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Perioden januari - december

• Nettospelintäkterna för koncernen minskade till 
    9 729 (9 815)  MSEK, en minskning med 0,9 %.                                                                                                            

• Rörelseresultatet  för koncernen uppgick till 5 202 (5 083)
    MSEK, en ökning med 2,3 %. 

• Årets resultat för koncernen uppgick till 5 268 (5 138) 
    MSEK, en ökning med 2,5 %.

• Rörelsemarginalen uppgick till 22,6 (22,0) %. 

• I januari lanserades Eurojackpot, ett internationellt nummer-
    spelssamarbete med 14 deltagande europeiska länder. 

• Svenska Spel certifierades i mars för andra gången enligt 
    World Lottery Associations spelansvarsstandard.

• 3,8 MSEK har återbetalats till kunder som förlorat pengar
    p g a att 15 spelare misstänkts ha använt sig av otillåten 
    programvara.

• För att stärka det långsiktiga spelansvarsarbetet har bolaget
    beslutat att finansiera en professur för forskning i spel-
    beroende. 

• Bonusar och rabatter för spel har tagits bort i bolagets 
    kunderbjudanden.

Bokslutskommuniké januari - december 2013

MSEK
2013

Jan-dec
2012

Jan-dec
2013

Okt-dec
2012

Okt-dec

Bruttospelintäkter 22 727 22 843 6 075 6 210

Nettospelintäkter 9 729 9 815 2  597 2 707

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 8 067 8 022 2 185 2 226

Rörelsekostnader -2 915 -2 968 -801 -804

Rörelseresultat 5 202 5 083 1 403 1 439

Resultat 5 268 5 138 1 423 1 459

Nyckeltal

Rörelsemarginal % 22,6 22,0 22,8 23,0

Image ** ** 62 61

Nöjd - kund - index (NKI) ** ** 62 66

Ekonomisk översikt och nyckeltal*

* Definitioner och begrepp sidan 13

** Mäts kvartalsvis och ej ackumulerat

Fjärde kvartalet oktober - december

• Nettospelintäkterna för koncernen minskade till 
    2 597 (2 707) MSEK, en minskning med 4,1 %. 

• Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 403 (1 439)
    MSEK, en minskning med 2,5 %. 

• Kvartalets resultat för koncernen uppgick till 1 423 (1 459)
    MSEK, en minskning med 2,4 %.                                                   

• Rörelsemarginalen uppgick till 22,8 (23,0) %.    

• Spelansvarsverktyg för Vegas har införts vilket innebär att 
    kunderna kan sätta individuella gränser för sitt spelande. 

• Lansering av högre återbetalning för Oddset. 

•  Sponsringssatsningen Gräsrot där kunderna påverkar 
    fördelningen av 50 miljoner kronor till sina favoritföreningar 
    avslutades för första året. Utbetalning har skett till 
    6 365 föreningar runt om i landet.

• 2014 införs obligatorisk registrering för samtliga spel-
    former utom fysiska lotter och spel inne på Casino 
    Cosmopols kasinon.
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VD har ordet

       
”Nu stärker vi spelansvaret ytterligare och inför obligatorisk registrering på allt spel 
under 2014.”

Lennart Käll,
VD och koncernchef 

2013 var ännu ett händelserikt år för Svenska Spel. Framför allt beslutade vi 

att ta ett helhetsgrepp om spelansvaret så att vi blir ännu mer konkreta och 

tydliga i vårt agerande. Parallellt med ett stärkt spelansvar investerar vi ytter- 

ligare i kundupplevelsen oavsett var och när kunden möter oss. Genom vår 

produktmix och ökad kostnadseffektivitet redovisar vi det bästa rörelse-

resultatet någonsin år 2013. 

Nettospelintäkterna minskade sista kvartalet med 110 MSEK (4,1 %) 

jämfört med föregående år, vilket för helåret innebär en minskning med 

totalt 86 MSEK (0,9 %). Främsta orsaken till de minskade intäkterna i sista 

kvartalet är införande av spelansvarsverktyg i Vegasautomaterna.

Resultatområde Sportspel & Lotterier ökade för helåret med 150 MSEK 

(2,3 %), medan resultatområdena Vegas och Casino Cosmopol minskade 

med 218 MSEK (10,8 %) respektive 19 MSEK (1,6 %). Nedgången för Vegas 

beror framför allt på en ökad konkurrens från kasinospel på internet och 

införande av spelansvarsverktyg i Vegasautomaterna. 

Trots ett flertal nya satsningar på både produkter och tjänster  minskar 

rörelsekostnaderna med 53 MSEK (1,8 %).

Resultatet för 2013 efter finansiella poster och skatt blev 5 268 MSEK, en 

ökning med 129 MSEK (2,5 %) jämfört med 2012. Ett rörelseresultat som är 

det bästa i bolagets historia. Rörelsemarginalen blev 22,6 (22,0) %.

Obligatorisk registrering av spel

Från och med sommaren 2014 inför vi obligatorisk registrering för allt 

spelande hos Svenska Spel, undantaget köp av fysiska lotter och spel inne på 

något av våra kasinon. Beslutet innebär att vårt spelansvar blir mer kon-

sekvent och kundanpassat än tidigare. Det nya spelansvaret blir grunden för 

hur vi även kommer att arbeta med kundupplevelsen före, under och efter 

det att kunderna kommer i kontakt med Svenska Spel oavsett kanal och 

forum.

Det finns flera fördelar med att registrera spelandet. Förutom att vi kan 

erbjuda kunden bättre möjlighet att ha kontroll på sitt spelande genom, till 

exempel spelhistorik och vinstbevakning, kommer vi även att få lättare att 

förebygga onormalt spelande. Vi skärper ålderskontrollen och kan förebygga 

brott och bedrägerier, t ex matchfix och penningtvätt. Vi kommer även bli 

mer proaktiva i kund-relationen där vi efter kundens medgivande kan ta 

initiativ till dialog med personer som spelar för mycket. Här kan vi göra      

skillnad och ge bättre stöd.

Jag är också glad över att vi under slutet av året lanserade ett nytt spel-

ansvarsverktyg för Vegas. Nu finns möjligheterna för kunderna att sätta 

gränser i tid och pengar innan de börjar spela. Beslutet påverkar våra intäkter 

negativt men det är ett beslut som går helt i linje med vårt uppdrag och ger 

kunden möjlighet till ett sunt spelande.

Vi leder utvecklingen för en sundare spelmarknad och jag tycker att våra 

initivativ visar att vi menar allvar.

Höjd återbetalning på Oddset och bättre upplevelse

Parallellt med ett stärkt spelansvar har vi under året fokuserat på att förbättra 

spelupplevelsen för våra kunder. Ett konkret exempel på det är 

möjligheten till höjd återbetalning på Oddset, vilket gör att vi har ett 

bättre kunderbjudande och därmed står oss bättre i konkurrensen med de 

oreglerade spelbolagen.

Arbetet med att stärka vårt digitala erbjudande och upplevelse i samtliga 

kanaler har pågått hela året. Resultatet av det kommer efter sommaren då 

vi presenterar flera spännande och innovativa lösningar som stärker spel-

upplevelsen före, under och efter spelandet.

Idrottens bästa vän

Sista kvartalet bjöd också på en historisk utbetalning till ungdomsidrotten när 

vi tillsammans med våra kunder fördelade 50 miljoner kronor genom det vi 

kallar Gräsrot. Drygt 6 300 föreningar fördelat på 69 olika sporter fick ta emot 

pengar. Det här är medel vi vet gör skillnad - som kanske bidrar till att laget 

har råd att åka på en turnering, att föreningen kan vidareutbilda sina tränare 

eller kanske köpa ny utrustning. Att vi kan vara med och bidra till att ung-

domsidrotten får bättre förutsättningar att växa känns fantastiskt inspirerande 

och vi kommer givetvis fortsätta med satsningen på Gräsrot.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet (RF) har vi inlett ett samarbete för 

att motverka förekomsten av uppgjorda matcher och annat spelfusk. Under 

2013 riktades misstankar mot ett flertal matcher, framför allt inom fotbollen. 

Det här är en utveckling vi tar på stort allvar eftersom bedrägerier av detta 

slag kan skada både oss och våra kunder, men framför allt urholka idrottens 

trovärdighet och integritet.

Stärkt konsumentskydd

Under sommaren fick vi ett politiskt besked från vår ägare när regeringen 

informerade om inriktningen för den svenska spelpolitiken. Det blev väldigt 

tydligt att spelpolitiken även framöver ska utformas med fokus på 

konsumentskydd, kontroll och sociala skyddshänsyn, vilket ligger helt i linje 

med det Svenska Spel vi nu lagt grunden för. Vi stärker spelansvaret och 

fortsätter anpassa vår verksamhet efter insikter om kundernas önskemål och 

behov för att ge den bästa upplevelsen.

Visby 30 januari 2014

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 

tillgodoses under kontrollerade former. Svenska Spel ägs av svenska staten 

och anordnar spel och lotterier efter tillstånd av regeringen. Svenska Spel har 

i uppdrag att vara särskilt ansvarsfull i sin verksamhet i kombination med att 

också tillgodose konsumenternas efterfrågan på attraktiv spelverksamhet. 

Utöver uppdraget har Svenska Spel ett effektivitetsmål i form av en rörelse-

marginal på 22 % som ska uppnås över en konjunkturcykel på 5 - 7 år.

Mål och måluppfyllelse
Målområde Kund

Med ett mål att vara kundernas första val förutsätts ett välutvecklat och 

attraktivt kunderbjudande där glädjefylld spelupplevelse blandas med ett 

stort ansvarstagande. 

I januari lanserades Eurojackpot, ett internationellt nummerspelssamarbete 

med 14 deltagande europeiska länder.

15 pokerspelare har stängts av och polisanmälts, med anledning av att de 

misstänks ha använt sig av en otillåten programvara. 3,8 MSEK har återbetalats 

till drygt 25 300 pokerspelare.

I oktober lanserades höjd vinståterbetalning för Oddset, vilket kunderna 

har efterfrågat en längre tid. Förutsättningarna för att konkurrera med de 

oreglerade spelbolagen på internet förbättrades.       

    Andelen svenskar som är uttalat positiva till Svenska Spel mäts kvartalsvis, 

så kallat imagevärde. Svenska Spel har högst imagevärde i spelbranschen 62 

(62) och närmaste aktör har 47(49). 

Svenska Spels nöjd-kund-index för fjärde kvartalet uppgick till 62 (66), vilket 

är en minskning jämfört med tredje kvartalet som uppgick till 65 (66).  

Svenska Spels totala marknadsandel för tredje kvartalet 2013 uppskattas 

till strax under 48 % vilket är något lägre än för helåret 2012. Svenska Spel 

fortsätter dock att öka sin marknadsandel i butikskanalen och tillväxten online 

bedöms vara något lägre än marknadens.

Målområde Ansvar

Vårt viktigaste mål är att vara det mest ansvarsfulla spelbolaget, vilket innebär 

ett ansvarstagande som omfattar allt Svenska Spel gör. Det är framför allt 

inom spelansvaret som Svenska Spel kan göra skillnad och ambitionen är att 

kunna påvisa reella effekter av ett proaktivt spelansvarsarbete samt bidra till 

att driva utvecklingen mot en sundare spelmarknad. Som ett viktigt led i detta 

arbete pågår en oberoende granskning av bolagets spelansvarsåtgärder. 

Resultatet hittills visar att huvuddelen av de åtgärder som bolaget använder 

är relevanta, men utförandet kan förbättras genom att i större utsträckning 

anpassa åtgärderna till produkternas risker i de olika kanalerna.

    Under året har ett nytt spelansvarsverktyg införts för värdeutomatspelet 

Vegas, som är tillgängligt via Spelkortet och som ger kunderna möjlighet att 

ha bättre kontroll på sitt spelande.

Beslut har fattats att 2014 införa obligatoriskt registrerat spel för allt spel 

utom fysiska lotter och spel inne på Casino Cosmopols kasinon. Med obliga-

torisk registrering förstärks ålderskontrollen, kunderna får möjlighet att hålla 

kontroll på sitt spelande och få vinstbevakning, och bedrägeririsken minskar. 

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

Spel tar sitt ansvar för att minska spelberoendet, vilket är en glädjande ökning. 

Närmaste aktör har 22 (18) %. 

Svenska Spel är certifierade enligt European Lotteries och World Lotteries 

Associations spelansvarsstandard. Standarden är baserad på ramverk som 

säkerställer en god grund för spelansvarsarbetet. 

 

Målområde Affärsmässighet

Svenska Spel ska leverera en rörelsemarginal på minst 22 % över en konjunk-

turcykel på 5 - 7 år. Genomsnittlig nivå för de senaste fem åren är 22,1 % och 

för sju år 22,2 %. Kostnaderna minskar jämfört med föregående år trots nya 

satsningar på bland annat, utökad sponsring genom Gräsroten till föreningsli-

vet och utveckling av utbud och tjänster i de digitala kanalerna.

Rörelsemarginalen för året är 22,6 (22,0) %. Förbättringen mot föregående 

år beror på minskade kostnader och en förändrad produktmix där framför 

allt intäkterna för värdeautomatspelet Vegas har minskat och därmed även 

ersättningen till Vegas partner.

Målområde Medarbetare

Svenska Spel ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare och ledare 

utvecklas, trivs och tar stort ansvar för att utveckla verksamheten. Verksam-

heten ska vara målstyrd på alla nivåer. Medarbetarnas kompetens är en 

förutsättning för bolagets framgång. I syfte att stärka återväxten av ledare och 

specialister inom bolaget genomförs årliga talangprogram. För närvarande 

deltar fjorton personer i detta program.

    Medarbetarundersökning genomförs två gånger per år. Motivationsindex 

efter fjärde kvartalets mätning uppgår till 91(88). Ledarskapsindex uppgår till 

76 (74).

Risker och osäkerhetsfaktorer

Hur staten reglerar och kontrollerar 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. En omfattande och aggressiv marknadsföring från utländska  

spelbolag försämrar möjligheterna för Svenska Spel att kanalisera kunderna till 

en sundare och säkrare miljö, vilket är en av grunderna i uppdraget. 

     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 2012 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

Spelmarknaden i Sverige växer med cirka tre procent per år och konkurren-

sen fortsätter att öka framför allt från de oreglerade spelbolagen. Kunderna 

efterfrågar snabba spel med hög återbetalning, vilket ofta är spel med högre 

risk för att utveckla problemspelande. Kasinospel på internet ökar mest och 

kunderna väljer allt oftare att spela i mobilen istället för på datorn.

Försäljningen online bedöms bli lika stor som den fysiska försäljningen 

inom 3 - 5 år på den totala spelmarknaden. Regeringen har aviserat att de 

inom de närmaste åren kommer att genomföra ett mer effektivt regelverk för 

spelmarknaden, där det bland annat finns en ambition att stärka lotteri-

lagen och att stävja den alltmer tilltagande aggressiva marknadsföringen från 

oreglerade spelbolag. Spelansvarsfrågorna kommer fortsatt att ha högsta 

prioritet i Svenska Spel, vilket kommer att ha en påverkan på bolagets intäkter 

och resultat.  Den spelansvarssatsning som för närvarande genomförs är den 

viktigaste bolaget gjort på många år och den kommer att driva utvecklingen 

mot en mer långsiktigt hållbar spelmarknad.
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Ekonomisk utveckling januari - december
Nettospelintäkter

Nettospelintäkterna uppgick till 9 729 (9 815) MSEK, en minskning med 86 

MSEK jämfört med föregående år. 

    Nettospelintäkterna för resultatområde Sportspel & Lotterier uppgick till

6 766 (6 615) MSEK, en ökning med 150 MSEK. De högre nettospelintäkterna 

beror till största delen på ökad försäljning av Lotto, Eurojackpot och tipsen.

    Nettospelintäkterna för resultatområde Vegas uppgick till  1 796 (2 014) 

MSEK, en minskning med 218 MSEK. Nettospelintäkterna för resultat- 

område Casino Cosmopol uppgick till 1 167 (1 186) MSEK, en minskning med 

19 MSEK. Orsaken till de minskade intäkterna för Vegas och Casino Cosmopol 

är framför allt konkurrens från kasinospel på internet, spel som Svenska Spel 

inte erbjuder samt införandet av spelansvarsverktyg för Vegas, som bland 

annat innebär att kunderna kan sätta spelgränser för tid och pengar. 

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 

Nettoomsättning från spelverksamheten m.m. ökade med 46 MSEK till 

8 067 (8 022) MSEK. En minskning av nettospelintäkterna för Vegas 

kompenseras i stora delar av att ersättningen till Vegas samarbetspartner 

även blir lägre.

Rörelseresultat och rörelsemarginal

Periodens rörelseresultat uppgick till 5 202 (5 083) MSEK, vilket är en ökning 

med 119 MSEK. Rörelsekostnaderna uppgick till 2 915 (2 968) MSEK, en 

minskning med 53 MSEK trots ett flertal större nya satsningsområden.

Rörelsemarginalen ökade till 22,6 (22,0) %.

 

Finansnetto 

Finansnettot uppgick för perioden till 65 (55) MSEK. Avkastningen på 

finansiella placeringar och likvida medel uppgick till 58 (64) MSEK.  

Årets resultat 

Årets resultat uppgick till 5 268 (5 138) MSEK, vilket är en ökning med 129 

MSEK.

Finansiell ställning 

Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 5 269 (5 138) MSEK, 

vilket förutom aktiekapital och reservfond motsvarar periodens resultat.

Soliditeten uppgick till 61,5 (60,0) %. 

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 340 (5 597) MSEK. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 1 143 (-1 162) MSEK, 

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

Investeringar i finansiella tillgångar uppgick till -2 900 (-6 483) MSEK samt 

avyttringar med 4 305 (5 478) MSEK. Investeringar i immateriella tillgångar 

uppgick till -101 (-36) MSEK. Avyttring av materiella anläggningstillgångar 

inbringade 1 (3) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 

till -5 137 (-5 007) MSEK och hänför sig till slutreglering av 2012 års resultat. 

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 3 039 (1 692) MSEK.

Ekonomisk utveckling oktober - december
Nettospelintäkter

Nettospelintäkterna minskade med 110 MSEK till 2 597 (2 707) MSEK. 

     Nettospelintäkterna för Sportspel & Lotterier uppgick till 1 902 (1 906) 

MSEK. Produkter som uppvisar högre intäkter jämfört med samma period 

föregående år är Triss, Eurojackpot och tipsen.

Nettospelintäkterna för Vegas uppgick till 394 (485) MSEK, en minskning 

med 92 MSEK, vilket främst beror på införande av spelansvarsverktyg och 

konkurrens från kasinospel på internet.

Nettospelintäkterna för Casino Cosmopol uppgick till 301 (315) MSEK, en 

minskning med 14 MSEK. 

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 

Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. minskade med 40 MSEK till 

2 185 (2 226) MSEK. 

Rörelseresultat och rörelsemarginal

Rörelseresultatet uppgick för fjärde kvartalet till 1 403 (1 439) MSEK, vilket är 

en minskning med 36 MSEK. Rörelsekostnaderna minskade med 3 MSEK till 

801 (804). Avskrivningarna minskade med 7 MSEK till 60 (67) MSEK.

Rörelsemarginalen minskade till 22,8 (23,0) %.

 

Finansnetto 

Finansnettot uppgick för fjärde kvartalet till 20 (19) MSEK.   

Resultat för fjärde kvartalet 

Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 1 423 (1 459), vilket är en ökning 

med 36 MSEK.

Moderbolag
I moderbolaget ingår all spelverksamhet förutom resultatområde Casino 

Cosmopol.

 Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. uppgick för perioden till 6 823  

(6 760) MSEK, en ökning med 63 MSEK. 

 Rörelseresultatet för perioden uppgick till 4 670 (4 541) MSEK vilket är en 

ökning med 129 MSEK. 

 Kassaflödet uppgick till 1 486 (-565) MSEK.

 Moderbolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 

-121 (-81) MSEK och investeringar i immateriella tillgångar uppgick till -101 

(-36) MSEK. Investeringar i finansiella tillgångar uppgick till  -2 900 (-6 235) 

MSEK samt avyttringar med 4 206 (5 329) MSEK. 

Händelser efter balansdagen
I syfte att skapa en tydligt ansvarstagande, kunddriven och effektiv 

organisation gäller fr om den 15 januari 2014 en ny organisation. Resultat-

områdena Sportspel & Lotterier och Vegas delas upp i två nya enheter: 

Marknad  och Affärsområde Kundmöte.

   Staberna Strategi samt Modervarumärke upphör. Dessa staber har integre-

rats i Marknad respektive Kommunikation & CSR. Stab Finans & Säkerhet byter 

namn till Affärsstöd.

   

Koncernens finansiella resultat och ställning
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Finansiella rapporter

MSEK Not
2013

Jan-dec
2012

Jan-dec
2013

Okt-dec
2012

Okt-dec

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 8 067 8 022 2 185 2 226

Aktiverat arbete för egen räkning 50 30 19 17

Personalkostnader 3 -995 -1 026 -255 -275

Övriga externa kostnader -1 674 -1 673 -486 -462

Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar -246 -270 -60 -67

Rörelseresultat 5 202 5 083 1 403 1 439

Ränte- och övriga finansiella intäkter 137 92 20 27

Ränte- och övriga finansiella kostnader -72 -37 -1 -7

Resultat efter finansiella poster 5 268 5 138 1 423 1 458

Skatt 0 0 0 0

Resultat 5 268 5 138 1 423 1 459

Övrigt totalresultat — — — —

Summa totalresultat 5 268 5 138 1 423 1 459

Hänförligt till moderbolagets aktieägare 5 268 5 138 1 423 1 459

Resultat per aktie

Antal aktier 2 000 2 000 2 000 2 000

Resultat per aktie, TSEK 2 634 2 569 711 729

Rapport över totalresultat i sammandrag, koncern

MSEK Not 2013-12-31 2012-12-31

Immateriella tillgångar 225 182

Materiella anläggningstillgångar 810 837

Finansiella tillgångar 5 2 046 1 793

Summa anläggningstillgångar 3 080 2 812

Kundfordringar och övriga fordringar 4 2 115 1 990

Kortfristiga placeringar 339 2 065

Likvida medel 3 039 1 692

Summa omsättningstillgångar 5 493 5 747

Summa tillgångar 8 574 8 559

Eget kapital 5 269 5 138

Långfristiga obetalda vinster 5 1 307 1 413

Övriga långfristiga skulder 15 32

Leverantörsskulder och övriga skulder 779 774

Kortfristiga obetalda och fonderade vinster 5 1 203 1 202

Summa eget kapital och skulder 8 574 8 559

Balansräkning i sammandrag, koncern
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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2013

AB SVENSKA SPEL

MSEK Not Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst
Summa eget kapital 

hänförligt till moder-
bolagets aktieägare

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

Summa totalresultat perioden 1 januari - 31 december 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

Ingående balans per 1 januari 2013 0,2 0,1 5 138 5 138

Summa totalresultat perioden 1 januari - 31 december 5 268 5 268

Utbetalning till ägaren, svenska staten -5 137 -5 137

Utgående balans per 31 december 2013 0,2 0,1 5 269 5 269

Förändringar i eget kapital i sammandrag, koncern

MSEK Not
2013

Jan-dec
2012

Jan-dec

Den löpande verksamheten

Resultat 5 268 5 138

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 239 275

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder 5 507 5 413

Kassaflöde från förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder

Förändring rörelsetillgångar -125 -108

Förändring rörelseskulder -40 292

Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 340 5 597

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar -101 -36

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -162 -124

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 1 3

Investeringar i finansiella tillgångar -2 900 -6 483

Avyttring av finansiella tillgångar 4 305 5 478

Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 143 -1 162

Finansieringsverksamheten

Utbetalning till ägaren, svenska staten 4 -5 137 -5 007

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5 137 -5 007

Kassaflöde 1 347 -572

Likvida medel vid periodens början 1 692 2 264

Likvida medel vid periodens slut 3 039 1 692

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

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

Period januari - december

Sportspel & 
Lotterier Vegas

Casino 
Cosmopol

Övrig 
verksamhet

Elimineringar
och ej fördelade 

kostnader
Koncernen 

Svenska Spel

MSEK
2013

Jan-dec
2012

Jan-dec
2013

Jan-dec
2012

Jan-dec
2013

Jan-dec
2012

Jan-dec
2013

Jan-dec
2012

Jan-dec
2013

Jan-dec
2012

Jan-dec
2013

Jan-dec
2012

Jan-dec 

Nettospelintäkter 6 766 6 615 1 796 2 014 1 167 1 186 — — — — 9 729 9 815

Nettoomsättning från 
spelverksamhet m.m. 5 745 5 567 1 050 1 178 1 252 1 274 30 32 -10 -30 8 067 8 022

Rörelsekostnader (inkl. aktiverat 
arbete) -1 735 -1 747 -291 -317 -776 -799 -28 -26 -35 -49 -2 865 -2 939

Rörelseresultat 4 010 3 820 759 861 476 475 3 6 -45 -79 5 202 5 083

Finansnetto — — — — — — — — 65 55 65 55

Resultat efter 
finansiella poster 4 010 3820 759 861 476 475 3 6 20 -24 5 268 5 138

Fjärde kvartalet oktober - december

Sportspel & 
Lotterier Vegas

Casino 
Cosmopol

Övrig 
verksamhet

Elimineringar
och ej fördelade 

kostnader
Koncernen 

Svenska Spel

MSEK
2013

Okt-dec
2012

Okt-dec
2013

Okt-dec
2012

Okt-dec
2013

Okt-dec
2012

Okt-dec
2013

Okt-dec
2012

Okt-dec
2013

Okt-dec
2012

Okt-dec
2013

Okt-dec
2012

Okt-dec

Nettospelintäkter 1 902 1 906 394 485 301 315 — — — — 2 597 2 707

Nettoomsättning från 
spelverksamhet m.m. 1 609 1 607 232 286 329 343 7 8 9 -18 2 185 2 226

Rörelsekostnader (inkl. aktiverat 
arbete) -489 -484 -77 -85 -199 -210 -8 -7 -9 -1 -782 -788

Rörelseresultat 1 120 1 124 155 201 129 133 0 1 0 -19 1 403 1 439

Finansnetto — — — — — — — — 20 20 20 20

Resultat efter 
finansiella poster 1 120 1 124 155 201 129 133 0 1 19 0 1 423 1 459

Ombud: Försäljning hos spel- och lottombud.
Restauranger/Bingohallar: Intäkter som genereras i restauranger och bingohallar 
via Svenska Spels affärspartner.
Kasino: Intäkter som genereras vid Casino Cosmopols kasinon.
Online: Försäljning via svenskaspel.se och mobil.
Prenumeration: Intäkter från prenumerationskunder. 

Nummerspel: Lotto, Keno, Joker, Viking Lotto, Eurojackpot 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.

AB SVENSKA SPEL

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2013

Lotterier 
19 % (19) 

Sportspel 
17 % (16) 

Kasinospel  
32 % (34) 

Nettospelintäkter per spelkategori 

Nummerspel 
32 % (31) 

Ombud 
53 % (52) 

Kasino 
12 % (12) 

Nettospelintäkter per kanal 

Online 
15 % (14) 

Prenumeration 
2 % (1) 

Restauranger/Bingohallar 
18 % (21) 
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MSEK Not 2013-12-31 2012-12-31

Immateriella tillgångar 205 161

Materiella anläggningstillgångar 301 322

Finansiella tillgångar 5 2 543 2 316

Summa anläggningstillgångar 3 049 2 799

Kundfordringar och övriga fordringar 4 2 600 2 481

Kortfristiga placeringar 339 1 966

Likvida medel 2 945 1 458

Summa omsättningstillgångar 5 884 5 905

Summa tillgångar 8 933 8 705

Eget kapital 5 270 5 145

Långfristiga obetalda vinster 5 1 307 1 413

Övriga långfristiga skulder 15 31

Leverantörsskulder och övriga skulder 1 157 936

Kortfristiga obetalda och fonderade vinster 5 1 184 1 180

Summa eget kapital och skulder 8 933 8 705

Balansräkning i sammandrag, moderbolag

MSEK Not
2013

Jan-dec
2012

Jan-dec
2013

Okt-dec
2012

Okt-dec

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 6 823 6 760 1 859 1 887

Aktiverat arbete för egen räkning 50 30 19 17

Personalkostnader 3 -530 -558 -140 -152

Övriga externa kostnader -1 476 -1 470 -431 -407

Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar -197 -221 -47 -55

Rörelseresultat 4 670 4 541 1 260 1 289

Resultat från andelar i koncernföretag 524 533 524 533

Ränte- och övriga finansiella intäkter 140 95 21 27

Ränte- och övriga finansiella kostnader -71 -36 -0 -7

Resultat efter finansiella poster 5 263 5 133 1 804 1 842

Skatt — — — —

Resultat 5 263 5 133 1 804 1 842

Övrigt totalresultat — — — —

Summa totalresultat 5 263 5 133 1 804 1 842

Resultaträkning i sammandrag, moderbolag

AB SVENSKA SPEL

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2013
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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2013

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 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

Ingående balans per 1 januari 2013 0,2 0,1 12 5 133 5 145

Summa totalresultat perioden 1 januari - 31 december — 5 263 5 263

Utbetalning till ägaren, svenska staten -4 -5 133 -5 137

Utgående balans per 31 december 2013 0,2 0,1 8 5 263 5 270

Förändringar i eget kapital i sammandrag, moderbolag

MSEK Not
2013

Jan-dec
2012

Jan-dec

Den löpande verksamheten

Resultat 5 263 5 133

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet -333 -307

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder 4 929 4 826

Kassaflöde från förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder

Förändring rörelsetillgångar -128 -108

Förändring rörelseskulder 178 171

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 979 4 889

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar -101 -36

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -121 -81

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 2

Investeringar i finansiella tillgångar - 2 900 -6 235

Avyttring av finansiella tillgångar 4 206 5 329

Förändring av långfristig fordran till dotterbolag 27 20

Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 112 -1 001

Finansieringsverksamheten

Erhållen utdelning från dotterbolag 533 554

Utbetalning till ägaren, svenska staten 4 -5 137 -5 007

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 604 -4 452

Kassaflöde 1 486 -565

Likvida medel vid periodens början 1 458 2 023

Likvida medel vid periodens slut 2 945 1 458

Kassaflödesanalys i sammandrag, moderbolag
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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2013

AB SVENSKA SPEL

Not 3   Förändringar i kretsen ledande befattningshavare

Den 11 januari 2013 lämnade Annika Ferm sitt uppdrag som kommunika-

tionsdirektör med sista anställningsdag den 10 juli 2013. Tf. chef för stab

Kommunikation & Ansvar har varit Zenita Strandänger.  Den 30 september 

tillträdde Olle Axelsson som ny kommunikationsdirektör. Olle ingår i 

koncernledningen och rapporterar till VD. I samband med att Olle tillträdde 

sin roll som kommunikationsdirektör och chef för stab Kommunikation & 

Ansvar återgick Zenita till sin ordinarie roll i bolaget som CSR-ansvarig.   

 Andreas Holmström efterträdde Ann-Sofie Olsson som ny VD för dotter-

bolaget Playscan AB från den 18 februari 2013.

Bengt Palmgren lämnade koncernledningen och sitt uppdrag som chefsjurist 

den 1 november för att bli seniorrådgivare till VD. Han är fortsatt styrelsens 

sekreterare.

Not 1   Redovisningsprinciper

Svenska  Spels delårsrapport för perioden januari – december 2013 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 2012. 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. 

 Till följd av förändrade upplysningskrav i IFRS 13 om verkligt värde har också 

IAS 34 Delårsrapportering uppdaterats. Förändringen i IAS 34 innebär 

specifika upplysningar avseende finansiella instrument som redovisats till 

verkligt värde och upplysningar om verkligt värde för finansiella instrument 

som redovisats till upplupet anskaffningsvärde, se not 5. Tillämpningen av 

IFRS 13 har inte inneburit några effekter på koncernens resultat och finansiella 

ställning. Övriga nya eller reviderade IFRS-standarder och IFRIC-tolkningar 

som har trätt i kraft sedan den 1 januari 2013 har inte haft någon väsentlig 

effekt på koncernens finansiella rapporter. 

 Svenska  Spels delårsrapport för perioden januari – december 2013 är 

upprättad i enlighet med ägarens riktlinjer för ekonomisk rapportering. 

Företagsinformation

Svenska Spels delårsrapport för perioden januari – december 2013 har 

godkänts för publicering enligt styrelsebeslut den 30 januari 2014. 

Noter

Not 2   Intäkter per väsentligt intäktsslag

MSEK
2013

Jan-dec
2012

Jan-dec
2013

Okt-dec
2012

Okt-dec

Nettospelintäkter 9 729 9 815 2 597 2 707

Intäkter från restaurangverksamhet 93 100 29 30

Intäkter från uthyrning av spelterminaler 44 46 11 11

Övriga intäkter 118 99 46 18

Intäktsrelaterade kostnader -1 917 -2 038 -498 -541

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 8 067 8 022 2 185 2 226

Koncern

Moderbolag

MSEK
2013

Jan-dec
2012

Jan-dec
2013

Okt-dec
2012

Okt-dec

Nettospelintäkter 8 562 8 629 2 295 2 392

Intäkter från uthyrning av spelterminaler 44 46 11 11

Övriga intäkter 100 86 40 13

Intäktsrelaterade kostnader -1 883 -2 001 -488 -529

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 6 823 6 760 1 859 1 887

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.  
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Not 5   Finansiella instrument

För koncernens samtliga finansiella instrument bedöms verkligt värde 

överensstämma med redovisat värde.  Svenska Spel värderar realränte- 

obligationer och statsobligationer till verkligt värde via resultaträkningen. I 

enlighet med IFRS 7 har realränte obligationer och statsobligationer kategori-

serats i värdehierarki 1 eftersom de värderas  baserat på marknadspriser. 

Koncernens obetalda vinster avseende Triss Månadsklöver värderas i värde-

hierarki 2 eftersom de värderas med observerbara marknadsdata. Obetalda 

vinster avser skuld till vinnare i Triss Månadsklöver för framtida utbetalningar 

som Svenska Spel har åtagit sig att göra. Dessa representeras av en stor mängd 

kassaflöden som betalas ut månadsvis. Kassaflödena diskonteras med en 

räntekurva som är framräknad från de existerande likvida och marknads-

värderade nominella obligationer som svenska staten emitterar. 

I de fall Svenska Spel har garanterat vinnarna i Triss Månadsklöver inflations-

justerade utbetalningar så räknas framtida kassaflöden upp med aktuellt KPI 

och diskonteringskurvan som används är en realräntekurva framräknad från de 

existerande likvida och marknadsvärderade realränteobligationer som svenska 

staten emitterar.

MSEK, 2013-12-31
Tillgångar Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Realränteobligationer 1 417 — — 1 417

Statsobligationer 168 — — 168

Skulder

Obetalda vinster Triss Månadsklöver — 1 472 — 1 472
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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 2012-12-31. Presenterade procenttal 

avser förändring mellan redovisad period 2012 och 2013. 

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport, januari - mars publiceras den 24 april 2014. 

Delårsrapport, januari - juni publiceras den 21 juli 2014.  

Delårsrapport, januari - september publiceras den 21 oktober 2014. 

Bokslutskommuniké, januari - december publiceras i januari 2015. 

   

Årsstämma hålls i Visby den 24 april 2014.

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 gör.

Visby 30 januari 2014

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

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.



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


