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Delårsperioden januari - september

• Nettospelintäkterna för koncernen ökade till 7 108 (6 998)                                                                                                                                             
    MSEK, en ökning med 1,6 %.                                                              

• Rörelseresultatet  för koncernen uppgick till 3 644 (3 584)
    MSEK, en ökning med 1,7 %. 

• Resultatet för koncernen uppgick till 3 679 (3 628) MSEK, en 
    ökning med 1,4 %.

• Rörelsemarginalen uppgick till 21,7 (21,9) %. Lägre marginal 
    p g a förändrad produktmix, samt ökade rörelsekostnader.

• 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.

Tredje kvartalet juli - september

• Nettospelintäkterna för koncernen minskade till 2 334 (2 347)                                                                                    
    MSEK, en minskning med 0,6 %.

• Rörelseresultatet  för koncernen uppgick till 1 250 (1 257)
    MSEK, en minskning med 0,5 %. 

•  Resultatet för koncernen uppgick till  1 260 (1 273) MSEK, en
    minskning med 1,0 %.

• Rörelsemarginalen uppgick till 22,7 (23,1) %. Lägre marginal
    p g a förändrad produktmix, samt ökade rörelsekostnader. 

• Svenska Spels imagevärde på 60 (64) % är fortsatt starkast 
    bland spelbolagen.

• Beslut om ökade investeringar med ca 300 MSEK för utveck-
    ling av vår digitala plattform. Kostnadseffektiviseringar sker 
    parallellt och ett förslag till personalreducering om ca 100 
    tjänster har presenterats.

• Sponsringssamarbetet Svea lanserades månadsskiftet          
    september/oktober. 50 MSEK fördelas av kunderna till bredd-
    idrotten. Syftet är en stärkt koppling till idrotten och ett
    ökat spelansvar genom att fler registrerar sina spel.

Delårsrapport januari - september 2012

MSEK
2012

Jan-sep
2011

Jan-sep
2012

Jul-sep
2011

Jul-sep
2011
Helår

Bruttospelintäkter 16 632 16 170 5 435 5 393 22 284

Nettospelintäkter 7 108 6 998 2 334 2 347 9 687

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 5 824 5 705 1 926 1 919 7 919

Rörelsekostnader -2 193 - 2 140 -679 -668 -3 007

Rörelseresultat 3 644 3 584 1 250 1 257 4 940

Resultat 3 679 3 628 1 260 1 273 5 007

Nyckeltal

Rörelsemarginal % 21,7 21,9 22,7 23,1 21,9

Image % 60 64 63

Nöjd - kund - index (NKI) 66 66 68

Ekonomisk översikt och nyckeltal*

* Definitioner och begrepp sidan 13
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VD har ordet

“Marknadsföringen blir ett allt viktigare instrument för att bibehålla marknadsandelarna,
vilket är en förutsättning för att Svenska Spel ska ta det spelansvar som förväntas utifrån
vårt uppdrag.”

Lennart Käll, VD Svenska Spel

Delårsperioden januari-september visar en stabil utveckling för Svenska 

Spel. Nettospelintäkterna ökade med 110 MSEK (1,6 %) jämfört med samma 

period 2011. Resultatområde Sportspel & Lotterier håller jämna steg med 

tillväxten på marknaden och redovisar ökade nettospelintäkter med 169 

MSEK. Däremot minskar resultatområdena Casino Cosmopol och Vegas med 

18 respektive 41 MSEK jämfört med samma period föregående år.

 Koncernens rörelseresultat för delårsperioden januari-september blev         

3 644 (3 584) MSEK, en ökning med 1,7 procent. Resultatet efter finansiella 

poster och skatt uppgick till 3 679 (3 628) MSEK, en ökning med 1,4 procent 

jämfört med samma period 2011.

Kasinospel på nätet fortsätter att öka

Den negativa utvecklingen för Casino Cosmopol och Vegas beror delvis 

på att motsvarande spelformer på nätet fortsätter att öka. Nätkasinon är 

“motorn” i denna utveckling, med massiv marknadsföring och affärsmodeller 

där gratiserbjudanden och välkomstbonusar varvas med omsättningskrav 

på kunden. Detta är en spelform Svenska Spel inte tillhandahåller men som 

innan årets slut uppskattas omsätta mer än en miljard kronor netto.

Marknadsföringen för branschen har ökat kraftigt under året, hittills med 

bruttoökningar på 40-50 procent. I nuvarande takt kommer oreglerade 

spelbolag på nätet spränga miljardvallen innan årets slut till följd av reklam 

för snabba och mer riskabla spelformer som t ex nätkasino. Svenska Spel ökar 

också, men det sker genom reklam för mindre riskabla spelformer och för 

vårt modervarumärke. Vår andel av den totala spelreklamen på marknaden 

var första halvåret ca 20 procent, en historiskt låg nivå. 

Den massiva marknadsföringen av spel från våra konkurrenter är bekym-

mersam och går tvärt emot målen för svensk spelpolitik, där marknaden ska 

präglas av återhållsamhet, socialt ansvarstagande, konsumentskydd och 

kontroll.

Effektivisering på Svenska Spel

Ett sätt att möta konkurrensen är genom nya och förändrade tillstånd för 

olika spelformer. Ett lika viktigt arbete är att vi jobbar ännu hårdare med kost-

nadseffektiviteten och prioriteringarna i bolaget. Vi har under året genomlyst 

vår organisation och affär med målsättningen att minska kostnaderna på 

vissa områden och samtidigt öka investeringarna inom andra, bland annat 

vår digitala plattform. 

Vi har kommit en bra bit på väg i analysen och påbörjat effektiviserings-

arbetet. I september presenterades ett förslag som innebär att vi reducerar ca 

100 tjänster i bolaget, en process som måste ske med omtanke och respekt 

för medarbetarna. Det är också ett viktigt arbete sett till Svenska Spels be-

tydelse som stor arbetsgivare på Gotland. Vi kommer självklart ta hänsyn till 

detta, så långt det är möjligt. Men vår effektivisering är också direkt nödvän-

dig för att skapa en långsiktigt livskraftig verksamhet. Personalreduceringarna 

kommer att förhandlas i flera steg och ska vara klara till sommaren 2013.

Vilket samhälle vill vi ha?

I juli var jag för första gången i Almedalen. Svenska Spel arrangerade i vanlig 

ordning ett seminarium om spel och temat i år var jämförelser mellan våra 

nordiska grannländer. Trots en relativ samsyn om vad grannländerna vill 

uppnå med spelpolitiken så kan vi konstatera att lösningarna skiljer sig åt.

Danmark har ett licenssystem med ett 40-tal aktörer och en uppdelning av 

olika spelformer mellan monopol och licens. Norge och Finland har mött den 

illegala och oreglerade konkurrensen fullt ut, genom att de statliga bolagen 

fått tillstånd för nya spel men med stärkt fokus på spelansvar. Man har även 

sett till att de exklusiva spelrättigheterna kan skyddas, t ex genom blocke-

ringar, fungerande främjandeförbud och skärpta sanktioner. 

Min tolkning är att den avgörande skillnaden är synen på hur en ökad 

konkurrensutsättning påverkar utvecklingen på marknaden avseende 

spelande, spelproblem och marknadsföring. Är det accetabelt att spelandet 

ökar och att fler får problem så länge det finns tillräckliga resurser för vård 

och behandling? Eller ska bolagen aktivt styras mot att arbeta för att inte fler 

får problem med sitt spelande? För svenskt vidkommande bör man ställa sig 

frågan:  Vilket samhälle vill vi ha i framtiden?

Svea – långsiktig satsning på svensk breddidrott

Svenska Spel har under lång tid haft ett nära samarbete med svensk idrott, 

genom våra sponsorsamarbeten, stöd för talangutveckling, elitidrotts-

stipendier, fotbollsfonden med mera. Därför kändes det extra bra när vi 

kunde presentera sponsringssamarbetet Svea – en helt ny satsning där 

våra kunder är med och fördelar 50 MSEK årligen till idrottsföreningar och 

ungdomsverksamhet runtom i landet. Den 12 oktober var ungefär 4 400 

föreningar och 39 000 kunder anslutna till Svea.

Syftet med Svea är att stärka kopplingen till idrotten och ger även en möj-

lighet att öka vårt ansvarstagande utifrån att vi får fler registrerade spel där 

kunderna kan få bättre koll på sitt spelande. Vi får även mer information om 

kundbeteenden som hjälper oss att utveckla spel och spelansvar.

  De närmaste månaderna rymmer även nya satsningar på spelansvar. Arbe-

tet med att utveckla mer långtgående ansvarsåtgärder på värdeautomatspe-

let Vegas fortsätter. Vi förbereder också en större extern granskning av våra 

spelansvarsåtgärder i syfte att ta ett större samlat grepp inom spelansvaret 

som ett led av vårt hållbarhetsarbete.

Visby 24 oktober 2012

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 tillgo-

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

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

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

se konsumenternas efterfrågan på attraktiv spelverksamhet. Detta tydliggörs i 

ägarens uppdrag som fastställdes på årsstämman den 24 april 2012.

Utöver Svenska Spels uppdrag där krav på det sociala ansvarstagandet 

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

Svenska Spel ska nå en rörelsemarginal på minst 22 procent över en konjunk-

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

Mål och måluppfyllelse

Målområde Kund

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

oreglerade och illegala aktörer. Detta förutsätter ett välutvecklat och attraktivt 

kunderbjudande. Svenska Spels nöjd-kund-index tredje kvartalet uppgår till 

66 (66) 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 tredje 

kvartalet till 60 procent, vilket är en minskning med 3 procentenheter jämfört  

med föregående kvartal. Imagevärdet är dock klart starkast bland spelbola-

gen.

Svenska Spels marknadsandel för andra kvartalet uppskattas till strax under 

49 procent vilket är ungefär samma nivå som för helåret 2011, men något 

lägre än motsvarande period föregående år.  Svenska Spel ökar sin marknads-

andel i butikskanalen medan marknadsandelen online minskar med anled-

ning av en snabb tillväxt för nätkasino hos de oreglerade spelbolagen.

Målområde Ansvar

I Svenska Spels årsredovisning beskrivs Svenska Spels hållbarhetsarbete inom 

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

för medarbetarna och ekonomiskt ansvar. Att vara det mest ansvarsfulla spel-

bolaget 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 marknads-

föringen och hela spelverksamheten. I Riksrevisionens under sommaren 

publicerade rapport uppmärksammas bland annat frågor kring uppföljning 

av spelansvarsverktygens effekt, Svenska Spels marknadsföring, samt behov 

av ökat spelansvar för produkten Vegas. 

Sponsringssatsningen Svea skapar förutsättningar för ett ökat spelansvar. 

Ett registrerat spelande ger kunderna bättre koll på sitt spelande och ger 

Svenska Spel ökade insikter vid utveckling av nya spel och ett förbättrat 

spelansvar.

37 procent av svenska folket anser i mätning för tredje kvartalet att Svenska 

Spel tar sitt ansvar för att minska spelberoendet, vilket är på samma nivå som 

föregående år.

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. I september presentera-

des ett förslag  som innebär att ca 100 tjänster tas bort. 

Rörelsemarginalen för delårsperioden januari-september är 21,7 procent 

jämfört med 21,9 procent föregående år med anledning av en förändrad 

produktmix och ökade rörelsekostnader.

Målområde Medarbetare

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

motiverade medarbetare, vilket är en förutsättning för en framgångsrik 

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

utbildning med fokus på bland annat värderingsstyrning, kommunikation 

och förändringsledning. Medarbetarundersökning genomförs två gånger 

per år.  Målet är att medarbetarnas motivationsindex ska uppgå till minst 86 

procent och resultatet efter andra kvartalets mätning visar ett index på 83 (81) 

procent.  Ledarskapsindex 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 och 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. 

Utbudet av kunderbjudanden via internet, mobil och surfplattor ökar i 

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

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

kraftfulla spelansvarsåtgärder, därför kommer spelansvarsfrågorna fortsatt att 

vara av högsta prioritet. Ett prioriterat område där spelansvaret kommer att 

stärkas under 2013 är spelformen Vegas.

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 

digital distributionskanal.
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Ekonomisk utveckling januari - september
Nettospelintäkter

Nettospelintäkterna ökade med 110 MSEK till 7 108 (6 998) MSEK. De högre 

nettospelintäkterna beror till största delen på ökad försäljning av Triss och 

Lotto med 131 MSEK samt en stark tillväxt av Oddset och tipsen med 84 

MSEK inom Sportspel & Lotterier.

Nettospelintäkterna för Vegas uppgick till 1 528 (1 569) MSEK. 

Nettospelintäkterna för Casino Cosmopol uppgick till 871 (889) MSEK, 

minskningen beror på lägre intäkter för spelautomater, detta trots att besöks-

antalet ligger i nivå med föregående år. Ett ökat intresse för kasinospel på 

internet påverkar sannolikt intäkterna för både Vegas och Casino Cosmopol.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 

Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. ökade med 119 MSEK till          

5 824 (5 705) MSEK. 

Rörelseresultat

Periodens rörelseresultat uppgick till 3 644 (3 584) MSEK vilket är en ökning 

med 60 MSEK. Rörelsemarginalen var 21,7 (21,9) procent. Rörelsekostnaderna 

inklusive aktiverat arbete ökade med 58 MSEK till 2 180 (2 122) MSEK. En stor 

del av denna ökning kommer av ökade kostnader för marknadsföring, PR, 

kampanjkostnader och personal. Avskrivningarna minskade med 18 MSEK till 

202 (220) MSEK.

 

Finansnetto 

Finansnettot uppgick under perioden till 36 (45) MSEK. Avkastningen på 

finansiella placeringar och likvida medel uppgick till 46 (36) MSEK. Av finans-

nettot består -7 (3) MSEK av en nettovärdeförändring av Triss Månadsklöver. 

Resultat för perioden 

Resultatet för perioden uppgick till 3 679 (3 628) MSEK, vilket är en ökning 

med 51 MSEK.

Finansiell ställning 

Koncernens egna kapital uppgick för perioden till 3 680 (5 007) MSEK, vilket 

förutom aktiekapital och reservfond motsvarar periodens resultat. Tidigare 

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

uppgick till 53,8 (61,8) %. 

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 013 (4 012)  MSEK. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -797 (111) MSEK, varav 

73 (95) MSEK avser investeringar i materiella anläggningstillgångar. Investe-

ringar i finansiella tillgångar uppgick till 5 671 (999) MSEK samt avyttringar 

med 4 940 (1 334) MSEK. Nettovärdeförändringen i placeringar för Triss Må-

nadsklöver uppgick till -15 (106) MSEK. Investeringar i immateriella tillgångar 

uppgick till 10 (25) MSEK. Avyttring av materiella anläggningstillgångar 

inbringade 2 (3) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 

till -4 007 (-3 766) MSEK. och hänför sig till slutreglering av 2011 års resultat. 

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 1 474 (2 630) MSEK.

Ekonomisk utveckling juli - september
Nettospelintäkter

Nettospelintäkterna minskade med 14 MSEK till 2 334 (2 347) MSEK. 

Resultatområde Sportspel & Lotterier ökar med 18 MSEK till 1 527 (1 509) 

MSEK, varav Lotto står för den största ökningen på 51 MSEK.

Nettospelintäkterna för resultatområde Vegas minskade med 28 MSEK till 

501 (529) MSEK.

Nettospelintäkterna för resultatområde Casino Cosmopol minskade med    

4 MSEK till 305 (309) MSEK. 

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 

Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. ökade med 7 MSEK till 1 926 

(1 919) MSEK. 

Rörelseresultat

Rörelseresultatet uppgick under tredje kvartalet till 1 250 (1 257) MSEK vilket 

är en minskning med 7 MSEK. Rörelsekostnaderna inklusive aktiverat arbete 

ökade med 14 MSEK till 676 (662) MSEK. En stor del av denna ökning kom-

mer av ökade kostnader för marknadsföring och PR. Avskrivningarna ökade 

med 3 MSEK till 68 (65) MSEK.

 

Finansnetto 

Finansnettot uppgick under tredje kvartalet till 10 (15) MSEK.   

Resultat för tredje kvartalet 

Resultatet för tredje kvartalet uppgick till 1 260 (1 273) MSEK, vilket är en 

minskning med 12 MSEK.

Moderbolag
I moderbolaget ingår all spelverksamhet förutom Casino Cosmopol.

 Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. uppgick för perioden till 4 902 

(4 762) MSEK, en ökning med 140 MSEK. Tredje kvartalet ökade nettoomsätt-

ning från spelverksamhet m.m. med 11 MSEK till 1 603 (1 592) MSEK.

 Rörelseresultatet för perioden uppgick till 3 251 (3 178) MSEK vilket är en 

ökning med 73 MSEK. Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 1 091 

(1 100) MSEK, en minskning med 9 MSEK.

 Kassaflödet uppgick till -632 (357) MSEK.

 Moderbolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 

54 (71) MSEK och investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 10 (25) 

MSEK. Investeringar i finansiella tillgångar uppgick till  5 522 (999) MSEK samt 

avyttringar med 4 841 (1 334) MSEK.  

Koncernens finansiella resultat och ställning
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MSEK
2012

Jan-sep
2011

Jan-sep
2012

Jul-sep
2011

Jul-sep
2011
Helår

Sportspel & Lotterier

Nettospelintäkter 4 709 4 540 1 527 1 509 6 401

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 3 988 3 829 1 296 1 279 5 399

Rörelseresultat 2 697 2 585 895 882 3 607

Vegas

Nettospelintäkter 1 528 1 569 501 529 2 083

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 892 922 293 310 1 222

Rörelseresultat 660 686 220 233 893

Casino Cosmopol

Nettospelintäkter 871 889 305 309 1 203

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 930 949 325 330 1 291

Rörelseresultat 342 363 144 143 494

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

Sportspel & 
Lotterier
66 % (65)

Vegas
22 % (22)

Nettospelintäkter per resultatområde

Casino 
Cosmopol
12 % (13)

Lotterier
18 % (18) Sportspel

15 % (15)

Nettospelintäkter per spelkategori

Kasinospel 
36 % (37)

Nummerspel
31 % (30)
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Finansiella rapporter

MSEK Not
2012

Jan-sep
2011

Jan-sep
2012

Jul-sep
2011

Jul-sep
2011
Helår

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 5 824 5 705 1 926 1 919 7 919

Aktiverat arbete för egen räkning 13 18 3 7 28

Personalkostnader 3 -751 -739 -226 -229 -1 011

Övriga externa kostnader -1 240 -1 181 -385 -375 -1 710

Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar -202 -220 -68 -65 -286

Rörelseresultat 3 644 3 584 1 250 1 257 4 940

Ränte- och övriga finansiella intäkter 143 152 57 72 204

Ränte- och övriga finansiella kostnader -108 -107 -47 -57 -138

Resultat efter finansiella poster 3 679 3 628 1 260 1 273 5 007

Skatt - - - - 0

Resultat 3 679 3 628 1 260 1 273 5 007

Övrigt totalresultat - - - - -

Summa totalresultat 3 679 3 628 1 260  1 273 5 007

Hänförligt till moderbolagets aktieägare 3 679 3 628 1 260 1 273 5 007

Resultat per aktie

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

Resultat per aktie, TSEK 1 840 1 814 630 636 2 503

Rapport över totalresultat i sammandrag, koncern

MSEK Not 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31

Immateriella tillgångar 172 212 209

Materiella anläggningstillgångar 838 909 923

Finansiella tillgångar 1 767 1 460 1 493

Summa anläggningstillgångar 2 778 2 580 2 624

Kundfordringar och övriga fordringar 4 814 760 1 881

Kortfristiga placeringar 1 772 493 1 337

Likvida medel 1 474 2 630 2 264

Summa omsättningstillgångar 4 059 3 883 5 483

Summa tillgångar 6 837 6 464 8 107

Eget kapital 3 680 3 629 5 007

Långfristiga obetalda vinster 1 493 1 393 1 419

Övriga långfristiga skulder 35 38 36

Leverantörsskulder och övriga skulder 667 645 724

Kortfristiga obetalda och fonderade vinster 962 759 921

Summa eget kapital och skulder 6 837 6 464 8 107

Balansräkning i sammandrag, koncern

AB SVENSKA SPEL

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012
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DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 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 september 3 628 3 628

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

Utgående balans per 30 september 2011 0,2 0,1 3 628 3 629

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

Summa totalresultat perioden 1 januari - 30 september 3 679 3 679

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

Utgående balans per 30 september 2012 0,2 0,1 3 679 3 680

Förändringar i eget kapital i sammandrag, koncern

MSEK Not
2012

Jan-sep
2011

Jan-sep
2011
Helår

Den löpande verksamheten

Resultat 3 679 3 628 5 007

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 209 218 282

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder 3 889 3 846 5 289

Kassaflöde från förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder

Förändring rörelsetillgångar 67 51 -71

Förändring rörelseskulder 57 115 382

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 013 4 012 5 600

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar -10 -25 -35

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -73 -95 -162

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 2 3 4

Investeringar i finansiella tillgångar -5 671 -999 -2 097

Avyttring av finansiella tillgångar 4 940 1 334 1 584

Nettoförändring i placeringar för Triss Månadsklöver 15 -106 -135

Kassaflöde från investeringsverksamheten -797 111 -842

Finansieringsverksamheten

Utbetalning till ägaren, svenska staten 4 -4 007 -3 766 -4 766

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 007 -3 766 -4 766

Kassaflöde -790 357 -9

Likvida medel vid periodens början 2 264 2 273 2 273

Likvida medel vid periodens slut 1 474 2 630 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 de verksamheter som bedrivs i koncernens övriga mindre dotterbolag.

Delårsperiod januari - september

Tredje kvartalet juli - september

Sportspel & 
Lotterier Vegas

Casino 
Cosmopol

Övrig 
verksamhet

Elimineringar
och ej fördelade 

kostnader
Koncernen 

Svenska Spel

MSEK
2012

Jan-sep
2011

Jan-sep
2012

Jan-sep
2011

Jan-sep
2012

Jan-sep
2011

Jan-sep
2012

Jan-sep
2011

Jan-sep
2012

Jan-sep
2011

Jan-sep
2012

Jan-sep
2011

Jan-sep 

Nettospelintäkter 4 709 4 540 1 528 1 569 871 889 - - - - 7 108 6 998

Nettoomsättning från 
spelverksamhet m.m. 3 988 3 829 892 922 930 949 25 33 -12 -28 5 824 5 705

Kostnader (inkl. aktiverat arbete) -1 291 -1 245 -233 -236 -588 -587 -20 -32 -49 -23 -2 180 -2 122

Rörelseresultat 2 697 2 585 660 686 342 363 5 1 -60 -51 3 644 3584

Finansnetto - - - - - - - - 36 45 36 45

Resultat efter 
finansiella poster 2 697 2 585 660 686 342 363 5 1 -25 -6 3 679 3 628

Sportspel & 
Lotterier Vegas

Casino 
Cosmopol

Övrig 
verksamhet

Elimineringar
och ej fördelade 

kostnader
Koncernen 

Svenska Spel

MSEK
2012

Jul-sep
2011

Jul-sep
2012

Jul-sep
2011

Jul-sep
2012

Jul-sep
2011

Jul-sep
2012

Jul-sep
2011

Jul-sep
2012

Jul-sep
2011

Jul-sep
2012

Jul-sep
2011

Jul-sep

Nettospelintäkter 1 527 1 509 501 529 305 309 - - - - 2 334 2 347

Nettoomsättning från 
spelverksamhet m.m. 1 296 1 279 293 310 325 330 8 11 3 -11 1 926 1 919

Kostnader (inkl. aktiverat arbete) -401 -397 -73 -78 -181 -186 -6 -9 -13 8 -676 -662

Rörelseresultat 895 882 220 233 144 143 2 1 -10 -2 1 250 1 257

Finansnetto - - - - - - - - 10 15 10 15

Resultat efter 
finansiella poster 895 882 220 233 144 143 2 1 -1 13 1 260 1 273
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MSEK Not 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31

Immateriella tillgångar 150 188 185

Materiella anläggningstillgångar 335 392 405

Finansiella tillgångar 2 310 2 003 2 036

Summa anläggningstillgångar 2 795 2 583 2 626

Kundfordringar och övriga fordringar 4 782 720 2 394

Kortfristiga placeringar 1 722 493 1 337

Likvida medel 1 391 2 542 2 023

Summa omsättningstillgångar 3 894 3 755 5 754

Summa tillgångar 6 690 6 338 8 380

Eget kapital 3 302 3 235 5 018

Långfristiga obetalda vinster 1 493 1 393 1 419

Övriga långfristiga skulder 34 36 35

Leverantörsskulder och övriga skulder 930 967 1 044

Kortfristiga obetalda och fonderade vinster 931 706 864

Summa eget kapital och skulder 6 690 6 338 8 380

Balansräkning i sammandrag, moderbolag

MSEK Not
2012

Jan-sep
2011

Jan-sep
2012

Jul-sep
2011

Jul-sep
2011
Helår

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 4 902 4 762 1 603 1 592 6 636

Aktiverat arbete för egen räkning 13 18 3 7 28

Personalkostnader 3 -405 -405 -118 -123 -558

Övriga externa kostnader -1 091 -1 029 -341 -325 -1 500

Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar -166 -168 -56 -50 -221

Rörelseresultat 3 251 3 178 1 091 1 100 4 384

Resultat från andelar i koncernföretag - - - - 554

Ränte- och övriga finansiella intäkter 146 154 59 73 206

Ränte- och övriga finansiella kostnader -107 -107 -47 -57 -136

Resultat efter finansiella poster 3 290 3 225 1 103 1 116 5 008

Skatt - - - - -

Resultat 3 290 3 225 1 103 1 116 5 008

Övrigt totalresultat - - - - -

Summa totalresultat 3 290 3 225 1 103 1 116 5 008

Resultaträkning i sammandrag, moderbolag
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DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 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 september - 3 225 3 225

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

Utgående balans per 30 september 2011 0,2 0,1 10 3 225 3 235

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

Summa totalresultat perioden 1 januari - 30 september - 3 290 3 290

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

Utgående balans per 30 september 2012 0,2 0,1 12 3 290 3 302

Förändringar i eget kapital i sammandrag, moderbolag

MSEK Not
2012

Jan-sep
2011

Jan-sep
2011
Helår

Den löpande verksamheten

Resultat 3 290 3 225 5 008

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 173 165 -337

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder 3 463 3 390 4 671

Kassaflöde från förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder

Förändring rörelsetillgångar 614 586 -70

Förändring rörelseskulder 25 -21 239

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 102 3 955 4 840

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar -10 -25 -35

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -54 -71 -125

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 2 3 3

Investeringar i finansiella tillgångar -5 522 -999 -2 097

Avyttring av finansiella tillgångar 4 841 1 334 1 584

Nettoförändring i placeringar för Triss Månadsklöver 15 -106 -135

Förändring av långfristig fordran till dotterbolag - 34 33

Kassaflöde från investeringsverksamheten -727 168 -772

Finansieringsverksamheten

Erhållen utdelning från dotterbolag - - 536

Utbetalning till ägaren, svenska staten 4 -4 007 -3 766 -4 766

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 007 -3 766 -4 230

Kassaflöde -632 357 -162

Likvida medel vid periodens början 2 023 2 185 2 185

Likvida medel vid periodens slut 1 391 2 542 2 023

Kassaflödesanalys i sammandrag, moderbolag
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AB SVENSKA SPEL

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. Peter Zäll ingår i koncernledningen.

 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 upphörde 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 

Not 1   Redovisningsprinciper

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

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

portering. Samma redovisningsprinciper och beräkningar har tillämpats som i 

Svenska Spels årsredovisning för 2011. Koncernredovisningen har upprättats 

i enlighet med anvisningar enligt International Financial Reporting Standards 

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

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

EU. Vidare har årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapportering 

rekommendation RFR 1 ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner” 

tillämpats. 

 Moderbolagets  rapport är upprättad enligt årsredovisningslagen och RFR 

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

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

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

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

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

finansiella rapporter. 

 Svenska  Spels delårsrapport för perioden januari – september 2012 är 

upprättad i enlighet med ägarens riktlinjer för ekonomisk rapportering. 

Principer för intäktsredovisning

Intäkterna från spelverksamheten redovisas som ett nettobelopp, det vill 

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

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

räkningen för ”Nettoomsättning från spelverksamhet m.m.”  

 

Företagsinformation

Svenska Spels delårsrapport för perioden januari – september 2012 har god-

känts för publicering enligt styrelsebeslut den 24 oktober 2012. 

Noter

Not 2   Intäkter per väsentligt intäktsslag

MSEK
2012

Jan-sep
2011

Jan-sep
2012

Jul-sep
2011

Jul-sep
2011
Helår

Nettospelintäkter 7 108 6 998 2 334 2 347 9 687

Intäkter från restaurangverksamhet 67 71 22 23 101

Intäkter från uthyrning av spelterminaler 35 36 12 12 48

Övriga intäkter 84 69 34 24 99

Intäktsrelaterade kostnader -1 470 -1 469 -476 -488 -2 016

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 5 824 5 705 1 926 1 919 7 919

Koncern

Moderbolag

MSEK
2012

Jan-sep
2011

Jan-sep
2012

Jul-sep
2011

Jul-sep
2011
Helår

Nettospelintäkter 6 237 6 109 2 029 2 038 8 484

Intäkter från uthyrning av spelterminaler 35 36 12 12 48

Övriga intäkter 73 56 30 20 79

Intäktsrelaterade kostnader -1 443 -1 440 -468 -479 -1 975

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 4 902 4 762 1 603 1 592 6 636

Produktion där Jörgen Olofsson tidigare varit chef.  Jörgen Olofsson ingår i 

koncernledningen.

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

Modervarumärket. Johan Lindvall ingår 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.

Not 4   Kundfordringar och övriga fordringar

I balansposten ingår moderbolagets resultat efter skatt vilket disponeras av 

regeringen. Svenska Spels vinstmedel under räkenskapsåret lånas räntefritt ut 

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

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

av Svenska Spels årsstämma.  Till och med den 30 september 2012 har 200 

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

Period     Januari - september

Kvartal     Juli - september

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, 

motsvarande period föregående år, det vill säga: januari - september 2011. 

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

procenttal avser förändring mellan redovisad period 2011 och 2012. 

Kommande rapporttillfällen

14 februari 2013 Bokslutskommuniké 2012

24 april 2013 Årsstämma

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

Visby 24 oktober 2012

AB Svenska Spel

Lennart Käll

VD och koncernchef

Till styrelsen i AB Svenska Spel 

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen 

i sammandrag (delårsrapport) för AB Svenska Spel per 30 september 2012 

och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen 

och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presen-

tera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. 

Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår 

översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig 

granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinforma-

tion utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består 

av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för 

finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och 

att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har 

en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den 

inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i 

övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning 

gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir med-

vetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade 

om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig 

granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på 

en revision har.

Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några 

omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, 

i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och 

årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovis-

ningslagen

Stockholm 24 oktober 2012 

Deloitte AB 

Lars Egenäs 

Auktoriserad revisor

 

Revisors granskningsrapport



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


