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Delårsperioden januari - juni
• Nettospelintäkterna för koncernen ökade till 4 775 (4 651)                                                                                                                                             
    miljoner kronor, en ökning med 2,7 %.                                                              

• Rörelseresultatet  för koncernen uppgick till 2 394 (2 326)
    miljoner kronor, en ökning med 2,9 %. 

• Resultatet för koncernen uppgick till 2 419 (2 356) miljoner
    kronor, en ökning med 2,7 %.

• Rörelsemarginalen uppgick till 21,2 (21,4) %. Lägre marginal 
    p g a förändrad produktmix, samt ökade rörelsekostnader.

• Svenska Spels imagevärde på 63 % är fortsatt starkast bland 
    spelbolagen.

• Ett annorlunda spelbolag - en varumärkeskampanj har 
    startat i syfte att öka kunskapen om att Svenska Spels över-
    skott går tillbaka till samhället.

• Spelansvaret stärks i mobilen. Nu kan kunderna göra ett   
    självtest och med hjälp av en ny spelansvarsapp kontrollera
    sitt spelande på ett enkelt sätt.

• I juni presenterade Riksrevisionen en granskning av staten
    på spelmarknaden och gav i sin rapport ett antal 
    rekommendationer både till regeringen och till Svenska Spel.

Andra kvartalet april - juni
• Nettospelintäkterna för koncernen ökade till 2 315 (2 254)                                                                                    
    miljoner kronor, en ökning med 2,7 %.

• Rörelseresultatet  för koncernen uppgick till 1 142 (1 117)
    miljoner kronor, en ökning med 2,3 %. 

•  Resultatet för koncernen uppgick till  1 136 (1 130) miljoner
    kronor, en ökning med 0,5 %.

• Rörelsemarginalen uppgick till 20,6 (21,0) %. Lägre marginal
    p g a förändrad produktmix, samt ökade rörelsekostnader.

Fortsatt stabil utveckling

MSEK
2012

Jan-jun
2011

Jan-jun
2012

Apr-jun
2011

Apr-jun
2011
Helår

Bruttospelintäkter 11 197 10 776 5 483 5 252 22 284

Nettospelintäkter 4 775 4 651 2 315 2 254 9 687

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 3 898 3 786 1 892 1 834 7 919

Rörelsekostnader -1 514 -1 471 -755 -726 -3 007

Rörelseresultat 2 394 2 326 1 142 1 117 4 940

Resultat 2 419 2 356 1 136 1 130 5 007

Nyckeltal

Rörelsemarginal % 21,2 21,4 20,6 21,0 21,9

Image % 63 67 63

Nöjd - kund - index (NKI) 67 61 68

Ekonomisk översikt och nyckeltal*

* Definitioner och begrepp sidan 13
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Årets första halvår kan sammanfattas som försiktigt positivt. Nettospelintäk-

terna uppgick till 4 775 miljoner kronor, en ökning med 124 miljoner kronor 

(2,7 %) jämfört med första halvåret 2011. 

Rörelsekostnaderna uppgick till 1 514 (1 471) miljoner kronor, vilket är en 

ökning med 43 miljoner kronor främst relaterad till ökade personalkostnader 

och rörliga försäljningskostnader.

Koncernens rörelseresultat blev 2 394 (2 326) miljoner kronor, en ökning 

med 2,9 procent och en rörelsemarginal på 21,2 procent. Resultat efter finan-

siella poster och skatt uppgick till 2 419 (2 356) miljoner kronor, en ökning 

med 2,7 procent jämfört med första halvåret föregående år. 

Tillväxt inom sportspel, Triss och Lotto

Resultatområde Sportspel & Lotterier står för de ökade nettospelintäkterna, 

vilket till största del beror på en ökad försäljning av Triss och Lotto och en stark 

tillväxt av sportspelen. Här har givetvis vårt engagemang vid fotbolls-EM och 

ishockey-VM varit en bidragande faktor. 

Försäljningen för Vegas ligger ungefär på samma nivå som föregående år. 

Nettospelintäkterna för Casino Cosmopol minskar något, särskilt på spel-

automater vilket sannolikt kan förklaras av ett ökat utbud och attraktiva erbju-

danden från oreglerade utlandsbaserade konkurrenter som tillhandahåller 

nätkasinospel. Nätkasino är en spelform i kraftig tillväxt, med en omsättnings-

ökning på 200-300 miljoner kronor i år, dvs totalt ca 1 miljard i omsättning. 

Spel i butik ökar

Försäljningen i butikskanalen ökar med 74 miljoner kronor (3 %) jämfört med 

första halvåret 2011.

Det är vår största affär och jag är imponerad över hur ombuden tar hand 

om kunderna. Det personliga mötet och deras kompetens inom spel och 

spelansvar är viktigt för att möta en hårdare konkurrens från framförallt de 

oreglerade aktörerna.  

Svenska Spels försäljning online ökar med 11 procent under halvåret, 

framförallt via mobilen. 

Utveckling av spelansvarsåtgärder

Under andra kvartalet lanserade vi en spelansvarsapp, Spelkollen, som ger 

spelaren möjlighet att själv kontrollera sitt spelande – tid, insatser och vinst/

förlust – via mobilen.  Vidare kan kunden nu även via mobilen göra ett enkelt 

självtest om sina spelvanor.

Ett nytt och förbättrat inpasseringssystem på våra kasinon möjliggjorde 

att vi under det andra kvartalet lyckades genomföra spelansvarssamtal med 

samtliga frekventa besökare i åldern 20-24 år.  En del av ansvarssamtalen 

resulterar i att gästen frivilligt tecknar avtal om besöksbegränsning eller 

avstängning.

Vi har också tagit initiativ till en granskning av våra ansvarsåtgärder i syfte 

att förbättra effekten av vårt ansvarsarbete och vilka verktyg som är effektivast 

för att förebygga spelproblem. 

Överskottskampanj engagerar

I juni presenterade vi i tidningar och TV varumärkeskampanjen ”Ett annor-

lunda spelbolag”. Syftet med kampanjen är att informera våra kunder och 

svenska folket att vårt överskott går tillbaka till samhället, illustrerat i reklamen 

genom sjukvård, vägbyggen och forskning. Bakgrunden till kampanjen är att 

vi i undersökningar bland våra kunder ser att kunskapen om hur vårt över-

skott används är påfallande låg. 

Riksrevisionens granskning 

I slutet av juni presenterade Riksrevisionen en granskning av staten på 

spelmarknaden och gav i sin rapport ett antal rekommendationer både till 

regeringen och till Svenska Spel. Slutsatsen är att spelberoendet med rådande 

situation på marknaden riskerar att öka vilket inte ligger i linje med de mål 

riksdagen fastslagit inom spel- och folkhälsopolitiken.

Jag tycker det är en bra och till stora delar en väl genomarbetad rapport 

med ett antal rekommendationer som vi ska ta till oss. Jag hoppas rapporten 

kan leda till en bra debatt om vilken spelmarknad och vilket samhälle vi vill ha. 

Idag finns det en stor illegal spelmarknad och en växande oreglerad 

spelmarknad på internet som staten inte har kontroll över. En marknad där 

regelverket inte följs, där effektiva sanktioner saknas och överträdelser inte 

beivras eller prioriteras.

Jag tolkar slutsatserna i rapporten som att det nuvarande regelverket 

måste stramas upp – med marknadsföringsrestriktioner, precisa krav på 

ansvarsåtgärder och ett stärkt främjandeförbud. Dessutom behöver tillsyns-

myndighetens befogenheter utökas och rättsvårdande myndigheter behöver 

tillföras resurser för att kunna prioritera och beivra överträdelser. 

Nöjda kunder och starkt imagevärde

Det gläder oss att vi fortsatt har ett stort förtroende hos våra kunder och att 

de är nöjda med vad vi levererar och står för.

Under det andra kvartalet uppgår nöjd-kund-index till 67 procent jämfört 

med 69 procent första kvartalet, vilket är en minskning men klart över note-

ringen för motsvarande period föregående år (61%).

Vårt imagevärde uppgår för andra kvartalet till 63 procent, vilket är en 

ökning jämfört med första kvartalet i år. Nivån är dock fortfarande lägre än 

toppnoteringen från motsvarande period föregående år på 67 procent. 

39 procent av svenska folket anser att Svenska Spel tar sitt ansvar för att 

minska spelberoendet. Det är en ökning med 5 procentenheter jämfört med 

resultatet från första kvartalets mätning. Siffran är med marginal den högst 

uppmätta i jämförelse med andra spelbolag i mätningen.

Med nöjda kunder och starka imagevärden för både Svenska Spel och vårt 

spelansvar ser jag med tillförsikt fram emot en spännande höst fylld av både 

spelansvar och spelglädje. 

Visby 23 juli 2012

Lennart Käll

VD och koncernchef

VD har ordet

“Med en stark marknadsposition och ett tydligt uppdrag 
kommer vi även framöver att leda utvecklingen inom 
spelansvarsområdet”

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 

tillgodoses under kontrollerade former. Svenska Spel är Sveriges enda helstat-

liga spelbolag 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 tillgodose konsumenternas efterfrågan på attrak-

tiv spelverksamhet. Detta tydliggörs i ägarens uppdrag på sex punkter som 

fastställdes på årsstämman den 24 april.

Utöver Svenska Spels uppdrag där krav på det sociala ansvarstagandet tyd-

ligt framgår har Svenska Spel för första gången ett finansiellt mål fastställt av 

ägaren. Svenska Spel ska nå en rörelsemarginal på minst 22 procent över en 

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

Mål och måluppfyllelse

Verksamheten styrs genom fyra strategiska målområden: Kund, Ansvar, 

Affärsmässighet och Medarbetare.

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 andra kvartalet uppgår till 

67 (61) procent. 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. Detta värde uppgår för andra 

kvartalet till 63 procent, vilket är en ökning jämfört med första kvartalet i 

år, men nivån är fortfarande lägre än föregående års toppnotering på 67 

procent.

Svenska Spels marknadsandel (Q1) uppskattas till straxt under 50 procent 

vilket är ungefär samma nivå som för helåret 2011, men något lägre än 

motsvarande period föregående år.  Svenska Spel ökar sin marknadsandel 

i butikskanalen och lyckas trots en hård konkurrens behålla en oförändrad 

marknadsandel online.

Målområde Ansvar

I Svenska Spels årsredovisning beskrivs Svenska Spels hållbarhetsarbete inom 

fokusområdena: socialt ansvar och spelansvar, affärsetik och säkerhet, ansvar 

för medarbetarna, ekonomiskt ansvar. Att vara det mest ansvarsfulla spelbo-

laget är högt prioriterat och det innebär ett ansvarstagande som omfattar allt 

som Svenska Spel gör. Det är framförallt inom spelansvaret som Svenska Spel 

kan påverka och göra skillnad. Spelansvaret ska genomsyra marknadsföringen 

och hela spelverksamheten. I Riksrevisionens nyligen publicerade rapport 

uppmärksammas bland annat frågor kring uppföljning av spelansvarsverkty-

gens effekt, Svenska Spels marknadsföring, samt behov av ökat spelansvar för 

produkten Vegas. 

För att förstärka spelansvaret i mobilen så lanserades under andra kvartalet 

en spelansvarsapp, Spelkollen - vilken ger spelaren möjlighet att själv kon-

trollera sitt spelande. Spelaren kan nu även göra ett enkelt självtest av sina 

spelvanor i mobilen.

39 procent av svenska folket anser i mätning för andra kvartalet att Svenska 

Spel tar sitt ansvar för att minska spelberoendet. Det är en ökning med 5 

procentenheter jämfört med resultatet från första kvartalets mätning. 

Målområde Affärsmässighet

För att framtidssäkra ett konkurrenskraftigt Svenska Spel krävs framöver ökade 

investeringar inom framförallt det digitala området. För att kunna finansiera 

en ökad investeringsnivå och förbättra kostnadseffektiviteten i Svenska Spel 

genomförs under de närmaste åren ett omfattande omställningsprogram 

med mål att sänka kostnadsnivån avsevärt. Under våren har genomlysning 

skett av ett antal potentiella effektiviseringsområden. 

Rörelsemarginalen för delårsperioden januari-juni är 21,2 procent jämfört 

med 21,4 procent 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 våren har ca 70 chefer genomgått en intern ledarskapsut-

bildning med fokus på bland annat värderingsstyrning, kommunikation och 

förändringsledning. 

Medarbetarundersökning genomförs två gånger per år.  Målet är att med-

arbetarnas motivationsindex ska uppgå till minst 86 procent och resultatet 

efter andra kvartalets mätning visar ett index på 83 (81) procent.  Ledarskaps-

index bör uppgå till minst 73 procent, och uppgår för närvarande till 74 (73) 

procent.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Svenska Spels viktigaste tillgång är tillstånden för spelverksamheten. Hur 

politikerna avser att reglera och kontrollera den totala spelmarknaden, samt 

hur Svenska Spel klarar att möta kundernas förväntningar vad avser moderna 

och attraktiva produkter och tjänster, samt effektiva spelansvarsåtgärder i en 

ökad konkurrens är helt avgörande för Svenska Spels 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 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

En stor utmaning för Svenska Spel blir fortsatt att vända den negativa trenden 

och återta marknadsandelar. Det krävs en fortsatt hög marknadsandel för att 

kunna uppfylla Svenska Spels uppdrag och säkerställa en hög nivå av socialt 

ansvar och ett ökat skydd till konsumenterna. Så länge oreglerade och illegala 

aktörer kan marknadsföra, sälja och verka på marknaden och tillsynsmyn-

digheten inte har tillräckliga sanktionsmöjligheter kommer denna trend att 

fortsätta. För att behålla eller öka marknadsandelen krävs likvärdiga villkor för 

de som agerar på den svenska spelmarknaden.

Utbudet av kunderbjudanden via internet, mobil och surfplattor ökar i 

mycket snabb takt och de spel som ökar är framförallt mer riskfyllda spel som 

t ex snabba kasinospel. Det är viktigt att möta dessa trender med nya kraftfulla 

spelansvarsåtgärder. Spelansvarsfrågorna kommer fortsatt att vara av högsta 

prioritet.

Även om onlineförsäljningen ökar i snabb takt så kommer största andelen 

av den totala försäljningen att ske via våra ombud under lång tid framöver. 

Utveckling kommer dock ske genom en ökad integration mellan fysisk och 

Uppdrag och mål
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Ekonomisk utveckling januari - juni
Nettospelintäkter

Nettospelintäkterna ökade med 124 miljoner kronor till 4 775 (4 651) 

miljoner kronor. De högre nettospelintäkterna beror till största delen på ökad 

försäljning av Triss och Lotto med 76 miljoner kronor samt en stark tillväxt av 

Oddset och tipsen med 96 miljoner kronor inom Sportspel & Lotterier.

Nettospelintäkterna för Vegas uppgick till 1 027 (1 040) miljoner kronor och 

ligger ungefär i samma nivå som föregående år.

Nettospelintäkterna för Casino Cosmopol uppgick till 566 (579) miljoner 

kronor. Minskningen beror främst på lägre intäkter för spelautomater, detta 

trots att besöksantalet ligger i nivå med föregående år. Ett ökat spelande på 

kasinospel på internet påverkar sannolikt intäkterna.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 

Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. ökade med 112 miljoner 

kronor till 3 898 (3 786). 

Rörelseresultat

Periodens rörelseresultat uppgick till 2 394 (2 326) miljoner kronor vilket är en 

ökning med 68 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 21,2 (21,4) procent.

Rörelsekostnaderna inklusive aktiverat arbete ökade med 45 miljoner kronor 

till 1 505 (1 460). En stor del av denna ökning kommer av ökade kostnader för 

marknadsföring och PR, rörliga försäljningskostnader och personal. Avskriv-

ningarna minskade med 21 miljoner kronor till 134 (155) miljoner kronor.

 

Finansnetto 

Finansnettot uppgick under perioden till 25 (30) miljoner kronor. Avkastning-

en på finansiella placeringar och likvida medel uppgick till 31 (25) miljoner 

kronor. Av finansnettot består -5 miljoner kronor av en nettovärdeförändring 

av Triss Månadsklöver. Tillgångsportföljen som säkrar framtida utbetalningar 

till vinnare har minskats med 21 miljoner kronor och skulden till vinnarna 

minskade med 16 miljoner kronor.  

Resultat för perioden 

Resultatet för perioden uppgick till 2 419 (2 356), vilket är en ökning med 63 

miljoner kronor.

Finansiell ställning 

Koncernens balansomslutning uppgick till 5 543 miljoner kronor, jämfört med 

8 107 per den sista december 2011, det vill säga en minskning med 2 564 

miljoner kronor. 

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 659 (2 623)  miljo-

ner kronor. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -80 (313) 

miljoner kronor, varav -37 (-56) miljoner kronor avser investeringar i materiella 

anläggningstillgångar och -37 (385) miljoner kronor avser investeringar i kort-

fristiga placeringar, inklusive placeringar för Triss Månadsklöver. Investeringar 

i immateriella tillgångar uppgick till -7 (-18) miljoner kronor. Avyttring av 

materiella anläggningstillgångar inbringade1 (2) miljoner kronor. Kassaflödet 

från finansieringsverksamheten uppgick till -3 807 (-3 566) miljoner kronor 

och hänför sig till slutreglering av 2011 års resultat. Likvida medel uppgick vid 

periodens slut till 1 037 (1 642) miljoner kronor.

Ekonomisk utveckling april - juni
Nettospelintäkter

Nettospelintäkterna ökade med 61 miljoner kronor till 2 315 (2 254) miljoner 

kronor främst till följd av en fortsatt gynnsam tillväxt för Triss och Lotto med 

30 miljoner kronor samt en stark tillväxt på sportspelen som ökade med 51 

miljoner kronor.

Nettospelintäkterna för Vegas uppgick till 513 (514) miljoner kronor.

Nettospelintäkterna för Casino Cosmopol uppgick till 284 (291) miljoner 

kronor. 

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 

Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. ökade med 58 miljoner kronor 

till 1 892 (1 834). 

Rörelseresultat

Rörelseresultatet uppgick under andra kvartalet till 1 142 (1 117) miljoner 

kronor vilket är en ökning med 25 miljoner kronor. Rörelsekostnaderna 

inklusive aktiverat arbete ökade med 32 miljoner kronor till 750 (718). En stor 

del av denna ökning kommer av ökade kostnader för marknadsföring och PR. 

Avskrivningarna minskade med 4 miljoner kronor till 68 (72) miljoner kronor.

 

Finansnetto 

Finansnettot uppgick under andra kvartalet till -5 (13) miljoner kronor.   

Resultat för andra kvartalet 

Resultatet för andra kvartalet uppgick till 1 136 (1 130), vilket är en ökning 

med 6 miljoner kronor.

Moderbolag
I moderbolaget ingår all spelverksamhet förutom Casino Cosmopol.

 Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. uppgick för perioden till 3 299 

(3 170) miljoner kronor, en ökning med 129 miljoner kronor. Andra kvartalet 

ökade nettoomsättning från spelverksamhet m.m. med 65 miljoner kronor till 

1 590 (1 525).

 Rörelseresultatet för perioden uppgick till 2 161 (2 078) miljoner kronor vil-

ket är en ökning med 83 miljoner kronor. Rörelseresultatet för andra kvartalet 

uppgick till 1 020 (989) miljoner kronor, en ökning med 31 miljoner kronor.

 Kassaflödet uppgick till -1 060 (-630) miljoner kronor.

 Moderbolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 

-22 (-42) miljoner kronor och investeringar i immateriella tillgångar uppgick 

till -7 (-18) miljoner kronor. Investeringar i finansiella tillgångar uppgick till      

-4 039 (-800) miljoner kronor samt avyttringar med 3 986 (1 234) miljoner 

kronor.  

Koncernens finansiella resultat och ställning
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MSEK
2012

Jan-jun
2011

Jan-jun
2012

Apr-jun
2011

Apr-jun
2011
Helår

Sportspel & Lotterier

Nettospelintäkter 3 182 3 032 1 518 1 450 6 401

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 692 2 550 1 287 1 218 5 399

Rörelseresultat 1 810 1 702 839 786 3 607

Vegas

Nettospelintäkter 1 027 1 040 513 514 2 083

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 599 611 299 302 1 222

Rörelseresultat 440 453 217 223 893

Casino Cosmopol

Nettospelintäkter 566 579 284 291 1 203

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 605 620 304 311 1 291

Rörelseresultat 199 219 104 112 494

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

Spel & Lotterier Vegas Casino Cosmopol Övrig verksamhet
Nettospelintäkter 3 182 1 027 566 0 4 775

67% 22% 12%

Sportspel & 
Lotterier 
67 % (65) 

Vegas 
22 % (22) 

Casino Cosmopol 
12 % (13) 

Nettospelintäkter per resultatområde 

Nummerspel Lotterier Sportspel Kasinospel Koncernen
Nettospelintäkter 1 448 852 794 1 681 4 775
Procent av koncernens 
totala nettospelintäkter 30% 18% 17% 35% 100%

Lotterier 
18 % (17) 

Sportspel 
17 % (15) 

Kasinospel  
35 % (37) 

Nettospelintäkter per spelkategori 

Nummerspel 
30 % (31) 
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Finansiella rapporter

MSEK Not
2012

Jan-jun
2011

Jan-jun
2012

Apr-jun
2011

Apr-jun
2011
Helår

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 3 898 3 786 1 892 1 834 7 919

Aktiverat arbete för egen räkning 10 12 4 9 28

Personalkostnader 3 -525 -510 -263 -258 -1 011

Övriga externa kostnader -855 -806 -424 -396 -1 710

Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar -134 -155 -68 -72 -286

Rörelseresultat 2 394 2 326 1 142 1 117 4 940

Ränte- och övriga finansiella intäkter 86 80 38 31 204

Ränte- och övriga finansiella kostnader -61 -50 -43 -18 -138

Resultat efter finansiella poster 2 419 2 356 1 136 1 130 5 007

Skatt - - - - 0

Resultat 2 419 2 356 1 136 1 130 5 007

Övrigt totalresultat - - - - -

Summa totalresultat 2 419 2 356 1 136 1 130 5 007

Hänförligt till moderbolagets aktieägare 2 419 2 356 1 136 1 130 5 007

Resultat per aktie

Antal aktier 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Resultat per aktie, TSEK 1 210 1 178 568 565 2 503

Rapport över totalresultat i sammandrag, koncern

MSEK Not 2012-06-30 2011-06-30 2011-12-31

Immateriella tillgångar 186 219 209

Materiella anläggningstillgångar 855 924 923

Finansiella tillgångar 1 634 1 426 1 493

Summa anläggningstillgångar 2 674 2 569 2 624

Kundfordringar och övriga fordringar 4, 5 605 514 1 881

Kortfristiga placeringar 5 1 227 370 1 337

Likvida medel 5 1 037 1 642 2 264

Summa omsättningstillgångar 2 869 2 525 5 483

Summa tillgångar 5 543 5 094 8 107

Eget kapital 2 420 2 356 5 007

Långfristiga obetalda vinster 1 453 1 339 1 419

Övriga långfristiga skulder 36 39 36

Leverantörsskulder och övriga skulder 718 632 724

Kortfristiga obetalda och fonderade vinster 917 728 921

Summa eget kapital och skulder 5 543 5 094 8 107

Balansräkning i sammandrag, koncern

AB SVENSKA SPEL

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2012
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DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 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

Summa totalresultat perioden 1 januari - 30 juni 2 356 2 356

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

Utgående balans per 30 juni 2011 0,2 0,1 2 356 2 356

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

Summa totalresultat perioden 1 januari - 30 juni 2 419 2 419

Utbetalning till ägaren, svenska staten -5 006 -5 006

Utgående balans per 30 juni 2012 0,2 0,1 2 420 2 420

Förändringar i eget kapital i sammandrag, koncern

MSEK Not
2012

Jan-jun
2011

Jan-jun
2011
Helår

Den löpande verksamheten 5

Resultat 2 419 2 356 5 007

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 140 151 282

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder 2 559 2 507 5 289

Kassaflöde från förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder

Förändring rörelsetillgångar 77 97 -71

Förändring rörelseskulder 23 19 382

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 659 2 623 5 600

Investeringsverksamheten 5

Investeringar i immateriella tillgångar -7 -18 -35

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -37 -56 -162

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 1 2 4

Investeringar i finansiella tillgångar -4 138 -800 -2 097

Avyttring av finansiella tillgångar 4 085 1 234 1 584

Nettoförändring i placeringar för Triss Månadsklöver 16 -50 -135

Kassaflöde från investeringsverksamheten -80 313 -842

Finansieringsverksamheten

Utbetalning till ägaren, svenska staten 4 -3 807 -3 566 -4 766

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 807 -3 566 -4 766

Kassaflöde -1 227 -630 -9

Likvida medel vid periodens början 2 264 2 273 2 273

Likvida medel vid periodens slut 1 037 1 642 2 264

Kassaflödesanalys i sammandrag, koncern
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AB SVENSKA SPEL

Rapportering per segment

Delårsperiod januari - juni

Andra kvartalet april - juni

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.

Sportspel & 
Lotterier Vegas

Casino 
Cosmopol

Övrig 
verksamhet

Elimineringar
och ej fördelade 

kostnader
Koncernen 

Svenska Spel

MSEK
2012

Jan-jun
2011

Jan-jun
2012

Jan-jun
2011

Jan-jun
2012

Jan-jun
2011

Jan-jun
2012

Jan-jun
2011

Jan-jun
2012

Jan-jun
2011

Jan-jun
2012

Jan-jun
2011

Jan-jun 

Nettospelintäkter 3 182 3 032 1 027 1 040 566 579 - - - - 4 775 4 651

Nettoomsättning från 
spelverksamhet m.m. 2 692 2 550 599 611 605 620 16 23 -15 -18 3 898 3 786

Kostnader (inkl. aktiverat arbete) -882 -848 -159 -158 -406 -400 -13 -23 -44 -31 -1 505 -1 460

Rörelseresultat 1 810 1 702 440 453 199 219 3 0 -59 -49 2 394 2 326

Finansnetto - - - - - - - - 25 30 25 30

Resultat efter 
finansiella poster 1 810 1 702 440 453 199 219 3 0 -33 -19 2 419 2 356

Sportspel & 
Lotterier Vegas

Casino 
Cosmopol

Övrig 
verksamhet

Elimineringar
och ej fördelade 

kostnader
Koncernen 

Svenska Spel

MSEK
2012

Apr-jun
2011

Apr-jun
2012

Apr-jun
2011

Apr-jun
2012

Apr-jun
2011

Apr-jun
2012

Apr-jun
2011

Apr-jun
2012

Apr-jun
2011

Apr-jun
2012

Apr-jun
2011

Apr-jun

Nettospelintäkter 1 518 1 450 513 514 284 291 - - - - 2 315 2 254

Nettoomsättning från 
spelverksamhet m.m. 1 287 1 218 299 302 304 311 8 11 -7 -8 1 892 1 834

Kostnader (inkl. aktiverat arbete) -447 -433 -82 -79 -201 -200 -6 -10 -13 4 -750 -718

Rörelseresultat 839 786 217 223 104 112 2 1 -20 -5 1 142 1 117

Finansnetto - - - - - - - - -5 13 -5 13

Resultat efter 
finansiella poster 839 786 217 223 104 112 2 1 -26 9 1 136 1 130
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MSEK Not 2012-06-30 2011-06-30 2011-12-31

Immateriella tillgångar 163 193 185

Materiella anläggningstillgångar 344 401 405

Finansiella tillgångar 2 177 1 984 2 036

Summa anläggningstillgångar 2 684 2 579 2 626

Kundfordringar och övriga fordringar 4, 5 617 476 2 394

Kortfristiga placeringar 5 1 227 370 1 337

Likvida medel 5 962 1 555 2 023

Summa omsättningstillgångar 2 806 2 401 5 754

Summa tillgångar 5 491 4 979 8 380

Eget kapital 2 200 2 119 5 018

Långfristiga obetalda vinster 1 453 1 339 1 419

Övriga långfristiga skulder 34 38 35

Leverantörsskulder och övriga skulder 917 804 1 044

Kortfristiga obetalda och fonderade vinster 887 680 864

Summa eget kapital och skulder 5 491 4 979 8 380

Balansräkning i sammandrag, moderbolag

MSEK Not
2012

Jan-jun
2011

Jan-jun
2012

Apr-jun
2011

Apr-jun
2011
Helår

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 3 299 3 170 1 590 1 525 6 636

Aktiverat arbete för egen räkning 10  12 4 9 28

Personalkostnader 3 -287 -282 -143 -143 -558

Övriga externa kostnader -750 -704 -375 -346 -1 500

Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar -110 -117 -56 -55 -221

Rörelseresultat 2 161 2 078 1 020 989 4 384

Resultat från andelar i koncernföretag - - - - 554

Ränte- och övriga finansiella intäkter 87 81 38 32 206

Ränte- och övriga finansiella kostnader -60 -50 -43 -18 -136

Resultat efter finansiella poster 2 188 2 109 1 015 1 004 5 008

Skatt - - - - -

Resultat 2 188 2 109 1 015 1 004 5 008

Övrigt totalresultat - - - - -

Summa totalresultat 2 188 2 109 1 015 1 004 5 008

Resultaträkning i sammandrag, moderbolag



11

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 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 - 30 juni - 2 109 2 109

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

Utgående balans per 30 juni 2011 0,2 0,1 10 2 109 2 119

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

Summa totalresultat perioden 1 januari - 30 juni - 2 188 2 188

Utbetalning till ägaren, svenska staten 2  -5 008 -5 006

Utgående balans per 30 juni 2012 0,2 0,1 12 2 188 2 200

Förändringar i eget kapital i sammandrag, moderbolag

MSEK Not
2012

Jan-jun
2011

Jan-jun
2011
Helår

Den löpande verksamheten 5

Resultat  2 188 2 109 5 008

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 115 113 -337

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder 2 303 2 222 4 671

Kassaflöde från förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder

Förändring rörelsetillgångar 579 630 -70

Förändring rörelseskulder -71 -260 239

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 811 2 592 4 840

Investeringsverksamheten 5

Investeringar i immateriella tillgångar -7 -18 -35

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -22 -42 -125

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 1 2 3

Investeringar i finansiella tillgångar -4 039 -800 -2 097

Avyttring av finansiella tillgångar 3 986 1 234 1 584

Nettoförändring i placeringar för Triss Månadsklöver 16 -50 -135

Förändring av långfristig fordran till dotterbolag 0 19 33

Kassaflöde från investeringsverksamheten -65 345 -772

Finansieringsverksamheten

Erhållen utdelning från dotterbolag - - 536

Utbetalning till ägaren, svenska staten 4 -3 807 -3 566 -4 766

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 807 -3 566 -4 230

Kassaflöde -1 060 -630 -162

Likvida medel vid periodens början 2 023 2 185 2 185

Likvida medel vid periodens slut 962 1 555 2 023

Kassaflödesanalys i sammandrag, moderbolag
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Not 1   Redovisningsprinciper

Svenska  Spels delårsrapport för perioden januari – juni 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 – juni 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 – juni 2012 har godkänts för 

publicering enligt styrelsebeslut den 23 juli 2012. 

Noter

MSEK
2012

Jan-jun
2011

Jan-jun
2012

Apr-jun
2011

Apr-jun
2011
Helår

Nettospelintäkter 4 775 4 651 2 315 2 254 9 687

Intäkter från restaurangverksamhet 45 48 23 24 101

Intäkter från uthyrning av spelterminaler 23 24 11 12 48

Övriga intäkter 49 45 24 23 99

Intäktsrelaterade kostnader -994 -981 -481 -479 -2 016

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 3 898 3 786 1 892 1 834 7 919

Not 2   Intäkter per väsentligt intäktsslag

Koncern

Moderbolag

MSEK
2012

Jan-jun
2011

Jan-jun
2012

Apr-jun
2011

Apr-jun
2011
Helår

Nettospelintäkter 4 209 4 071 2 031 1 963 8 484

Intäkter från uthyrning av spelterminaler 23 24 11 12 48

Övriga intäkter 43 36 20 18 79

Intäktsrelaterade kostnader -975 -962 -472 -469 -1 975

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 3 299 3 170 1 590 1 525 6 636
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Definitioner och begrepp

Period     Januari - juni

Kvartal     April - juni

Bruttospelintäkter    Intäkter för alla spel och lotter 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 - juni 2011. Jämförelsetal 

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

avser förändring mellan redovisad period 2011 och 2012. 

Kommande rapporttillfällen

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 Svenska Spel. 

Mattias Mildenborn avslutade sin anställning i Svenska Spel den 16 maj. Peter 

Zäll rekryterades som ny chef för resultatområdet och påbörjade sitt uppdrag 

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 meddelade Anders Granvald att han valt att lämna sin roll 

som chef för verksamhetsområde Utveckling. Anders Granvalds anställning i 

Svenska Spel upphör den 31 juli.

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

Staben är en sammanslagning av tidigare verksamhetsområde Utveckling, 

där Anders Granvald tidigare varit chef samt tidigare verksamhetsområde 

Produktion 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.

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

strateg. Peter Jannerö ingår i koncernledningen och rapporterar likt övriga i 

koncernledningen till VD.

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

Visby 23 juli 2012

AB Svenska Spel

Lennart Käll

VD och koncernchef

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer

Not 4   Behandling av överskott

Moderbolagets resultat efter skatt 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. 

Not 5 Omklassificering likvida medel

Ändring har skett avseende Svenska Spels 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 och moderbolaget inneburit att omklassificering 

skett från likvida medel till kortfristiga placeringar med 1 miljon kronor per 30 

juni 2011. Omklassificering har skett från likvida medel till övriga fordringar 

med 140 miljoner kronor per 30 juni 2011. 

 En omklassificering har även skett i kassaflödet avseende utlånade medel 

till svenska staten, vilken berör både koncernen och moderbolaget. Omklas-

sificering har gjorts från den löpande verksamheten till finansieringsverksam-

heten med 1 200 miljoner kronor för perioden 

1 januari - 30 juni 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


