningens stadgar ska årets överskott utbetalas till föreningens förmånstagare, vilket väntas ske under första kvartalet 2019.
Föreningen hade 56 (55) förmånstagare per 2018-12-31.
* Skuld 2019 års lotteritillstånd hänförs till Bingo och skraplotter online. Dessa tillstånd löper from 2018-11-01 till 2019-12-31 och slutredovisas därefter.
Underskottet beror på högt vinstutfall.				

Not 15. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (tkr)

Upplupna drifts- och administrationskostnader
Förutbetalda lottintäkter
Övriga poster

20

2018-12-31

2017-12-31

74 153

39 147

2 567

2 693

360

495

77 080

42 335
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Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Svenska Postkodföreningen, org.nr 802416-1146

Stockholm 2019-01-28

Rapport om årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för denna andra

Uttalanden

information.

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för

Alexander af Jochnick

Mats Fogelberg

Ordförande

Ledamot

inte denna information och vi gör inget uttalande

för hållbarhetsrapporten vars omfattning anges på

med bestyrkande avseende denna andra information.

sidan 2. Föreningens årsredovisning ingår på sidorna
3–22 i detta dokument.
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en

utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid

i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av fören-

denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i

ingens finansiella ställning per den 31 december 2018

övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga
felaktigheter.

Johan Menckel

Ledamot

Ledamot

enligt årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar
inte hållbarhetsrapporten vars omfattning anges på

Ledamot

Suppleant

det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig

och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året

Erling Norrby

I samband med vår revision av årsredovisningen är

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upp

Kristina Lidehorn

Mernosh Saatchi

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar

Svenska Postkodföreningen för år 2018 med undantag

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avse-

sidan 2. Förvaltningsberättelsen är förenlig med års

ende denna information, drar slutsatsen att den andra

redovisningens övriga delar.

informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapporte-

Grund för uttalanden

ra i det avseendet.

Vi har utfört revisionen enligt International Standards

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-01-29
KPMG AB

on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt

Styrelsens ansvar

ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i av-

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovis-

snittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande

ningen upprättas och att den ger en rättvisande bild

till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har

enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även

i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa

för den interna kontroll som den bedömer är nöd

krav.

vändig för att upprätta en årsredovisning som inte

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
Tomas Gerhardsson
Auktoriserad revisor

tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar
styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga
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Annan information än årsredovisningen

att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är til�-

Detta dokument innehåller även annan information

lämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan

än årsredovisningen och återfinns på sidorna 27–29.

att f ortsätta verksamheten och att använda antagan-

23

det om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift til�-

som beror på misstag, eftersom oegentligheter

kan framtida händelser eller förhållanden göra att

lämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera för-

kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,

en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

eningen, upphöra med verksamheten eller inte har

avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller

något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

åsidosättande av intern kontroll.

Revisorns ansvar

•

uttalande.
•

utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen,

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

skaffar vi oss en förståelse av den del av förening-

däribland upplysningarna, och om årsredovis-

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om

ens interna kontroll som har betydelse för vår revi-

ningen återger de underliggande transaktionerna

huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller

sion för att utforma granskningsåtgärder som är

och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande

Revisorns ansvar

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på

lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men

bild.

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och

oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisions

inte för att uttala oss om effektiviteten i den

berättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig

interna kontrollen.

säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen

därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämVi måste informera styrelsen om bland annat revision-

ta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säker-

ens planerade omfattning och inriktning samt tid-

het kunna bedöma om någon styrelseledamot i

utvärderar vi lämpligheten i de redovisnings

punkten för den. Vi måste också informera om bety-

något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller

god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka

principer som används och rimligheten i styrelsens

delsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de

gjort sig skyldig till någon försummelse som kan för-

en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktig

uppskattningar i redovisningen och tillhörande

eventuella betydande brister i den interna kontrollen

anleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

heter kan uppstå på grund av oegentligheter eller

upplysningar.

som vi identifierat.

garanti för att en revision som utförs enligt ISA och

•

misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekono-

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åt-

miska beslut som användare fattar med grund i års

använder antagandet om fortsatt drift vid upprät-

redovisningen.

tandet av årsredovisningen. Vi drar också en slut-

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar samt stadgar

gärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi pro-

sats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen,

Uttalande

fessionellt omdöme och har en professionellt skeptisk

om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhets-

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även

Sverige använder vi professionellt omdöme och har

inställning under hela revisionen. Dessutom:

faktor som avser sådana händelser eller förhållan-

utfört en revision av styrelsens förvaltning för Svenska

en professionellt skeptisk inställning under hela revi-

den som kan leda till betydande tvivel om före

PostkodFöreningen för år 2018.

sionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig

•
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrel-

Som en del av en revision enligt god revisionssed i

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga

ningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa

vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäker-

beror på oegentligheter eller misstag, utformar

hetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa

och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån

uppmärksamheten på upplysningarna i årsredo-

Grund för uttalande

och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-

dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är

visningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden

sens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår
professionella bedömning med utgångspunkt i risk

tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en

eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,

Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet

som är väsentliga för verksamheten och där avsteg

grund för våra uttalanden. Risken för att inte upp-

modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra

Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till för-

och överträdelser skulle ha särskild betydelse för för-

täcka en väsentlig felaktighet till följd av oegent-

slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhäm-

eningen enligt god revisorssed i Sverige och har i öv-

eningens situation. Vi går igenom och prövar fattade

ligheter är högre än för en väsentlig felaktighet

tas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock

rigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
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Styrelse Svenska Postkodföreningen
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om

national Standards on Auditing och god revisionssed i

Styrelseledamöter

ansvarsfrihet.

Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss till-

1. Alexander af Jochnick
Styrelsens ordförande
Ordförande Oriflame Holding

räcklig grund för vårt uttalande.
Revisorns yttrande avseende den lagstadgade
hållbarhetsrapporten

2. Mats Fogelberg
Styrelseledamot
Senior Advisor and Head of Client
Development at Prime

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten vars omfattning anges på sidan 2 och för att

Stockholm den 29 januari 2019

den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Vår granskning har skett enligt FAR:s rekommenda-

KPMG AB		

tion RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade

		

hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår gransk-

		

ning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning

		

och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den

Tomas Gerhardsson		

inriktning och omfattning som en revision enligt Inter-

Auktoriserad revisor		

1

2

3

3. Kristina Tunkrans Lidehorn
Styrelseledamot
Chief of Music Epidemic Sound
4. Johan Menckel
Styrelseledamot
Vd Gränges AB
5. Mernosh Saatchi
Styrelseledamot
Grundare Humblestorm AB och
COMITTO AB. Styrelseledamot MQ
Retail AB, Tradedoubler AB,
Drottningholms slottsteater, IVAs
Näringslivsråd.

		

4

5

6

Lotteriföreståndare

6. Erling Norrby
Suppleant
Tidigare ständig sekreterare vid
Kungl. Vetenskapsakademin och
professor i virologi vid Karolinska
Institutet.

Cecilia Bergendahl
Lotteriföreståndare
Managing Director
Novamedia Sverige AB
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Lotteriöverskott
Fördelning av Svenska PostkodFöreningens lotteriöverskott (tkr)
Organisation

2018

2017

Totalt sedan start

Alzheimerfonden

6 650

7 000

70 610

14 400

15 000

132 481

Astma- och Allergiförbundet

6 650

7 000

64 112

Autism- och Aspergerförbundet¹

5 000

0

5 000

18 700

21 000

494 041

9 000

10 000

167 710

Scouterna

23 800

28 000

332 105

9 000

10 000

50 000

17 850

21 000

124 850

5 000

5 000

41 286

14 400

16 000

105 061

Fairtrade Sverige

5 000

5 000

25 000

Svenska Postkodstiftelsen

Friends

6 650

7 000

64 033

Svenska Röda Korset

Friluftsfrämjandet

6 650

7 000

59 650

Svenska Seglarförbundet

Fryshuset

16 200

18 000

89 200

Greenpeace

17 000

20 000

201 081

9 000

10 000

79 661

Sveriges Olympiska Kommitté

Hjärnfonden

14 400

15 000

66 400

UNICEF Sverige

Hjärt-Lungfonden

Amnesty International

Barncancerfonden
BRIS
Cancerfonden
Civil Rights Defenders
Diakonia
ECPAT Sverige
Erikshjälpen

Hand in Hand Sweden

Organisation

2018

2017

Totalt sedan start

Raoul Wallenberg Academy

5 000

5 000

10 000

Reumatikerförbundet

6 650

7 000

66 311

Riksförbundet FUB

6 650

7 000

45 650

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

22 100

24 000

221 757

Rädda Barnen

25 500

30 000

565 820

9 000

10 000

72 462

Sjöräddningssällskapet

14 400

16 000

238 100

SOS Barnbyar Sverige

18 700

22 000

232 004

Star for Life

6 650

7 000

69 650

Stiftelsen World Childhood Foundation

6 650

7 000

25 650

16 200

17 000

80 200

180 000

200 000

1 429 135

22 100

24 000

307 405

5 000

5 000

24 000

Svenska Skidförbundet

14 400

15 000

58 400

Sverige för UNHCR

20 400

24 000

143 401

9 900

12 000

45 900

23 800

28 000

278 104

Svenska Afghanistankommittén

18 700

22 000

260 837

Wateraid

10 800

11 000

60 800

Human Rights Watch

5 000

5 000

15 000

We Effect

17 000

20 000

128 661

Hungerprojektet

6 650

5 000

40 650

Vi-skogen

10 800

11 000

46 800

Håll Sverige Rent

6 650

7 000

37 650

World’s Children’s Prize Foundation

5 000

5 000

30 000

Kvinna till Kvinna

10 800

12 000

79 800

Världsnaturfonden WWF

18 700

21 000

532 020

Läkare Utan Gränser

23 800

28 000

305 937

Tidigare års förmånstagare

0

0

738 000

Mentor Sverige

6 650

7 000

36 650

Specialprojekt SDG 5, 12, 15

133 025

133 025

Min Stora Dag

6 650

7 000

58 260

Specialprojekt SDG 4 & 11

48 296

48 296

Mind

5 000

5 000

10 000

Specialprojekt SDG 3 & 16

64 507

15 300

17 000

114 301

Specialprojekt 2 2018

52 074

Neuroförbundet

6 650

7 000

64 112

Tidigare Specialprojekt

Nordens Ark

6 650

7 000

59 650

Fördelat överskott

10 800

11 000

48 800

Naturskyddsföreningen

Operation Smile Sverige
Peace Parks Foundation Sweden
Plan International Sverige
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Fördelning av Svenska PostkodFöreningens lotteriöverskott (tkr)

6 650

7 000

73 651

18 700

22 000

168 812

64 507
52 074
1 082 632

951 980²

1 100 321

10 377 151

¹ Autism- och Aspergerförbundet är ny medlem 2018.
² Inkl. 501 tkr från kunder som valt att skänka vunna vinster till välgörenhet.
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Svenska Postkodföreningen
Klarabergsviadukten 63
Stockholm
Postadress
Box 193
101 23 Stockholm
Växel

08-509 270 00

Fax

08-662 58 75

E-post

info@postkodlotteriet.se

www.postkodlotteriet.se

