ÅRSMELDING 2021
PANTELOTTERIET

PANTELOTTERIET ÅRSMELDING 2021

Rekordinntekter
til humanitært arbeid
2021 ble enda et rekordår for Pantelotteriet. Det førte til at Røde Kors fikk
112 millioner kroner til sitt humanitære arbeid fra lotteriet.

Kr 502 684 683

Kr 394 306 668

Kr 306 451 821

I løpet av året ble 16 personer pantemillionærer, og i juli
skjedde det få hadde forventet. Da vant en heldig person i
Stavanger to milliongevinster på én gang, og kunne gå ut
av butikken med en pantelapp verdt to millioner kroner.

Kr 193 769 734

I løpet av 2021 ble i gjennomsnitt 11,6 prosent av all pant
brukt som innsats i Pantelotteriet. Størst støtte til Røde
Kors kom fra kundene hos Meny CC Vest i Oslo, hvor
det ble satset pant i lotteriet for over 740 000 kroner.
Lotteriet er nå tilgjengelig på 3400 panteautomater over
hele landet, og i 2021 ble for første gang alle Coopbutikkene med i Pantelotteriet. Det bidro til ytterligere
viktige midler til frivilligheten.

Pantelotteriet omsatte for 312 millioner kroner i fjor. Juli ble
den beste måneden noensinne, men en omsetning på over
30 millioner. Siden starten i 2008 har lotteriet nå bidratt
med over en halv milliard kroner til Røde Kors og deres
viktige arbeid.

Kr 243 753 103

Inntektene økte med hele 22 prosent i forhold til året
før. I tillegg mottok Røde Kors 1,8 millioner kroner fra
uavhentede gevinster.
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– Viktige midler i en
krevende tid
– I disse krevende tider bidrar midlene fra Pantelotteriet til at vi kan være til stede med
svært viktig humanitær hjelp, sier Røde Kors-president Thor Inge Sveinsvoll.
– Denne utrolige rekorden er veldig gode nyheter for vårt
arbeid, særlig nå som vi har spesielt krevende situasjoner
på mange områder, sier Sveinsvoll.
– Midlene styrker vår tilstedeværelse og aktiviteter i
lokalsamfunn over hele landet. Våre frivillige står på
hver dag for å redde liv, redusere ensomhet og bedre
hverdagen til barn og unge gjennom trygge møteplasser
og samtaletilbud. Å kunne være til stede der hjelpen
trengs mest, krever store ressurser. Derfor er støtten vi får
fra alle som trykker på Røde Kors-knappen utrolig viktig,
sier presidenten.

Halvparten av midlene Røde Kors mottar fra lotteriet går
til de lokale Røde Kors-foreningene. Den lokalforeningen
som mottok mest var Oslo Røde Kors, som fikk ni
millioner kroner fra Pantelotteriet i 2021. Etter dem fulgte
Trondheim Røde Kors, som fikk 1,8 millioner og Bergen
Røde Kors, som mottok 1,5 millioner kroner til sitt lokale,
humanitære arbeid.

