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Kvartalet januari - mars 2012
 

• Nettospelintäkterna för koncernen ökade till 2 460 (2 396)                                                                                                
      miljoner kronor, en ökning med 2,6 %.

• Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick till  
 2 007 (1 952) miljoner kronor, en ökning med 2,8 %.

• rörelseresultatet  för koncernen uppgick till 1 251 (1 210)
      miljoner kronor, en ökning med 3,4 %.

• koncernens resultat för kvartalet uppgick till 1 283 
      (1 226) miljoner kronor, en ökning med 4,7 %.

• Casino Cosmopol i sundsvall utsågs i januari till ”Best land 
      based Casino of the Year” vid totally Gaming awards-galan 
      i london.

• talangnätverket 4potentials rankar svenska spel som den 
      mest attraktiva arbetsplatsen för unga talanger efter 
      Google.

• svenska spel har fortsatt klart bäst image av spelbolagen, 

 enligt en imagemätning bolaget genomför kvartalsvis.

• svenska spel har beslutat att genomföra en oberoende   

 granskning av bolagets spelansvarsåtgärder.

Positivt första kvartal

MSEK
2012

Jan-mar
2011

Jan-mar
2011
Helår

Bruttospelintäkter 5 714 5 524 22 284

Nettospelintäkter 2 460 2 396 9 687

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 007 1 952 7 919

Rörelsekostnader inkl aktiverat arbete -755 -742 -2 979

Rörelseresultat 1 251 1 210 4 940

Resultat 1 283 1 226 5 007

Nyckeltal

Rörelsemarginal % 21,7 21,7 21,9

Image % 62 62 63

Nöjd - kund - index (NKI) 69 66 68

Ekonomisk översikt och nyckeltal
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Vi kan nu lägga ett positivt första kvartal 2012 till handlingarna. 

Nettospelintäkterna under första kvartalet 2012 ökade med 63 miljoner 

kronor (2,6 %) jämfört med motsvarande period 2011. Resultatområde 

Sportspel & Lotterier ökar med 82 miljoner kronor (5,2 %), medan resultat-

områdena Casino Cosmopol och Vegas redovisar lägre nettospelintäkter, - 7 

respektive - 12 miljoner kronor (-2,3 respektive -2,4 %). Kvartalets rörelseresul-

tat blev 1 251 miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster och skatt blev 

1 283 miljoner kronor, en ökning med 57 miljoner kronor (4,7 %) jämfört med 

första kvartalet 2011.

Butikerna ökar i hård konkurrens

Särskilt glädjande är att resultatområde Sportspel & Lotterier ökar. Det är näm-

ligen här  vi möter den största konkurrensen från de oreglerade aktörerna. Det 

senaste kvartalets positiva utveckling bygger bland annat på det fantastiska 

arbete våra spelombud gör varje dag. De konkurrerar med internet som blivit 

en allt populärare distributionskanal för spel, där oreglerade spelaktörer gene-

rellt kan erbjuda kunden andra villkor än vad Svenska Spel har tillstånd till. Det 

är en tuff uppgift som ombuden löser på ett bra och mycket beundransvärt 

sätt.

Återta marknadsandelar

Intäktsmässigt är vi tillbaka på den nivå vi var på för några år sedan. Sedan 

dess har den totala nettospelmarknaden vuxit med en dryg miljard kronor. 

Såtillvida har vi en utmaning framför oss att bromsa tappet till konkurrenter 

och återta marknadsandelar för att växa i takt med övriga spelmarknaden.

Vi har blivit bättre på att tillgodose kundens efterfrågan på attraktiva pro-

dukter. Vi har det senaste året riktat allt mer fokus på kunddialog och på den 

totala spelupplevelsen – att vi är ett starkt alternativ närhelst kunden vill spela, 

varhelst kunden vill spela och att spelandet upplevs som säkert och tryggt. 

Det känns som att det arbetet börjar bära frukt nu vilket stärker oss ytterligare 

i det fortsatta arbetet.

Ett sätt att ta oss an denna utmaning är att prioritera hårdare i verksamhe-

ten för att frigöra resurser och investera där det gör skillnad för kunden. Vi har 

ej investerat i tillräcklig omfattning i ett antal år och behöver komma tillbaka 

till minst den tidigare nivån. Det finns mycket att göra framför allt när det gäl-

ler utbudet och positioneringen av den digitala plattformen. 

Det är också viktigt för oss att behålla attraktionen och konkurrenskraften 

även som potentiell arbetsgivare när vi behöver rekrytera nya medarbetare 

och chefer. Därför blev jag väldigt stolt när talangnätverket 4potentials för 

några veckor sedan rankade Svenska Spel som den mest attraktiva arbetsplat-

sen för unga talanger efter Google. 

Nätkasino har mest tillväxt

Den spelform som just nu står för den största tillväxten på spelmarknaden 

är en spelform som vi i dagsläget inte har tillstånd för, nämligen nätkasino. 

Spel på kasino på internet och i mobilen kommer inom de närmaste två åren 

sannolikt att omsätta mer än vad våra fyra kasinon gör tillsammans. Det är 

en utveckling som går tvärtemot målen för svensk spelpolitik. Här måste vi  

hantera vårt uppdrag i relation till en spelform som är en av de mest riskabla 

på marknaden. 

”Lagligt spel” – mot olagligt spel

I en fungerande spelmarknad har tillsynsmyndigheten mandat att vidta re-

levanta och tydliga sanktioner mot aktörer som inte följer regelverket. Därför 

välkomnar jag Lotteriinspektionens kampanj ”Lagligt spel” som pågått sedan 

i början av mars och som fokuserar på illegala spelautomater. Den är en del i 

LI:s uppdrag att verka för en sund och säker svensk spelmarknad, men också 

ett viktigt bidrag till arbetet att motverka den grova organiserade brottslighe-

ten. Det är bra att LI uppmärksammar alla om det illegala spelet i vårt land. I 

förlängningen är det en fråga om vilket samhälle vi vill ha och det är hög tid 

att agera mot de illegala spelautomater.

Ökat spelansvar på Vegas

Vi har tagit initiativ till en analys av hur spelautomater lämpligast bör tillhan-

dahållas för att förebygga och minimera riskerna för problem i samband med 

spelformen Vegas, men också för att få underlag till hur kundupplevelsen kan 

utvecklas. I den allmänna debatten har på senare tid spel på värdeautomater 

ifrågasatts, och mer specifikt kopplingen till alkoholservering.

Kasinot i Sundsvall i topp

Till sist ett litet guldkorn från årets första kvartal – Casino Cosmopol i Sundsvall 

utsågs i januari till ”Best Landbased Casino of the Year” vid Totally Gaming 

Awards-galan i London. Totalt var åtta europeiska kasinon nominerade och 

kasinot i Sundsvall vann i hård konkurrens med kasinon i Italien, Österrike och 

Grekland. Vilken fantastisk bedrift!

Sammantaget har vi en spännande tid framför oss med flera utmaningar där 

det är fortsatt viktigt att vi fokuserar på att stärka vår marknadsposition, kund-

nöjdhet och image ytterligare. Vi är på rätt väg och tack vare den kompetens 

och det starka engagemang som finns i bolaget  är jag övertygad om att vi 

kommer att nå våra uppsatta mål.

Visby 24 april 2012

Lennart Käll

VD och koncernchef

VD har ordet

“Vi är på rätt väg och tack vare den kompetens och 
det starka engagemang som finns i bolaget är jag 
övertygad om att vi kommer att nå våra uppsatta 
mål”

Lennart Käll, VD Svenska Spel
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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 tillgo-

doses under kontrollerade former. Svenska Spel är Sveriges enda helstatliga 

spelbolag och anordnar spel och lotterier efter tillstånd av regeringen. Bolaget 

har i uppdrag att vara särskilt ansvarsfullt i sin verksamhet. Bolaget ska beakta 

konsumenternas intresse av att vara ett trovärdigt alternativ till illegal spelverk-

samhet, ha en väl utbyggd service över hela landet, prioritera sociala skydds-

hänsyn och iaktta stor försiktighet vid all spelutveckling och marknadsföring. 

Strategisk inriktning och mål

Verksamheten styrs genom fyra strategiska målområden: Kund, Ansvar, Af-

färsmässighet och Medarbetare.

Målområde Kund

Svenska Spel ska kanalisera det spelintresse som finns för att kunna utöva 

ett bättre spelansvar och vara ett konkurrensmässigt starkt alternativ. Detta 

förutsätter ett attraktivt kunderbjudande. Svenska Spels nöjd-kund-index har 

under första kvartalet ökat till 69 (66).

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

positiva till Svenska Spel, så kallat imagevärde. Detta värde uppgår för första 

kvartalet till 62 (62).

Svenska Spels marknadsandel på den kända svenska spelmarknaden har 

under en femårsperiod minskat från 56 procent till 50 procent (2011). På 

onlinemarknaden där konkurrensen är som störst är Svenska Spels mark-

nadsandel 25 procent (2011), vilket är en minskning med 2 procentenheter 

jämfört med 2010. Den minskade marknadsandelen på onlinemarknaden 

förklaras främst av en stark tillväxt av kasinospel hos de utländska oreglerade 

spelbolagen, vilket är en spelform som Svenska Spel ej har tillstånd för.

Målområde Ansvar

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

ett ansvarstagande som omfattar allt som Svenska Spel gör. Spelansvar, affärs-

etik och säkerhet är viktiga komponenter för att alltid kombinera spelupple-

velser med bästa möjliga ansvar. Alla kunder ska känna att det är tryggt och 

säkert och att det finns goda möjligheter till att ha kontroll över sitt spelande. 

Spelansvaret ska genomsyra hela marknadsföringen och spelverksamheten. 

Utmaningen är balansgången mellan ansvartagande och att möta kundens 

efterfrågan på spänning, upplevelse och förströelse.

34 procent av svenska folket anser i mätning för första kvartalet att Svenska 

Spel tar sitt ansvar för att minska spelberoendet. 

Målområde Affärsmässighet

För att framtidssäkra ett konkurrenskraftigt Svenska Spel krävs framöver ökade 

investeringar inom framför allt det digitala området. För att kunna finansiera 

en ökad investeringsnivå och förbättra kostnadseffektiviteten och förtydliga 

roller och ansvar i bolaget genomförs under de närmaste åren ett omfattande 

omställningsprogram med mål att sänka kostnadsnivån avsevärt.

Målområde Medarbetare

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

alltid låter omtanken om kunden och medarbetaren stå i fokus. Motiverade 

medarbetare är en förutsättning för en framgångsrik verksamhet. Medar-

betarnas ansvar sammanfattas i något som kallas ”Medarbetarskapet” som 

bygger på ansvarstagande, initiativkraft och delaktighet.

Medarbetarundersökning genomförs årligen och motivationsindex ska 

minst uppgå till 86 procent. Resultatet för 2011 blev 86 (83) procent .

Ledarskapsindex ska uppgå till minst 72 procent. Resultatet för 2011 blev 

73 (70) procent.

Framtidsutsikter

Förutsatt  dagens villkor på spelmarknaden kommer konkurrensen att öka 

med nya aktörer, konstellationer och konsolideringar. Att skapa internationella 

samarbeten och allianser är en stark trend. Spelansvaret och omsorgen om 

kunderna blir allt mer avgörande för varumärket, samtidigt som kunderna 

efterfrågar utveckling av nya produkter och tjänster. Utbudet av kunderbju-

danden via internet, mobil och surfplattor ökar i mycket snabb takt.

Risker och säkerhetsfaktorer

Svenska Spels viktigaste tillgång är tillstånden för spelverksamheten. Hur 

politikerna avser att reglera och kontrollera den totala spelmarknaden, samt 

hur bolaget klarar att möta kundernas förväntningar vad avser moderna och 

attraktiva produkter och tjänster, samt effektiva spelansvarsåtgärder i en ökad 

konkurrens är helt avgörande för bolagets framtid.

Operativa risker är relaterade till avbrott i spelsystem, integrerade betallös-

ningar eller i leveransen av lotter. 

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

är självfinansierade då kassaflöden med god marginal täcker behovet av 

investeringar och verksamhetens driftskostnader. I årsredovisningen för 2011 

finns en redovisning av styrelsens och ledningens riskbedömning. Denna 

redovisning är i allt väsentligt överensstämmande med den bedömning som 

gjorts i samband med årsbokslut 2011.

Uppdrag och mål



5

delårsrapport JaNUarI-mars 2012

aB sveNska spel

Nettospelintäkter

Nettospelintäkterna ökade med 63 miljoner kronor till 2 460 (2 396) miljoner 

kronor. Vinnarnas andel uppgick till 3 254 (3 128) miljoner kronor, vilket är 

en ökning med 126 miljoner kronor. Då vinnarnas andel är direkt relaterat till 

spelintäkterna har de ökade kostnaderna sin förklaring i ett ökat spelande.

De högre nettospelintäkterna beror främst på en mycket positiv tillväxt 

på spel i produktgruppen sportspel som ökade med 45 miljoner kronor,  

även försäljningen av Lotto och Triss ökade jämfört med föregående år (+ 16 

respektive + 29 miljoner kronor). 

Nettospelintäkterna för Vegas uppgick till 514 (526) miljoner kronor vilket 

är 12 miljoner kronor lägre jämfört med samma period 2011. Även om net-

tospelintäkterna har minskat har Vegas haft ett bra kvartal jämfört med histo-

riska värden. Nettospelintäkterna för 2011 års första kvartal nådde rekordnivå 

med 526 miljoner kronor.

Nettospelintäkterna för Casino Cosmopol minskade med 6 miljoner kronor 

till 282 (288) miljoner kronor. De lägre nettospelintäkterna förklaras huvud-

sakligen av att kunderna vunnit mer än sedvanligt både på bordspel såsom 

roulette-, tärnings- och kortspel samt spelautomater.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 

Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. ökade med 55 miljoner kronor 

till 2 007 (1 952). Provisioner till ombud och samarbetspartner för försäljning 

och vinstinlösen ökade med 10 miljoner kronor till 503 (493) miljoner kronor. 

Rörelseresultat

Periodens rörelseresultat uppgick till 1 251 (1 210) miljoner kronor vilket är en 

ökning med 42 miljoner kronor. Rörelsekostnaderna inklusive aktiverat arbete 

ökade med 13 miljoner kronor till 755 (742). De ökade nettospelintäkterna 

i kombination med lägre kostnader för avskrivningar är förklaringen till det 

förbättrade resultatet.

 

Finansnetto 

Finansnettot uppgick under första kvartalet till 31 (16) miljoner kronor. För-

ändringen av finansnettot beror på ökad avkastning på gjorda placeringar un-

der året, högre bankränteintäkter samt en positiv värdeförändring avseende 

placeringar för Triss Månadsklöver.  

Resultat för perioden 

Resultatet för första kvartalet uppgick till 1 283 (1 226), vilket är en ökning 

med 57 miljoner kronor.

Finansiell ställning 

Koncernens balansomslutning uppgick till 9 389 miljoner kronor, jämfört 

med 8 107 per den sista december 2011, det vill säga en ökning med 1 282 

miljoner kronor. 

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 305 (1 333)  miljo-

ner kronor. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -485 (-241) 

miljoner kronor, varav -5 (-4) miljoner kronor avser investeringar i materiella 

anläggningstillgångar och -476 (-234) miljoner kronor avser nettoinvestering-

ar i kortfristiga placeringar, inklusive placeringar för Triss Månadsklöver. Kas-

saflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -1 000 (-1 000) miljoner 

kronor och hänför sig till förskottsbetalning av 2011 års resultat. Likvida medel 

uppgick vid periodens slut till 2 084 (2 365) miljoner kronor.

 

Moderbolag
I moderbolaget ingår all spelverksamhet förutom kasinoverksamheten.

 Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. uppgick till 1 709 (1 645) miljo-

ner kronor, en ökning med 64 miljoner kronor.

 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 1 141 (1 089) miljoner 

kronor vilket är en ökning med 52 miljoner kronor. 

 Kassaflödet uppgick till -280 (91) miljoner kronor.

 Moderbolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick 

till 4 (1) miljoner kronor och investeringar i immateriella tillgångar uppgick 

till 4 (4) miljoner kronor. Investeringar i finansiella tillgångar uppgick till 2 043 

(700) miljoner kronor samt avyttringar med 1 645 (499). Nettoförändringen i 

placeringar för Triss Månadsklöver uppgick till 21 (-32) miljoner kronor. 

Koncernens finansiella resultat och ställning
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MSEK
2012

Jan-mar
2011

Jan-mar
2011
Helår

Sportspel & Lotterier

Nettospelintäkter 1 664 1 582 6 401

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 406 1 332 5 399

Rörelseresultat 972 917 3 607

Vegas

Nettospelintäkter 514 526 2 083

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 300 310 1 222

Rörelseresultat 223 230 893

Casino Cosmopol

Nettospelintäkter 282 288 1 203

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 301 308 1 291

Rörelseresultat 95 108 494

Fördelning per resultatområde

Sportspel & 
Lotterier
68 % (66)

Vegas
21 % (22)

Nettospelintäkter per resultatområde

Casino Cosmopol
11 % (12)

Lotterier
17 % (16)

Sportspel
19 % (18)

Internet‐poker
2 % (2)

Nettospelintäkter per spelkategori

Nummerspel
30 % (30)

Vegas
21 % (22)

Casino Cosmopol
11 % (12)
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Finansiella rapporter

MSEK Not
2012

Jan-mar
2011

Jan-mar
2011
Helår

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 2 007 1 952 7 919

Aktiverat arbete för egen räkning 6 3 28

Personalkostnader 3 -262 -252 -1 011

Övriga externa kostnader -432 -409 -1 710

Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar -67 -83 -286

Rörelseresultat 1 251 1 210 4 940

Ränte- och övriga finansiella intäkter 49 49 204

Ränte- och övriga finansiella kostnader -17 -33 -138

Resultat efter finansiella poster 1 283 1 226 5 007

Skatt - - 0

Resultat 1 283 1 226 5 007

Övrigt totalresultat - - -

Summa totalresultat 1 283 1 226 5 007

Hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 283 1 226 5 007

Resultat per aktie

Antal aktier 2 000 2 000 2 000

Resultat per aktie, TSEK 641 613 2 503

Rapport över totalresultat i sammandrag, koncern

MSEK Not 2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31

Immateriella tillgångar 198 218 209

Materiella anläggningstillgångar 876 929 923

Finansiella tillgångar 1 749 1 580 1 493

Summa anläggningstillgångar 2 823 2 727 2 624

Kundfordringar och övriga fordringar 4, 5 2 908 2 775 1 881

Kortfristiga placeringar 5 1 573 833 1 337

Likvida medel 5 2 084 2 365 2 264

Summa omsättningstillgångar 6 566 5 973 5 483

Summa tillgångar 9 389 8 701 8 107

Eget kapital 6 290 5 992 5 007

Långfristiga obetalda vinster 1 409 1 323 1 419

Övriga långfristiga skulder 36 40 36

Leverantörsskulder och övriga skulder 678 589 625

Kortfristiga obetalda och fonderade vinster 870 633 921

Förutbetalda intäkter 106 124 99

Summa eget kapital och skulder 9 389 8 701 8 107

Balansräkning i sammandrag, koncern

aB sveNska spel

delårsrapport JaNUarI-mars 2012
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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

Summa totalresultat perioden 1 januari - 31 mars 1 226 1 226

Utgående balans per 31 mars 2011 0,2 0,1 5 992 5 992

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

Summa totalresultat perioden 1 januari - 31 mars 1 283 1 283

Utgående balans per 31 mars 2012 0,2 0,1 6 290 6 290

Förändringar i eget kapital i sammandrag, koncern

MSEK Not
2012

Jan-mar
2011

Jan-mar
2011
Helår

Den löpande verksamheten 5

Resultat 1 283 1 226 5 007

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 50 83 282

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder 1 333 1 308 5 289

Kassaflöde från förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder

Förändring rörelsetillgångar -27 36 -71

Förändring rörelseskulder -1 -11 382

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 305 1 333 5 600

Investeringsverksamheten 5

Investeringar i immateriella tillgångar -4 -4 -35

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -5 -4 -162

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 1 1 4

Investeringar i finansiella tillgångar -2 142 -700 -2 097

Avyttring av finansiella tillgångar 1 645 498 1 584

Nettoförändring i placeringar för Triss Månadsklöver 21 -32 -135

Kassaflöde från investeringsverksamheten -485 -241 -842

Finansieringsverksamheten

Utbetalning till ägaren, svenska staten 4 -1 000 -1 000 -4 766

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 000 -1 000 -4 766

Kassaflöde -180 92 -9

Likvida medel vid periodens början 2 264 2 273 2 273

Likvida medel vid periodens slut 2 084 2 365 2 264

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 Cosmo-

pol. Under övrig verksamhet ingår ej fördelade resultatposter i moderbolaget Svenska Spel samt verksamheter som ingår i koncernens övriga mindre dotterbolag.

Sportspel & 
Lotterier Vegas

Casino 
Cosmopol

Övrig 
verksamhet

Eliminering 
interna poster

Koncernen 
Svenska Spel

MSEK
2012

Q1
2011

Q1
2012

Q1
2011

Q1
2012

Q1
2011

Q1
2012

Q1
2011

Q1
2012

Q1
2011

Q1
2012

Q1
2011

Q1

Resultaträkning

Nettospelintäkter 1 664 1 582 514 526 282 288 - - - - 2 460 2 396

Provisioner -288 -276 -214 -217 - - 0 - - - -503 -493

Övriga intäkter 30 26 0 0 19 20 12 15 -11 -13 49 48

Nettoomsättning från 
spelverksamhet m.m. 1 406 1 332 300 310 301 308 12 15 -11 -13 2 007 1 952

Kostnader (inkl. aktiverat arbete) -434 -415 -77 -79 -206 -201 -50 -60 11 13 -755 -742

Rörelseresultat 972 917 223 230 95 108 -38 -45 0 0 1 251 1 210

Finansiella intäkter - - - - - - 53 51 -4 -3 49 49

Finansiella kostnader - - - - - - -21 -35 4 3 -17 -33

Resultat efter 
finansiella poster 972 917

   
223 230 95 108 -6 -29 0 0 1 283 1 226
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aB sveNska spel

MSEK Not 2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31

Immateriella tillgångar 175 192 185

Materiella anläggningstillgångar 367 403 405

Finansiella tillgångar 2 292 2 148 2 036

Summa anläggningstillgångar 2 835 2 743 2 626

Kundfordringar och övriga fordringar 4, 5 3 419 3 274 2 394

Kortfristiga placeringar 5 1 474 833 1 337

Likvida medel 5 1 743 2 276 2 023

Summa omsättningstillgångar 6 636 6 383 5 754

Summa tillgångar 9 471 9 126 8 380

Eget kapital 6 192 5 882 5 018

Långfristiga obetalda vinster 1 409 1 323 1 419

Övriga långfristiga skulder 34 39 35

Leverantörsskulder och övriga skulder 922 1 171 944

Kortfristiga obetalda och fonderade vinster 808 587 864

Förutbetalda intäkter 106 124 99

Summa eget kapital och skulder 9 471 9 126 8 380

Balansräkning i sammandrag, moderbolag

MSEK Not
2012

Jan-mar
2011

Jan-mar
2011
Helår

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 1 709 1 645 6 636

Aktiverat arbete för egen räkning 6 3 28

Personalkostnader 3 -145 -139 -558

Övriga externa kostnader -374 -358 -1 500

Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar -55 -63 -221

Rörelseresultat 1 141 1 089 4 384

Resultat från andelar i koncernföretag - - 554

Ränte- och övriga finansiella intäkter 49 49 206

Ränte- och övriga finansiella kostnader -17 -33 -136

Resultat efter finansiella poster 1 173 1 105 5 008

Skatt - - -

Resultat 1 173 1 105 5 008

Övrigt totalresultat - - -

Summa totalresultat 1 173 1 105 5 008

Resultaträkning i sammandrag, moderbolag
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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 mars - 1 105 1 105

Utgående balans per 31 mars 2011 0,2 0,1 6 5 875 5 882

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

Summa totalresultat perioden 1 januari - 31 mars - 1 173 1 173

Utgående balans per 31 mars 2012 0,2 0,1 11 6 181 6 192

Förändringar i eget kapital i sammandrag, moderbolag

MSEK Not
2012

Jan-mar
2011

Jan-mar
2011
Helår

Den löpande verksamheten 5

Resultat 1 173 1 105 5 008

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 38 62 -337

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder 1 211 1 167 4 671

Kassaflöde från förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder

Förändring rörelsetillgångar -24 32 -70

Förändring rörelseskulder -83 121 239

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 104 1 320 4 840

Investeringsverksamheten 5

Investeringar i immateriella tillgångar -4 -4 -35

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -4 -1 -125

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 1 1 3

Investeringar i finansiella tillgångar -2 043 -700 -2 097

Avyttring av finansiella tillgångar 1 645 499 1 584

Nettoförändring i placeringar för Triss Månadsklöver 21 -32 -135

Förändring av långfristig fordran till dotterbolag 0 9 33

Kassaflöde från investeringsverksamheten -384 -229 -772

Finansieringsverksamheten

Erhållen utdelning från dotterbolag - - 536

Utbetalning till ägaren, svenska staten 4 -1 000 -1 000 -4 766

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 000 -1 000 -4 230

Kassaflöde -280 91 -162

Likvida medel vid periodens början 2 023 2 185 2 185

Likvida medel vid periodens slut 1 743 2 276 2 023

Kassaflödesanalys i sammandrag, moderbolag
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Not 1   Redovisningsprinciper

Svenska Spels delårsrapport för perioden januari – mars 2012 är upprättad i 

enlighet med International Accounting Standard (IAS) 34, Delårsrapportering. 

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 International Financial Reporting 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 – mars 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 

ombudsprovisioner. Nettot kallas i resultaträkningen för ”Nettoomsättning 

från spelverksamhet m.m.”  

 Skälet till detta redovisningssätt är att större delen av Svenska Spels verk-

samhet baseras på omfördelning av inbetalda medel mellan deltagarna i spel 

eller lotterier. 

Företagsinformation

Svenska Spels delårsrapport för perioden januari – mars 2012 har godkänts 

för publicering enligt styrelsebeslut den 24 april 2012. 

Noter

MSEK
2012

Jan-mar
2011

Jan-mar
2011
Helår

Tjänsteförsäljning

Nettospelintäkter 2 460 2 396 9 687

Provisioner -503 -493 -1 973

Varuförsäljning

Intäkter från restaurangverksamhet 23 24 101

Kostnad sålda varor -10 -10 -40

Övriga intäkter

Uthyrning av spelterminaler 11 12 48

Övrigt 25 22 96

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 007 1 952 7 919

Not 2   Intäkter per väsentligt intäktsslag

Koncern

Moderbolag

MSEK
2012

Jan-mar
2011

Jan-mar
2011
Helår

Tjänsteförsäljning

Nettospelintäkter 2 178 2 108 8 484

Provisioner -502 -493 -1 973

Övriga intäkter

Uthyrning av spelterminaler 11 12 48

Övrigt 21 18 77

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 709 1 645 6 636
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Definitioner och begrepp

Kvartal     Januari - mars

Period     Januari - mars

Nettospelintäkter    Spelarnas insats (bruttospelintäkter) minus vinnarnas andel.

Nettospelmarknad    Nettospelintäkter på den svenska spelmarknaden

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.

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 - mars 2011. Jämförelsetal 

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

avser förändring mellan redovisad period 2011 och 2012. 

Kommande rapporttilfällen

23 juli 2012 Delårsrapport januari - juni 2012

24 oktober 2012 Delårsrapport  januari - september 2012

Februari 2013 Bokslutskommuniké 2012

Not 3   Förändringar i kretsen ledande befattningshavare

Mattias Mildenborn, tf. chef för resultatområde Sportspel & Lotterier med-

delade den 12 januari att han kommer avsluta sin anställning i bolaget. Re-

krytering av ny chef och ersättare till Mattias Mildenborn har genomförts och 

Peter Zäll har påbörjat sitt uppdrag som resultatområdeschef för Sportspel & 

Lotterier den 27 mars.

 Den 15 januari meddelas att Marie Loob blivit utsedd till vice VD. Den nya 

rollen som Marie Loob tillträder från den14 februari läggs utöver Marie Loobs 

ordinarie uppdrag som chef för koncernstaben Finans & Säkerhet. 

 Den 27 januari meddelar Anders Granvald att han valt att lämna sin roll som 

chef för verksamhetsområde Utveckling. 

 Den 24 februari tillträdde Jörgen Olofsson som chef för nya staben IT. 

Staben är en hopslagning av tidigare verksamhetsområde Utveckling, där 

Anders Granvald tidigare varit chef samt tidigare verksamhetsområde Produk-

tion där Jörgen Olofsson tidigare varit chef. 

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

Modervarumärket. Johan Lindvall kommer att ingå i koncernledningen.

Not 4   Behandling av överskott

Moderbolagets resultat efter skatt disponeras av regeringen. Bolagets vinst-

medel under räkenskapsåret lånas räntefritt ut till svenska staten. Inbetalning-

arna sker kvartalsvis: 30 april, 31 juli, 31 oktober samt 15 februari. Utlånade 

medel avräknas mot lämnad utdelning efter beslut av bolagets årsstämma. 

Till och med den 31 mars 2012 har 2 200 miljoner kronor avseende 2011 års 

resultat lånats ut i förskott till svenska staten. 

Denna rapport har avgivits av verkställande direktören efter bemyndigande av styrelsen.

Visby 24 april 2012

AB Svenska Spel

Lennart Käll

VD och koncernchef

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer

Not 5   Omklassificering likvida medel

Ändring har skett avseende bolagets klassificering av likvida medel, vilket har 

inneburit omklassificering för både koncernen och moderbolaget.

 Kortfristiga placeringar med en löptid under tre månader, som är utsatta för 

en obetydlig risk för värdefluktuationer samt lätt kan omvandlas till bank-

medel redovisas som likvida medel. De medel på spelkonton som Svenska 

Spels kunder innehar redovisas som kortfristig fordran. Som en följd av ändrad 

klassificering har rättelse skett av tidigare perioder. 

 Detta har för koncernen inneburit att omklassificering skett från likvida 

medel till kortfristiga placeringar med 747 miljoner kronor per 31 mars 2011. 

Omklassificering har skett från likvida medel till övriga fordringar med 141 

miljoner kronor per 31 mars 2011. 

 Detta har för moderbolaget inneburit att omklassificering skett från kortfris-

tiga placeringar till likvida medel med 600 miljoner kronor per 31 mars 2011 

samt från likvida medel till övriga fordringar med 141 miljoner kronor per 31 

mars 2011.

 En omklassificeringar har även skett i kassaflödet avseende utlånade medel 

till svenska staten. Omklassificering har gjorts från den löpande verksamheten 

till finansieringsverksamheten med -1 000 miljoner kronor för perioden 

1 januari - 31 mars 2011.



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


