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AB SVENSKA SPEL

Perioden januari - december

• Nettospelintäkterna för koncernen ökade till 9 815 (9 687)                                                                                                                                             
    MSEK, en ökning med 1,3 %.                                                              

• Rörelseresultatet  för koncernen uppgick till 5 083 (4 940)
    MSEK, en ökning med  2,9 %. 

• Årets resultat för koncernen uppgick till 5 138 (5 007) MSEK, 
    en ökning med 2,6 %.

• Rörelsemarginalen uppgick till 22,0 (21,9) %. 

• I juni presenterade Riksrevisionen en granskning av statens     
    roll på spelmarknaden och gav i rapporten ett antal rekom-
    mendationer till Svenska Spel som bland annat gäller 
    uppföljning av spelansvarsåtgärderna. 

• Beslut om ökade investeringar med ca 300 MSEK för utveck-
    ling av bolagets digitala plattform. 

•  Start av internt omställningsprogram som omfattar både 
    kompetensväxling och kostnadseffektiviseringar.

•  Sponsringssatsningen Svea lanserades under hösten, där 
    50 MSEK fördelas årligen av kunderna till breddidrotten. Syftet   
    är en stärkt koppling till idrotten och ett ökat spelansvar 
    genom att fler registrerar sina spel.

Fjärde kvartalet oktober - december

• Nettospelintäkterna för koncernen ökade till 2 707 (2 689)                                                                                    
    MSEK, en ökning med 0,6 %.

• Rörelseresultatet  för koncernen uppgick till 1 439 (1 356)
    MSEK, en ökning med 6,1 %. 

•  Resultatet för koncernen uppgick till  1 459 (1 378) MSEK, 
    en ökning med 5,9 %.

• Rörelsemarginalen uppgick till 23,0 (21,9) %. 

• Lotteriinspektionen beslutade om ny begränsningsregel för      
    Vegas som börjar gälla från1 januari 2013. Med den nya regeln  
    ändras villkoren för att bli samarbetspartner till Svenska Spel. 

• Svenska Spel certifierades i december för andra gången enligt    
    European Lotteries spelansvarsstandard. 

Bokslutskommuniké januari - december 2012

MSEK
2012

Jan-dec
2011

Jan-dec
2012

Okt-dec
2011

Okt-dec

Bruttospelintäkter 22 843 22 284 6 210 6 114

Nettospelintäkter 9 815 9 687 2 707 2 689

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 8 022 7 872 2 226 2 191

Rörelsekostnader -2 968 -2 960 -804 -843

Rörelseresultat 5 083 4 940 1 439 1 356

Resultat 5 138 5 007 1 459 1 378

Nyckeltal

Rörelsemarginal % 22,0 21,9 23,0 21,9

Image % 61 63

Nöjd - kund - index (NKI) 66 68

Ekonomisk översikt och nyckeltal*

* Definitioner och begrepp sidan 13
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VD har ordet

       
“Vi visar det bästa rörelseresultatet någonsin med en rörelsemarginal som ligger i linje 
med ägarens mål.”

Lennart Käll, VD Svenska Spel

2012 avslutades över förväntan och i sin helhet kan vi lägga ett bra år till 

handlingarna. Nettospelintäkterna under det sista kvartalet ökade med 17 

MSEK (0,6 %) jämfört med samma period 2011. 

 Nettospelintäkterna för helåret ökade med 128 MSEK (1,3 %) mot 

föregående år. Resultatområde Sportspel & Lotterier står för 215 MSEK (3,3 %) 

av ökningen, medan resultatområdena Vegas och Casino Cosmopol minskar 

med 70 MSEK (-3,3 %) respektive 17 MSEK (-1,4 %).  Under året har ett flertal 

nya satsningar genomförts,  vilket har medfört att kostnaderna har ökat med 

8 MSEK.

Resultatet för 2012 efter finansiella poster och skatt blev 5 138 MSEK, en 

ökning med 132 MSEK (2,6 %) jämfört med 2011. Ett rörelseresultat som är 

det bästa i bolagets historia. Rörelsemarginalen blev 22,0 (21,9) %.

Rekordmånga miljonvinster under 2012

5,1 miljarder i överskott tillbaka till samhället är resultatet av den spelglädje 

vi skapat under året – för miljontals kunder på kasinon och restauranger, 

i butiker och bingohallar, på webben och i mobilen. Förra året tillföll 13,0 

miljarder kronor våra vinnare och vi kunde för första gången dela ut över 400 

miljonvinster under ett år. Totalt blev det 409 stycken, mer än en miljonär om 

dagen!

2012 var ett stort mästerskapsår där vi genom vår sponsring har varit med 

och byggt både intresse, stolthet och framgång för flera av våra folkkära 

landslag. Under hösten lanserade vi Svea, en ny långsiktig sponsringssats- 

ning där våra kunder är med och fördelar 50 MSEK årligen till breddidrottens 

ungdomsverksamhet. Intresset har varit stort och per den 31 december var         

6 014 föreningar och 117 396 kunder anslutna. Jag är glad över Svea genom 

att vi lyckats kombinera kundernas sport- och spelintresse med vårt engage-

mang i idrotten på ett sätt som kommer hela samhället till nytta. 

Under hösten har vi också förberett lanseringen av Eurojackpot, ett inter-

nationellt nummerspelssamarbete med 14 deltagande europeiska länder. 

Landsöverskridande lotterier är en trend världen över och Eurojackpot är ett 

av de nyare spelen på marknaden i denna kategori. Lanseringen skedde i 

januari och nu hoppas vi att kunderna ska tycka om vårt nya nummerspel. 

Utmanande uppdrag i balans

På årsstämman i april fick Svenska Spel ett något förtydligat uppdrag och för 

första gången ett finansiellt mål. I uppdraget betonas det sociala ansvaret 

och jag tycker som helhet att vi gör ett bra jobb, vilket bland annat verifieras 

att vi för andra gången blivit certifierade i enlighet med European Lotter-

ies (EL) spelansvarsstandard. Standarden är baserad på ett ramverk som 

består av elva områden och är reviderade av tredje part. De flesta reglerade 

spelbolagen är medlemmar i  EL, varav 34 av nästan 80 bolag är certifierade.

Den granskning Riksrevisionen presenterade i somras gav oss ett antal 

bra och relevanta rekommendationer. Vi är medvetna om att vi kan bli ännu 

bättre, framför allt vad gäller hur vi kan tillämpa ansvaret konsekvent i vår 

verksamhet, men också att vi kan bli bättre på att följa upp och utvärdera 

våra spelansvarsåtgärder. Här pågår ett arbete där vi tagit initiativ till en 

extern utvärdering av vårt spelansvar och där vi till sommaren inför ett bättre 

spelansvarsverktyg på Vegas. 

Riksrevisionen pekar också på de brister som finns med dagens regler-

ing på den svenska marknaden och att situationen riskerar att leda till ökat 

spelberoende. Jag delar den uppfattningen. När konkurrensen från spelbolag 

utan tillstånd ökar och endast en del av marknaden står under tillsyn och 

kontroll är det tyvärr en sannolik utveckling.

Under 2012 påbörjade vi ett större omställningsprogram internt, som 

omfattar både kompetensväxling och kostnadsbesparingar. Vårt syfte är att 

frigöra resurser för att finansiera nya satsningar och möta kundernas efter-

frågan framförallt inom det digitala området. 

Trots att omställningen har tagit tid och kraft av organisationen är jag 

imponerad över det sätt medarbetare och chefer med bibehållet fokus har 

fortsatt att driva utvecklingen av spelansvar, kundbemötande, produkter och 

distribution mm.

Marknadsföringen ökade under 2012

Under 2012 fortsatte marknadsföringen av spel att öka. De utländska 

nätbolagen spenderade totalt 1 136 MSEK på marknadsföringsåtgärder, en 

ökning med 42 % från 2011. I huvudsak gör dessa bolag reklam för produkter 

med högre risk, som internetkasino, bingo och poker. Svenska Spel ökade 

samtidigt reklaminvesteringarna med 22 % i syfte att försvara våra marknads-

andelar. Vi marknadsför framförallt produkter med lägre risk, vårt spelansvars-

arbete och vår koppling till samhället.

Innan julhelgerna meddelade Högsta domstolen (HD) domslut i det så 

kallade Sjöberg/Gerdin-målet. Målet handlade om främjandeförbudet i 

lotterilagen och mer specifikt om de tidigare chefredaktörerna för Afton-

bladet och Expressen hade rätt att i sina tidningar marknadsföra spel om 

pengar arrangerade av utländska spelföretag utan tillstånd enligt svensk 

lagstiftning. 

Domen slår fast att det är otillåtet att föra in annonser för oreglerade 

utländska spelbolag i svenska tidningar. Men eftersom straffbestämmelserna 

i förbudet strider mot EU:s diskrimineringsförbud kunde chefredaktörerna 

inte dömas för brott. 

Domen och den utveckling vi ser med alltmer reklam för spel med högre 

risk understryker vikten av fungerande sanktionssystem vid överträdelse av 

främjandeförbudet. Min uppfattning är att det behövs långtgående restrik-

tioner för marknadsföring av spel – för hela marknaden. Det handlar dels om 

att skydda konsumenten men i förlängningen också om vilket samhälle vi 

vill ha.

Jag ser fram emot ett spännande år där tonvikten i vårt arbete blir att 

ännu tydligare integrera spelansvaret i vår affärsverksamhet och att befästa 

vår marknadsposition som ett annorlunda spelbolag som förmår kombinera     

attraktiva, roliga spel med ett tydligt spelansvar och ett starkt konsument-

skydd.

Visby 14 februari 2013

Lennart Käll, VD och koncernchef 
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Uppdrag och mål
Verksamhet och uppdrag

Målet för den svenska spelpolitiken är enligt beslut i riksdagen en sund och 

säker spelmarknad där sociala skyddsintressen och efterfrågan på spel till-

godoses under kontrollerade former. Svenska Spel ägs av staten och anordnar 

spel och lotterier efter tillstånd av regeringen. Svenska Spel har i uppdrag att 

vara särskilt ansvarsfullt i sin verksamhet i kombination med att också tillgodo-

se konsumenternas efterfrågan på attraktiv spelverksamhet. Detta tydliggörs i 

ägarens uppdrag som fastställdes på årsstämman den 24 april 2012.

Utöver Svenska Spels uppdrag där krav på det sociala ansvarstagandet 

tydligt framgår har Svenska Spel i år fått ett finansiellt mål fastställt av ägaren. 

Svenska Spel ska nå en rörelsemarginal på minst 22 % över en konjunktur-

cykel på 5-7 år för att säkerställa en kostnadseffektiv verksamhet.

Mål och måluppfyllelse

Målområde Kund

För att kunna utöva ett bättre spelansvar ska spel i första hand kanaliseras från 

oreglerade och illegala aktörer. Detta förutsätter ett välutvecklat och attraktivt 

kunderbjudande. Svenska Spels nöjd-kund-index fjärde kvartalet uppgår 

till 66 (68) %. Kartläggning och analys pågår av alla kundprocesser i syfte att 

stärka och utveckla kundrelationen ytterligare.

Kvartalsvis mätning sker av hur stor andel av svenskarna som är uttalat 

positiva till Svenska Spel, så kallat imagevärde.  Mätningen för fjärde kvartalet 

visar att Svenska Spel har klart bäst imagevärde i spelbranschen, 61 (63) % 

och närmaste aktör har 49 (52) %.

Svenska Spels marknadsandel för fjärde kvartalet uppskattas till drygt 49 % 

vilket är något lägre än för helåret 2011. Svenska Spel ökar sin marknadsandel 

i butikskanalen medan marknadsandelen online fortsätter att minska med 

anledning av en snabb tillväxt hos spelbolag utan tillstånd.

Målområde Ansvar

Att vara det mest ansvarsfulla spelbolaget är högt prioriterat och det innebär 

ett ansvarstagande som omfattar allt som Svenska Spel gör. Det är fram-

förallt inom spelansvaret som Svenska Spel kan påverka och göra skillnad. 

Spelansvaret ska genomsyra marknadsföringen och hela spelverksamheten. 

I Riksrevisionens publicerade rapport uppmärksammas bland annat frågor 

kring uppföljning av spelansvarsverktygens effekt, Svenska Spels marknads-

föring, samt behov av ökat spelansvar för produkten Vegas.  

Ett viktigt område för Svenska Spel är att få ombud och affärspartners att 

ta ålderskontrollerna på största allvar och vi kommer fortsätta det långsiktiga 

arbetet med information, kontroller och sanktioner.

Spelansvarsarbetet under 2012 har bland annat inneburit drygt 6 300 

provköp hos ombud och affärspartners, att ca 4 000 anställda hos ombud 

och affärspartners diplomerats i spelansvar, lansering av självtest i mobilen 

samt riktade ansvarsåtgärder mot riskgrupper unga män och medelålders 

kvinnor.

Sponsringssatsningen Svea skapar förutsättningar för ett ökat spelansvar, 

där ett registrerat spelande ger kunderna bättre kontroll på sitt spelande.

36 (37) % av svenska folket anser i mätning för fjärde kvartalet att Svenska 

Spel tar sitt ansvar för att minska spelberoendet, närmaste aktör har 18 (21) %.

Målområde Affärsmässighet

För att säkra ett framtida konkurrenskraftigt Svenska Spel krävs ökade inves-

teringar inom framförallt det digitala området.  Nya satsningar finansieras 

genom ett omfattande kostnadseffektivseringsprogram vilket bland annat 

innebär personalreduceringar. 

Rörelsemarginalen för delårsperioden januari-december är 22,0 % jämfört 

med 21,9 % föregående år.

Målområde Medarbetare

Svenska Spel ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett gott ledarskap och 

motiverade medarbetare, vilket är en förutsättning för en framgångsrik 

verksamhet. Under året har ca 70 chefer genomgått en intern ledarskaps-

utbildning med fokus på bland annat värderingsstyrning, kommunikation 

och förändringsledning. Medarbetarundersökning genomförs två gånger 

per år.  Målet är att medarbetarnas motivationsindex ska uppgå till minst                    

86 % och resultatet efter fjärde kvartalets mätning visar ett index på 88       

(86) %.  Ledarskapsindex bör uppgå till minst 73 %, och uppgår för närva-

rande till 74 (73) %.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Svenska Spels viktigaste tillgång är tillstånden för spelverksamheten. Hur 

politikerna avser att reglera och kontrollera den totala spelmarknaden och  

hur Svenska Spel klarar att möta kundernas förväntningar i kombination med 

ett effektivt spelansvarsarbete i en ökad konkurrens är helt avgörande för 

Svenska Spels framtid. Operativa risker är relaterade till avbrott i spelsystem, 

integrerade betallösningar och i leveransen av lotter. 

De finansiella riskerna bedöms generellt ligga på en låg nivå. Svenska 

Spel är självfinansierat då kassaflöden täcker behovet av investeringar och 

verksamhetens driftskostnader. I årsredovisningen för 2011 finns en redovis-

ning av styrelsens och ledningens riskbedömning. Denna redovisning är i allt 

väsentligt överensstämmande med den bedömning som gjorts i samband 

med detta bokslut.

Framtidsutsikter

Den största försäljningsökningen sker via mobilen och trenden är en fort-

satt ökning inom den digitala kanalen. Trots ett förändrat kundbeteende där 

fler och fler spelar online så kommer största andelen av Svenska Spels totala 

försäljningen att ske via ombud under lång tid framöver. En ökad integration 

mellan fysisk och digital distribution kommer att ske.

Kunderbjudanden på spelmarknaden ökar i snabb takt och de spel som 

ökar mest är framförallt mer riskfyllda spel. Konkurrensen från spelbolag utan 

tillstånd fortsätter att öka vilket får till följd att även marknadsföringen ökar. Så 

länge aktörer utan tillstånd kan  marknadsföra, sälja och verka på marknaden 

och tillsynsmyndigheterna inte har tillräckliga sanktionsmöjligheter kommer 

detta att vara en verklighet.

En helt avgörande faktor framöver är att lyckas med att skapa ett så gott 

konsumentskydd som möjligt. Spelansvarsfrågorna kommer att ha högsta 

prioritet i Svenska Spel och förhoppningsvis på hela marknaden. Ett prioriterat 

område där spelansvaret kommer att stärkas under 2013 är för spelformen 

Vegas.
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Ekonomisk utveckling januari - december
Nettospelintäkter

Nettospelintäkterna ökade med 128 MSEK till 9 815 (9 687) MSEK. De högre 

nettospelintäkterna beror till största delen på ökad försäljning av Lotto och 

Triss med 167 MSEK samt en stark tillväxt av Oddset och tipsen med 112 

MSEK inom resultatområde Sportspel & Lotterier.

Nettospelintäkterna för resultatområde Vegas uppgick till 2 014 (2 083) 

MSEK. Nettospelintäkterna för resultatområde Casino Cosmopol uppgick till 

1 186 (1 203) MSEK, minskningen beror på lägre intäkter för spelautomater, 

detta trots att antal besökare ligger i nivå med föregående år. Ett ökat intresse 

för kasinospel på internet, spel som Svenska Spel inte erbjuder,  påverkar 

sannolikt intäkterna för både resultatområde Vegas och resultatområde 

Casino Cosmopol.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. ökade med 149 MSEK till  8 022 

(7 872) MSEK, vilket är kopplat till de ökade nettospelintäkterna. 

Rörelseresultat

Periodens rörelseresultat uppgick till 5 083 (4 940) MSEK vilket är en ökning 

med 143 MSEK. Rörelsemarginalen var 22,0 (21,9) %. Rörelsekostnaderna 

ökade med 8 MSEK till 2 968 (2 960) MSEK trots ett flertal större nya satsnings-

områden. Kostnaderna för konsulter minskade med 35 MSEK till 119 (154) 

MSEK och avskrivningarna minskade med 16 MSEK till 270 (286) MSEK.

 

Finansnetto 

Finansnettot uppgick under perioden till 55 (66) MSEK. Avkastningen på 

finansiella placeringar och likvida medel uppgick till 64 (57) MSEK. Av finans-

nettot består - 6 (3) MSEK av en nettovärdeförändring av Triss Månadsklöver. 

Resultat för perioden 

Resultatet för perioden uppgick till 5 138 (5 007) MSEK, vilket är en ökning 

med 132 MSEK.

Finansiell ställning 

Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 5 138 (5 007) MSEK, 

vilket förutom aktiekapital och reservfond motsvarar periodens resultat. Tidi-

gare överskott har i sin helhet betalats ut till ägaren svenska staten. Soliditeten 

uppgick till 60,0 (61,8) %. 

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 626 (5 600)  MSEK. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1 192 (-842) MSEK, 

varav -124 (-162) MSEK avser investeringar i materiella anläggningstillgångar. 

Investeringar i finansiella tillgångar uppgick till -6 318 (-2 097) MSEK samt av-

yttringar med 5 282 (1 584) MSEK. Ökningen beror på en aktivare  förvaltning 

av koncernens överlikviditet. Förändring i placeringar för Triss Månadsklöver 

uppgick till 1 (-135) MSEK. Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 

-36 (-35) MSEK. Avyttring av materiella anläggningstillgångar inbringade 3 (4) 

MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -5 007

(-4 766) MSEK och hänför sig till slutreglering av 2011 års resultat i enlighet 

med årsstämmobeslut. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 1 693

(2 264) MSEK.

Ekonomisk utveckling oktober - december
Nettospelintäkter

Nettospelintäkterna ökade med 18 MSEK till 2 707 (2 689) MSEK. 

Resultatområde Sportspel & Lotterier ökade med 46 MSEK till 1 906 (1 860) 

MSEK, varav Lotto står för den största ökningen på 22 MSEK.

Nettospelintäkterna för resultatområde Vegas minskade med 29 MSEK till 

485 (514) MSEK.

Nettospelintäkterna för resultatområde Casino Cosmopol var oförändrade 

med 315 (315) MSEK. 

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 

Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. ökade med 35 MSEK till 2 226 

(2 191) MSEK. 

Rörelseresultat

Rörelseresultatet uppgick under fjärde kvartalet till 1 439 (1 356) MSEK vilket 

är en ökning med 83 MSEK. Rörelsekostnaderna minskade med 39 MSEK till 

804 (843) MSEK. En stor del av denna minskning kommer av minskade kost-

nader för konsulter, maskin- och programvara samt övriga rörelsekostnader. 

Avskrivningarna ökade med 1 MSEK till 67 (66) MSEK.

 

Finansnetto 

Finansnettot uppgick under fjärde kvartalet till 19 (22) MSEK.   

Resultat för fjärde kvartalet 

Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 1 459 (1 378) MSEK, vilket är en      

ökning med 80 MSEK.

Moderbolag
I moderbolaget ingår all spelverksamhet förutom resultatområde Casino 

Cosmopol.

 Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. uppgick för perioden till 6 760 

(6 589) MSEK, en ökning med 170 MSEK. Fjärde kvartalet ökade nettoomsätt-

ning från spelverksamhet m.m. med 36 MSEK till 1 887 (1 851) MSEK.

 Rörelseresultatet för perioden uppgick till 4 541 (4 384) MSEK vilket är en 

ökning med 157 MSEK. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 1 289 

(1 206) MSEK, en ökning med 83 MSEK.

 Kassaflödet uppgick till -564 (-162) MSEK.

 Moderbolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick 

till -81 (-125) MSEK och investeringar i immateriella tillgångar uppgick till -36 

(-35) MSEK. Investeringar i finansiella tillgångar uppgick till  -6 069 (-2 097) 

MSEK samt avyttringar med 5 132 (1 584) MSEK.  

Koncernens finansiella resultat och ställning
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MSEK
2012

Jan-dec
2011

Jan-dec
2012

Okt-dec
2011

Okt-dec

Sportspel & Lotterier

Nettospelintäkter 6 615 6 401 1 906 1 860

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 5 567 5 352 1 607 1 547

Rörelseresultat 3 820 3 607 1 124 1 022

Vegas

Nettospelintäkter 2 014 2 083 485 514

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 178 1 222 286 300

Rörelseresultat 861 893 201 207

Casino Cosmopol

Nettospelintäkter 1 186 1 203 315 315

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 274 1 291 343 342

Rörelseresultat 475 494 133 131

Fördelning per resultatområde

Sportspel & Lotterier omfattar nummerspel, lotterier, sportspel och poker på 
svenskaspel.se
Vegas omfattar spel på värdeautomaterna Vegas som finns utställda i restauranger 
och bingohallar
Casino Cosmopol omfattar kasinospel på Casino Cosmopol

Nummerspel: Lotto, Keno, Joker, Viking Lotto samt internetspelen Bingo och 
Pick´n´Click
Lotterier: Triss, Tia, Penning samt familjen Skrap-Spel
Sportspel: Oddset - spelformerna Lången, Matchen, Bomben, Mixen och Power-
play - samt tipsformerna Stryktipset, Europatipset, Måltipset och Topptipset
Kasinospel: Casino Cosmopol,  Vegas samt poker på svenskaspel.se

Sportspel & 
Lotterier
67 % (66)

Vegas
21 % (22)

Nettospelintäkter per resultatområde

Casino 
Cosmopol
12 % (12)

Lotterier
19 % (19) Sportspel

16 % (15)

Nettospelintäkter per spelkategori

Kasinospel 
34 % (36)

Nummerspel
31 % (30)
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Finansiella rapporter

MSEK Not
2012

Jan-dec
2011

Jan-dec
2012

Okt-dec
2011

Okt-dec

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2,5 8 022 7 872 2 226 2 191

Aktiverat arbete för egen räkning 30 28 17 10

Personalkostnader 3 -1 026 -1 011 -275 -272

Övriga externa kostnader 5 -1 673 -1 663 -462 -505

Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar -270 -286 -67 -66

Rörelseresultat 5 083 4 940 1 439 1 356

Ränte- och övriga finansiella intäkter 62 204 36 52

Ränte- och övriga finansiella kostnader -7 -138 -17 -30

Resultat efter finansiella poster 5 138 5 007 1 459 1 378

Skatt 0 0 0 0

Resultat 5 138 5 007 1 459 1 378

Övrigt totalresultat - - - -

Summa totalresultat 5 138 5 007 1 459 1 378

Hänförligt till moderbolagets aktieägare 5 138 5 007 1 459 1 378

Resultat per aktie

Antal aktier 2 000 2 000 2 000 2 000

Resultat per aktie, TSEK 2 569 2 503 729 689

Rapport över totalresultat i sammandrag, koncern

MSEK Not 2012-12-31 2011-12-31

Immateriella tillgångar 182 209

Materiella anläggningstillgångar 837 923

Finansiella tillgångar 1 793 1 493

Summa anläggningstillgångar 2 812 2 624

Kundfordringar och övriga fordringar 4 1 990 1 881

Kortfristiga placeringar 2 064 1 337

Likvida medel 1 693 2 264

Summa omsättningstillgångar 5 747 5 483

Summa tillgångar 8 559 8 107

Eget kapital 5 138 5 007

Långfristiga obetalda vinster 1 413 1 419

Övriga långfristiga skulder 32 36

Leverantörsskulder och övriga skulder 774 724

Kortfristiga obetalda och fonderade vinster 1 202 921

Summa eget kapital och skulder 8 559 8 107

Balansräkning i sammandrag, koncern

AB SVENSKA SPEL

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2012
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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2012

AB SVENSKA SPEL

MSEK Not Aktiekapital Reservfonder Balanserad vinst
Summa eget kapital 

hänförligt till moder-
bolagets aktieägare

Ingående balans per 1 januari 2011 0,2 0,1 4 766 4 766

Årets resultat 5 007 5 007

Utbetalning till ägaren, svenska staten -4 766 -4 766

Utgående balans per 31 december 2011 0,2 0,1 5 007 5 007

Ingående balans per 1 januari 2012 0,2 0,1 5 007 5 007

Årets resultat 5 138 5 138

Utbetalning till ägaren, svenska staten -5 007 -5 007

Utgående balans per 31 december 2012 0,2 0,1 5 138 5 138

Förändringar i eget kapital i sammandrag, koncern

MSEK Not
2012

Jan-dec
2011

Jan-dec

Den löpande verksamheten

Resultat 5 138 5007

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 275 282

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder 5 413 5 289

Kassaflöde från förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder

Förändring rörelsetillgångar -108 -71

Förändring rörelseskulder 321 382

Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 626 5 600

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar -36 -35

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -124 -162

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 3 4

Investeringar i finansiella tillgångar -6 318 -2 097

Avyttring av finansiella tillgångar 5 282 1 584

Förändring placeringar för Triss Månadsklöver 1 -135

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 192 -842

Finansieringsverksamheten

Utbetalning till ägaren, svenska staten 4 -5 007 -4 766

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5 007 -4 766

Kassaflöde -572 -9

Likvida medel vid periodens början 2 264 2 273

Likvida medel vid periodens slut 1 693 2 264

Kassaflödesanalys i sammandrag, koncern
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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2012

AB SVENSKA SPEL

Rapportering per segment
Koncernens indelning av rörelsesegment motsvarar organisationens uppdelning i resultatområden, det vill säga Sportspel & Lotterier, Vegas samt Casino Cosmo-

pol. Under övrig verksamhet ingår de verksamheter som bedrivs i koncernens övriga mindre dotterbolag.

Period januari - december

Fjärde kvartalet oktober - december

Sportspel & 
Lotterier Vegas

Casino 
Cosmopol

Övrig 
verksamhet

Elimineringar
och ej fördelade 

kostnader
Koncernen 

Svenska Spel

MSEK
2012

Jan-dec
2011

Jan-dec
2012

Jan-dec
2011

Jan-dec
2012

Jan-dec
2011

Jan-dec
2012

Jan-dec
2011

Jan-dec
2012

Jan-dec
2011

Jan-dec
2012

Jan-dec
2011

Jan-dec 

Nettospelintäkter 6 615 6 401 2 014 2 083 1 186 1 203 - - - - 9 815 9 687

Nettoomsättning från 
spelverksamhet m.m. 5 567 5 352 1 178 1 222 1 274 1 291 32 44 -30 -37 8 022 7 872

Rörelsekostnader (inkl. aktiverat 
arbete)

-1 747 -1 746 -317 -329 -799 -798 -26 -43 -49 -18 -2 938 -2 933

Rörelseresultat 3 820 3 607 861 893 475 494 6 1 -79 -55 5 083 4 940

Finansnetto - - - - - - - - 55 66 55 66

Resultat efter 
finansiella poster 3 820 3 607 861 893 475 494 6 1 -24 11 5 138 5 007

Sportspel & 
Lotterier Vegas

Casino 
Cosmopol

Övrig 
verksamhet

Elimineringar
och ej fördelade 

kostnader
Koncernen 

Svenska Spel

MSEK
2012

Okt-dec
2011

Okt-dec
2012

Okt-dec
2011

Okt-dec
2012

Okt-dec
2011

Okt-dec
2012

Okt-dec
2011

Okt-dec
2012

Okt-dec
2011

Okt-dec
2012

Okt-dec
2011

Okt-dec

Nettospelintäkter 1 906 1 860 485 514 315 315 - - - - 2 707 2 689

Nettoomsättning från 
spelverksamhet m.m. 1 607 1 547 286 300 343 342 8 11 -18 -9 2 226 2 191

Rörelsekostnader (inkl. aktiverat 
arbete)

-484 -525 -85 -94 -210 -211 -7 -11 -1 5 -787 -835

Rörelseresultat 1 124 1022 201 207 133 131 1 0 -19 -4 1 439 1 356

Finansnetto - - - - - - - - 19 22 19 22

Resultat efter 
finansiella poster 1 124 1 022 201 207 133 131 1 0 0 17 1 459 1 378
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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2012

AB SVENSKA SPEL

MSEK Not 2012-12-31 2011-12-31

Immateriella tillgångar 161 185

Materiella anläggningstillgångar 322 405

Finansiella tillgångar 2 316 2 036

Summa anläggningstillgångar 2 799 2 626

Kundfordringar och övriga fordringar 4 2 481 2 394

Kortfristiga placeringar 1 965 1 337

Likvida medel 1 459 2 023

Summa omsättningstillgångar 5 905 5 754

Summa tillgångar 8 705 8 380

Eget kapital 5 145 5 018

Långfristiga obetalda vinster 1 413 1 419

Övriga långfristiga skulder 31 35

Leverantörsskulder och övriga skulder 936 1 044

Kortfristiga obetalda och fonderade vinster 1 180 864

Summa eget kapital och skulder 8 705 8 380

Balansräkning i sammandrag, moderbolag

MSEK Not
2012

Jan-dec
2011

Jan-dec
2012

Okt-dec
2011

Okt-dec

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2,5 6 760 6 589 1 887 1 851

Aktiverat arbete för egen räkning 30 28 17 10

Personalkostnader 3 -558 -558 -152 -153

Övriga externa kostnader 5 - 1 470 - 1 453 -407 -447

Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar -221 -221 -55 -53

Rörelseresultat 4 541 4 384 1 289 1 206

Resultat från andelar i koncernföretag 533 554 533 554

Ränte- och övriga finansiella intäkter 65 206 37 52

Ränte- och övriga finansiella kostnader -6 -136 -17 -29

Resultat efter finansiella poster 5 133 5 008 1 842 1 783

Skatt - - - -

Resultat 5 133 5 008 1 842 1 783

Övrigt totalresultat - - - -

Summa totalresultat 5 133 5 008 1 842 1 783

Resultaträkning i sammandrag, moderbolag
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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2012

AB SVENSKA SPEL

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

MSEK Not Aktiekapital Reservfond
Balanserade 

vinstmedel Årets resultat
Summa 

eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2011 0,2 0,1 6 4 770 4 776

Summa totalresultat perioden 1 januari - 31 december - 5 008 5 008

Utbetalning till ägaren, svenska staten 4 -4 770 -4 766

Utgående balans per 31 december 2011 0,2 0,1 10 5 008 5 018

Ingående balans per 1 januari 2012 0,2 0,1 10 5 008 5 018

Summa totalresultat perioden 1 januari - 31 december - 5 133 5 133

Utbetalning till ägaren, svenska staten 2  -5 008 -5 007

Utgående balans per 31 december 2012 0,2 0,1 12 5 133 5 145

Förändringar i eget kapital i sammandrag, moderbolag

MSEK Not
2012

Jan-dec
2011

Jan-dec

Den löpande verksamheten

Resultat 5 133 5 008

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet -307 -337

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder 4 826 4 671

Kassaflöde från förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder

Förändring rörelsetillgångar -108 -70

Förändring rörelseskulder 201 239

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 918 4 840

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar -36 -35

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -81 -125

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 2 3

Investeringar i finansiella tillgångar -6 069 -2 097

Avyttring av finansiella tillgångar 5 132 1 584

Förändring placeringar för Triss Månadsklöver 1 -135

Förändring av långfristig fordran till dotterbolag 20 33

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 030 -772

Finansieringsverksamheten

Erhållen utdelning från dotterbolag 554 536

Utbetalning till ägaren, svenska staten 4 -5 007 -4 766

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 452 -4 230

Kassaflöde -564 -162

Likvida medel vid periodens början 2 023 2 185

Likvida medel vid periodens slut 1 459 2 023

Kassaflödesanalys i sammandrag, moderbolag
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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2012

AB SVENSKA SPEL

Not 3   Förändringar i kretsen ledande befattningshavare

Den 27 januari 2012 meddelade Anders Granvald att han lämnar sin roll 

som chef för verksamhetsområde Utveckling. Anders Granvalds anställning i 

Svenska Spel upphörde den 31 juli 2012.

 Den 14 februari 2012 utsåg styrelsen chefen för koncernstab Finans & 

Säkerhet Marie Loob till vice verkställande direktör.

 Den 24 februari 2012 tillträdde Jörgen Olofsson rollen som chef för nya 

koncernstaben IT. Staben är en sammanslagning av tidigare verksamhets-

område Utveckling, där Anders Granvald tidigare varit chef samt tidigare 

Not 1   Redovisningsprinciper

Svenska  Spels delårsrapport för perioden januari – december 2012 är upp-

rättad i enlighet med International Accounting Standard (IAS) 34, Delårs-

rapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningar har tillämpats 

som i Svenska Spels årsredovisning för 2011. Koncernredovisningen har 

upprättats i enlighet med anvisningar enligt International Financial Reporting 

Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) 

samt tolkningar av IFRS Interpretations Committee (IFRIC) sådana de antagits 

av EU. Vidare har årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapportering 

rekommendation RFR 1 ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner” 

tillämpats. 

 Moderbolagets  rapport är upprättad enligt årsredovisningslagen och RFR 

2 om redovisning för juridiska personer, vilket innebär att moderbolaget till-

lämpar av EU godkänd IFRS standard samt uttalanden av IFRIC så långt detta 

är möjligt inom ramen för årsredovisnings- och tryggandelagen m.m. De 

nya eller reviderade IFRS-standarder och IFRIC-tolkningar som har trätt i kraft 

sedan den 1 januari 2012 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens 

finansiella rapporter. 

 Svenska  Spels delårsrapport för perioden januari – december 2012 är 

upprättad i enlighet med ägarens riktlinjer för ekonomisk rapportering. 

Principer för intäktsredovisning

Intäkterna från spelverksamheten redovisas som ett nettobelopp, det vill 

säga spelarnas insatser (bruttointäkter) med avdrag för vinnarnas andel och 

provisioner/ersättningar till ombud och affärspartners. Nettot kallas i resultat-

räkningen för ”Nettoomsättning från spelverksamhet m.m.”  

 

Företagsinformation

Svenska Spels bokslutskommuniké för perioden januari – december 2012 har 

godkänts för publicering enligt styrelsebeslut den 14 februari 2013. 

Noter

Not 2   Intäkter per väsentligt intäktsslag

MSEK
2012

Jan-dec
2011

Jan-dec
2012

Okt-dec
2011

Okt-dec

Nettospelintäkter 9 815 9 687 2 707 2 689

Intäkter från restaurangverksamhet 97 101 29 30

Intäkter från uthyrning av spelterminaler 46 48 11 12

Övriga intäkter 102 96 19 29

Intäktsrelaterade kostnader -2 038 -2 060 -541 -569

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 8 022 7 872 2 226 2 191

Koncern

Moderbolag

MSEK
2012

Jan-dec
2011

Jan-dec
2012

Okt-dec
2011

Okt-dec

Nettospelintäkter 8 629 8 484 2 392 2 375

Intäkter från uthyrning av spelterminaler 46 48 11 12

Övriga intäkter 86 79 13 23

Intäktsrelaterade kostnader -2 001 -2 022 -529 -558

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 6 760 6 589 1 887 1 851

verksamhetsområde Produktion där Jörgen Olofsson tidigare varit chef. 

 Johan Lindvall tillträdde den 6 mars 2012 rollen som chef för den nya 

koncernstaben Modervarumärket. 

 Mattias Mildenborn, tf. chef resultatområde Sportspel & Lotterier avslutade 

sin anställning i Svenska Spel den 16 maj 2012. Peter Zäll rekryterades som ny 

chef för resultatområdet och påbörjade sitt uppdrag den 27 mars 2012.

 Peter Jannerö, tidigare chef Marknad, fick den 20 april 2012 rollen som 

Chefsstrateg och chef över nya koncernstaben Strategi.
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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2012

AB SVENSKA SPEL

   

Definitioner och begrepp

Period     Januari - december

Kvartal     Oktober - december

Bruttospelintäkter    Spelarnas insatser under perioden, exklusive insatser för flerveckorsspel avseende framtida perioder.

Nettospelintäkter    Spelarnas insats (bruttospelintäkter) minus vinnarnas andel.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m.  Nettospelintäkter minus provisioner till ombud och affärspartner samt övriga intäkter hänförliga 

     till spelverksamheten.

Rörelsemarginal    Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av totala intäkter (bruttospelintäkter och övriga intäkter).

Image     Andel av svenskarna som är uttalat positiva till Svenska Spel.

    

Rapportstruktur

Om inget särskilt anges redovisas alla belopp i miljoner kronor (MSEK).

Då belopp har avrundats till MSEK summerar inte alltid tabellerna.

 Jämförelsetal inom parentes avser, för resultat och kassaflödesposter, mot-

svarande period föregående år, det vill säga: januari - december. Jämförelsetal 

inom parentes för balansposter avser 2011-12-31. Presenterade procenttal 

avser förändring mellan redovisad period 2011 och 2012. 

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport, januari - mars publiceras den 24 april 2013

Delårsrapport, januari - juni publiceras den 19 juli 2013

Delårsrapport, januari - september publiceras den 22 oktober 2013

Bokslutskommuniké, januari - december publiceras i februari 2014 

Årsstämma hålls i Visby den 24 april 2013

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna rapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat 

samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står för.

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Visby 14 februari 2013

Not 4   Behandling av överskott

I balansposten ingår moderbolagets resultat efter skatt vilket disponeras av 

regeringen. Svenska Spels vinstmedel under räkenskapsåret lånas räntefritt ut 

till svenska staten. Inbetalningarna sker kvartalsvis: 30 april, 31 juli, 31 oktober 

samt 15 februari. Utlånade medel avräknas mot lämnad utdelning efter beslut 

av Svenska Spels årsstämma.  Till och med den 31 december 2012 har 1 200 

MSEK avseende 2012 års resultat lånats ut i förskott till svenska staten.

Not 5   Omklassificering kampanjkostnader

Intäktsbaserade kampanjkostnader har omklassificerats från övriga kostnader 

till intäktsrelaterade kostnader och utgör därmed en del av nettoomsättning-

en från spelverksamhet m.m.  Jämförelsetalen har räknats om för koncernen 

och moderbolaget vilket inneburit en omklassificeringen med 39 (47) MSEK 

för perioden och för kvartalet med 11 (23) MSEK. 

Anitra Steen    Hans Bergenheim    Catarina Fritz
Styrelseordförande    Styrelseledamot    Styrelseledamot

Eva-Britt Gustafsson    Cecilia  Marlow    Michael Thorén
Styrelseledamot    Styrelseledamot    Styrelseledamot

Christer Åberg    Frank Åkerman    Jenny Bengtsson
Styrelseledamot    Styrelseledamot    Styrelseledamot/Arbetstagarrepresentant

Patrik Lindell    Martina Ravn
Styrelseledamot/Arbetstagarrepresentant  Styrelseledamot/Arbetstagarrepresentant

Lennart Käll
 VD och koncernchef



För ytterligare information om rapporten, kontakta
Marie Loob, Finansdirektör och vVD
tel 0498-26 37 24 

För övriga frågor om Svenska Spel, kontakta
Lennart Käll, VD och koncernchef
tel 08-757 77 77

AB Svenska Spel
Huvudkontor
621 80 Visby
Besöksadress: Norra Hansegatan 17, Visby
Tel 0498 - 26 35 00
Fax 0498 - 26 36 30
Organisationsnummer: 556460-1812

AB Svenska Spel
106 10 Stockholm
Besöksadress: Sturegatan 11, Sundbyberg
Tel 08-757 77 00
Fax 08-98 25 98

Svenska Spels kundservice
Öppet alla dagar dygnet runt
Telefon 0770-11 11 11 (lokalsamtalskostnad)
Internet: Kontaktformulär
Postadress: Svenska Spel, Kundservice, 621 80 Visby
kundservice@svenskaspel.se
Fax 0498-26 35 34

Svenska Spel på internet
www.svenskaspel.se
www.casinocosmopol.se
www.playscan.com
www.facebook.com/Svenskaspel
Nyhetsrum: media.svenskaspel.se
twitter.com/svenskaspel
blogg.svenskaspel.se

Casino Cosmopol
www.casinocosmopol.se

STOCKHOLM
Besöksadress: Kungsgatan 65
Tel 08-781 88 00
stockholm@casinocosmopol.se

GÖTEBORG
Besöksadress: Packhusplatsen 7
Tel 031-333 55 00
goteborg@casinocosmopol.se

MALMÖ
Besöksadress: Slottsgatan 33
Tel 040-664 18 00
malmo@casinocosmopol.se

SUNDSVALL
Besöksadress: Casinoparken 1
Tel 060-14 11 50
sundsvall@casinocosmopol.se


