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97 mio. kr. til udlodningsmidlerne og gode formål
97 millioner kr. er på vej fra Klasselotteriet til udlodningsmidlerne og dermed på vej til bl.a.
idrætsforeninger, kulturinstitutioner og ungdoms- og ældreorganisationer i hele landet. Beløbet
udgør Klasselotteriets udbytteudlodning for regnskabsåret 2013-14, der blev afsluttet med
udgangen af marts måned i år.
Klasselotteriet er det landsdækkende lotteri, der har den højeste tilbagebetalingsprocent – og i år
er mere end 477 millioner kr. gået til gevinster.
”Vi er meget tilfredse med at kunne aflevere 97 millioner kroner til gode formål samtidig med, at
vore mange trofaste spillere i løbet af året har fået udbetalt det store beløb i gevinster. Jeg er
overbevist om, at langt de fleste af vore 400.000 spillere er enige med os heri,” siger
Klasselotteriets direktør Elisabeth Rask Jørgensen.
”Lotteriets omsætning steg med 3 % i forhold til det foregående regnskabsår, hvilket er
tilfredsstillende set i lyset af den øgede konkurrence på spillemarkedet og den generelle tendens til
vigende omsætning for lotterierne. Derfor er vi også rigtig godt tilfredse med årets resultat,” udtaler
Elisabeth Rask Jørgensen.
”Det er langt sværere end tidligere at være et traditionelt lotteri. Vi har ikke de samme muligheder,
som den liberaliserede del af spillemarkedet, hvor en væsentlig del af markedsføringen består i
promovering med bonus, rabatter m.v. At vi alligevel formår at skabe et godt resultat og sende
udbytte videre til udlodningsmidlerne og dermed til gode formål, kan tilskrives dedikerede
medarbejdere og dygtige samarbejdspartnere,” fortsætter lotteriets direktør.
Der er holdt generalforsamling i Klasselotteriet den 19. juni 2014.
Klasselotteriet er Danmarks ældste lotteri og en af landets ældste virksomheder. Lotteriet blev
stiftet den 29. juni 1753, hvor Frederik 5. ved kongelig forordning gav Det Kongelige
Opfostringshus privilegium til at drive lotteri. I 1771 fratog Struensee opfostringshuset privilegiet,
og lotteriet har siden været ejet af Den Danske Stat. Siden 1992 har Klasselotteriet været et 100 %
statsejet aktieselskab.
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