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Kvartalet januari - mars

• Nettospelintäkterna för koncernen ökade till 2 480 (2 460)                                                                                                                                             
    MSEK, en ökning med 0,8 %.                                                              

• Rörelseresultatet  för koncernen uppgick till 1 326 (1 251)
    MSEK, en ökning med 5,9 %. 

• Kvartalets resultat för koncernen uppgick till 1 341 (1 283) 
    MSEK, en ökning med 4,5 %.

• Rörelsemarginalen uppgick till 22,8 (21,7) %. 

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

• Svenska Spel har stängt av 15 spelare som misstänks ha
    brutit mot bolagets regler för spel i samband med online-
    poker. Händelsen har polisanmälts.

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

Delårsrapport januari - mars 2013

MSEK
2013

Jan-mar
2012

Jan-mar
2012
Helår

Bruttospelintäkter 5 767 5 714 22 843

Nettospelintäkter 2 480 2 460 9 815

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 052 1 996 8 022

Rörelsekostnader -738 -750 -2 968

Rörelseresultat 1 326 1 251 5 083

Resultat 1 341 1 283 5 138

Nyckeltal

Rörelsemarginal % 22,8 21,7 22,0

Image % 59 62 61**

Nöjd - kund - index (NKI) 68 69 66**

Ekonomisk översikt och nyckeltal*

* Definitioner och begrepp sidan 13 

**Avser Q4 2012
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VD har ordet

       
“Vårt arbete framöver kommer att tydliggöra vad som skiljer ett statligt ägt bolag med 
samhällsintresse från ett privat företag med vinst i främsta fokus.”

Lennart Käll, VD Svenska Spel

Resultatet för årets första kvartal ligger i stort i linje med första kvartalets 

resultat ifjol. Nettospelintäkterna blev 2 480 MSEK, en ökning med 20 MSEK 

(0,8 %) jämfört med samma period 2012.

Glädjande är att resultatområde Sportspel & Lotterier utvecklas i takt med 

övriga marknaden. Nettospelintäkterna ökade med 70 MSEK (4,2 %) jämfört 

med samma period ifjol. Resultatområde Casino Cosmopol redovisar en 

ökning på 8 MSEK (2,9 %). Däremot minskar nettospelintäkterna för resultat-

område Vegas med 58 MSEK (11,3 %) ner från samma period 2012.

Koncernen gör ett bra rörelseresultat till följd av en bra tillväxt för produk-

terna Lotto, Oddset  och Tipsen, men även p g a minskade kostnader.

Resultatet efter finansiella poster och skatt uppgick till 1 341 (1 283) MSEK, 

en ökning med 4,5 %. Rörelsemarginalen blev 22,8 (21,7) %.

Utvecklingen av nätkasinospel är bekymmersam

Det relativt stora försäljningstappet för Vegas avviker från mer normala 

intäktsvariationer. Vi har analyserat nedgången och en slutsats är att fler 

kunder väljer att spela motsvarande spelformer på internet och i mobil hos 

utländska nätbolag utan tillstånd.  Det är en bekymmersam utveckling. 

Tillväxten går snabbt och nettospelintäkterna för nätkasino ökade förra året 

med ca 30 % och uppgick uppskattningsvis till 1,3-1,4 miljarder kronor, vilket 

är mer än Casino Cosmopols fyra fysiska kasinon tillsammans. 

Svenska Spel har i många år haft en dialog med kunder, tillsynsmyndighet 

och andra intressenter om hur spelansvaret på Vegas kan stärkas. Vi har 

vidtagit ett antal åtgärder – ålderskontroller, utbildningsinsatser, marknads-

föringsrestriktioner, åldersverifiering med mera. Vi har trots allt fått konstatera 

att våra ansträngningar varit otillräckliga och lanserar under året en ny inlogg-

ning med Spelkortet i alla Vegasautomater. I och med denna inloggning får 

kunden själv sätta sin gräns i tid och pengar för hur mycket de vill spela per 

dag, vecka och månad. Inloggningen är frivillig, men det är endast i inloggat 

läge som man får tillgång till samtliga spel som erbjuds i automaten. 

Utländsk spelreklam – nu på en busshållplats nära dig

Samtidigt är utvecklingen logisk, givet att regleringen inte fungerar som den 

är tänkt. Tillsynsmyndigheten saknar tillräckliga sanktionsmöjligheter och 

överträdelserna mot främjandeförbudet fortsätter. Spelreklam för utländska 

spelbolag utan tillstånd ökar. Under förra året passerades en kanske inte så 

smickrande gräns, där spelreklamen för hela marknaden för första gången 

uppgick till mer än 2 miljarder kronor brutto. Det är väsentligt mer än vad 

som läggs på spelreklam i Danmark, Finland och Norge tillsammans. 

Främjandeförbudets framtid blir en fråga som politikerna till slut måste 

fatta beslut om, eftersom ett fungerande främjandeförbud är lika angeläget 

oavsett om man vill ha en fortsatt restriktiv spelmarknad eller en ökad 

konkurrens.

Nytt samarbete med Riksidrottsförbundet för att förebygga spelfusk

Som spelarrangör har vi ett ansvar att se till att vadslagning på idrott inte 

undergräver idrottens integritet och trovärdighet genom att idrottsresul-

tat manipuleras. Det handlar inte bara om att kunna övervaka spelet och 

utreda misstankar i samarbete med tillsynsmyndighet, polis och åklagare. 

Det handlar också om information och utbildning av spelare, ledare och 

matchfunktionärer. Det är väldigt viktig att vi som spelbolag hela tiden ser 

över vårt utbud och inte erbjuder spel på vissa företeelser som är lättare att 

manipulera.

Jag är väldigt stolt att vi nu gör gemensam sak med Riksidrottsförbundet 

(RF) och inrättar en funktion på RF som ska ansvara för information, utbild-

ning och samordning gentemot specialidrottsförbunden samt att den 

person som utses även kommer att arbeta mot myndigheter, internationella 

organisationer, spelbolag och forskare.   

 

Nu stärker vi spelansvaret ytterligare

2013 markerar en förstärkning av Svenska Spels spelansvarsarbete. Vårt 

uppdrag har alltid inrymt till synes oförenliga mål att å ena sidan utveckla 

och sälja attraktiva spelprodukter, å andra sidan att ta ett starkt förebyggande 

ansvar och att agera återhållsamt och restriktivt i allt vi gör. När Svenska Spel 

dessutom måste förhålla sig till en växande del av marknaden som agerar 

helt utan hänsyn till lagstiftning, regler och villkor, blir risken precis det Riks-

revisionen lyfte i sin granskning ifjol om statens roll på spelmarknaden; vi går 

mot ett tillstånd av ökat spelberoende.

Vi har tagit ett helhetsgrepp om bolagets spelansvar och ser över de 

strategier som formats utifrån uppdragets olika delar, bland annat avseende 

socialt ansvar, konsumentskydd, attraktivt spelutbud och marknadsföring.

Avsikten är att stärka spelansvaret och mer konsekvent tillämpa det i hela 

verksamheten. En viktig förutsättning är dock fortfarande att vi kan fortsätta 

utveckla våra produkter, bland annat genom nya och förändrade tillstånd. 

Annars urholkas vårt kunderbjudande och kunder och kapital fortsätter att 

flytta utomlands. 

Jag är övertygad om att vårt arbete framöver kommer att tydliggöra vad 

som skiljer ett statligt ägt bolag med ett samhällsintresse från  ett privat 

företag med vinst i främsta fokus.

Visby 24 april 2013

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

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

och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen och efterfrågan på spel 

till-godoses under kontrollerade former. Svenska Spel ägs av Svenska 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 tillgodose konsumenternas efterfrågan på attraktiv spelverksamhet. 

Utöver uppdraget har Svenska Spel ett rörelsemarginalmål på 22 % som 

ska uppnås över en konjunkturcykel på 5 - 7 år.

Mål och måluppfyllelse
Målområde Kund

Med ett mål att vara svenska folkets första val förutsätts ett välutvecklat och 

attraktivt kunderbjudande där glädjefylld spelupplevelse blandas med ett 

stort ansvarstagande. För att kunna utöva ett bättre spelansvar ska spel i första 

hand kanaliseras från oreglerade och illegala aktörer.

I januari lanserades Eurojackpot, ett internationellt nummerspelssamarbete 

med 14 deltagande europeiska länder.

I början av året stängdes 15 spelare av med anledning av att de misstänks 

ha brutit mot bolagets regler för spel i samband med onlinepoker. Händelsen 

har polisanmälts.

    Kartläggning och analys av alla kundprocesser startade förra året i syfte att 

stärka och utveckla kundrelationen ytterligare. Arbetet beräknas vara klart 

under hösten. 

    Svenska Spels nöjd-kund-index för första kvartalet uppgår till 68 (69) %. 

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

kallat imagevärde.  Mätningen för första kvartalet visar att Svenska Spel har 

klart bäst imagevärde i spelbranschen, 59 (62) % där närmaste aktör har 48 

(50) %.  Den nedåtgående trenden tyder på ett minskat förtroende för hela 

spelbranschen, vilket även påverkar Svenska Spels image.

Svenska Spels marknadsandel för 2012 uppskattas till drygt 49 % vilket är 

ungefär i linje med 2011. Svenska Spel ökar sin marknadsandel i butikskana-

len medan marknadsandelen online minskar i takt med en snabb tillväxt för 

nätkasino hos spelbolag utan tillstånd.

Målområde Ansvar

Att vara det mest ansvarsfulla spelbolaget är en självklarhet och det innebär 

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

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

Kunderna ska känna att de kan spela glädjefyllt, sunt, säker och tryggt. Att 

uppfattas som ansvarstagande är viktigt, men viktigare är att kunna påvisa 

effekter av spelansvarsarbetet.

     Svenska Spel är certifierade enligt European Lotteries och World Lotteries 

Associations spelansvarsstandard. Standarden är baserad på ett ramverk som 

består av elva områden och som säkerställer en god grund för spelansvars-

arbetet.  

En oberoende granskning av bolagets spelansvarsåtgärder startas under 

våren med syfte att analysera effekterna av spelansvarsarbetet och ge nya 

insikter för fortsatt utveckling. Ett viktigt projekt som pågår är införande av 

spelansvarsverktyg för spelformen Vegas. Lansering sker under sommaren 

och kommer att innebära att  kunderna frivilligt kan sätta gränser för tid och 

pengar och på så sätt hålla kontroll på sitt spelande.

38 (39) % av svenska folket anser i mätning för första kvartalet att Svenska 

Spel tar sitt ansvar för att minska spelberoendet, närmaste aktör har 18 (20) %.

Målområde Affärsmässighet

Svenska Spel ska leverera ett stabilt rörelseresultat med en rörelsemarginal 

på minst 22 % i kombination med ett i spelbranschen unikt spelansvar. Sats-

ningar på ansvarsåtgärder som skyddar konsument går före en ökad vinst.

   För att säkra rörelsemarginalmål, och skapa utrymme för nya satsningar 

sker effektiviseringar i verksamheten som bland annat innebär personalned-

dragningar. Kostnaderna minskar med cirka 7 %  (52 MSEK) jämfört med 

föregående år exklusive de nya satsningar som har gjorts.  

Rörelsemarginalen för delårsperioden januari-mars är 22,8 % jämfört med 

21,7 % föregående år.

Målområde Medarbetare

Svenska Spel ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare och ledare 

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

heten ska vara målstyrd med tydliga processer och medarbetarna har den 

kompetens som krävs för att klara bolagets uppdrag och utmaningar.  

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

arbetarnas motivationsindex ska uppgå till minst 86 och resultatet efter 2012 

års mätning visar ett index på 88 (86). Ledarskapsindex ska uppgå till minst 73 

och uppgår för närvarande till 74 (73).

Risker och osäkerhetsfaktorer

Svenska Spels viktigaste tillgång är tillstånden för spelverksamheten. Hur 

staten reglerar och kontrollerar den totala spelmarknaden och hur Svenska 

Spel klarar att möta kundernas förväntningar i kombination med ett effektivt 

spelansvarsarbete i en ökad konkurrens är helt avgörande för Svenska Spels 

framtid. På en spelmarknad som ej fungerar, där oreglerade spelbolag mark-

nadsför sig massivt försämras möjligheterna för Svenska Spel att kanalisera 

kunderna till ett säkrare spelande. 

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

lösningar och i leveransen av lotter. 

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

Spel är självfinansierat då kassaflöden täcker behovet av investeringar och 

verksamhetens driftskostnader. I årsredovisningen för 2012 finns en redovis-

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

väsentligt överensstämmande med den bedömning som gjorts i samband 

med detta bokslut.

Framtidsutsikter

Trenden på spelmarknaden är en fortsatt ökning av spel inom den digitala 

kanalen, där framförallt mobilen växer snabbast. Onlineförsäljningen på totala 

spelmarknaden för sportspel och lotterier bedöms bli lika stor som den fysiska 

försäljningen inom 3 - 5 år. Trots ett förändrat kundbeteende där fler och fler 

spelar online så kommer största andelen av Svenska Spels totala försäljning 

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

och digital distribution kommer att ske.

Kunderbjudanden på spelmarknaden ökar i snabb takt och de spel som 

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

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

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

och tillsynsmyndigheterna inte har tillräckliga sanktionsmöjligheter kommer 

detta att vara en verklighet.

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

konsumentskydd som möjligt. Spelansvarsfrågorna kommer att ha hög priori-

tet i Svenska Spel och förhoppningsvis på hela marknaden. 
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Ekonomisk utveckling januari - mars
Nettospelintäkter

Nettospelintäkterna uppgick till 2 480 (2 460) MSEK, en ökning med 20 MSEK  

jämfört med föregående år. De högre nettospelintäkterna beror till största 

delen på ökad försäljning av Lotto och Triss med 78 MSEK samt en tillväxt av 

tipsen med 8 MSEK inom resultatområde Sportspel & Lotterier.

Nettospelintäkterna för resultatområde Vegas uppgick till 455 (514) MSEK, 

en minskning med 58 MSEK. Orsak till de minskade intäkterna är framförallt 

konkurrens från kasinospel på internet, spel som Svenska Spel inte erbjuder. 

Nettospelintäkterna för resultatområde Casino Cosmopol uppgick till 290 

(282) MSEK.  

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. ökade med 56 MSEK till  2 052

(1 996) MSEK, vilket är kopplat till ökade nettospelintäkter samt lägre 

kostnader för försäljningsprovisioner. 

Rörelseresultat

Periodens rörelseresultat uppgick till 1 326 (1 251) MSEK vilket är en ökning 

med 74 MSEK. Rörelsemarginalen var 22,8 (21,7) %. Rörelsekostnaderna 

uppgick till 738 (750) MSEK, en minskning med 13 MSEK trots ett flertal större 

nya satsningsområden. 

 

Finansnetto 

Finansnettot uppgick under perioden till 15 (31) MSEK. Avkastningen på 

finansiella placeringar och likvida medel uppgick till 17 (16) MSEK. Av finans-

nettot består 2 (17) MSEK av en nettovärdeförändring av Triss Månadsklöver. 

Resultat för perioden 

Resultatet för perioden uppgick till 1 341 (1 283) MSEK, vilket är en ökning 

med 58 MSEK.

Finansiell ställning 

Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 6 479 (5 138) MSEK, 

vilket förutom aktiekapital och reservfond motsvarar 2012 års resultat och 

periodens resultat. Soliditeten uppgick till 64,4 (67,0) %. 

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 600 (1 305) MSEK. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -657 (-485) MSEK, 

varav -16 (-5) MSEK avser investeringar i materiella anläggningstillgångar. 

Investeringar i finansiella tillgångar uppgick till -1 447 (-2 142) MSEK samt 

avyttringar med 798 (1 645) MSEK. Förändring i placeringar för Triss Månads-

klöver uppgick till 26 (21) MSEK. Investeringar i immateriella tillgångar upp-

gick till -18 (-4) MSEK. Avyttring av materiella anläggningstillgångar inbringa-

de 0 (1) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -1 000

(-1 000) MSEK och hänför sig till förskottsbetalning av 2012 års resultat. 

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 1 636 (2 084) MSEK.

    

Moderbolag
I moderbolaget ingår all spelverksamhet förutom resultatområde Casino 

Cosmopol.

 Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. uppgick för perioden till 1 745 

(1 699) MSEK, en ökning med 47 MSEK. 

 Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1 203 (1 141) MSEK vilket är en 

ökning med 62 MSEK. 

 Kassaflödet uppgick till 91 (-280) MSEK.

 Moderbolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 

-10 (-4) MSEK och investeringar i immateriella tillgångar uppgick till -18 (-4) 

MSEK. Investeringar i finansiella tillgångar uppgick till  -1 447 (-2 043) MSEK 

samt avyttringar med 798 (1 645) MSEK.  

Koncernens finansiella resultat och ställning
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MSEK
2013

Jan-mar
2012

Jan-mar
2012
Helår

Sportspel & Lotterier

Nettospelintäkter 1 734 1 664 6 615

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 477 1 395 5 567

Rörelseresultat 1 056 970 3 820

Vegas

Nettospelintäkter 455 514 2 014

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 265 300 1 178

Rörelseresultat 190 223 861

Casino Cosmopol

Nettospelintäkter 290 282 1 186

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 309 301 1 274

Rörelseresultat 108 95 475

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 Vegas Casino Cosmopol Övrig verksamhet
Nettospelintäkter 1 734 456 290 0 2 480

69,9% 18,4% 11,7%

201203 Sportspel & Lotterier Vegas Casino Cosmopol Övrig verksamhet

Sportspel & 
Lotterier 
70 % (68) 

Vegas 
18 % (21) 

Casino 
Cosmopol 
12 % (11) 

Nettospelintäkter per resultatområde 

Nummerspel Lotterier Sportspel Kasinospel Koncernen
Nettospelintäkter 806 433 454 787 2 480
Procent av koncernens 
totala nettospelintäkter 32,50% 17,46% 18,31% 31,73% 100%

33 17 18 32

Lotterier 
17 % (17) Sportspel 

18 % (19) 

Kasinospel  
32 % (34) 

Nettospelintäkter per spelkategori 

Nummerspel 
33 % (30) 
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Finansiella rapporter

MSEK Not
2013

Jan-mar
2012

Jan-mar
2012
Helår

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 2 052 1 996 8 022

Aktiverat arbete för egen räkning 11 6 30

Personalkostnader 3 -263 -262 -1 026

Övriga externa kostnader -411 -421 -1 673

Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar -64 -67 -270

Rörelseresultat 1 326 1 251 5 083

Ränte- och övriga finansiella intäkter 118 49 62

Ränte- och övriga finansiella kostnader -103 -17 -7

Resultat efter finansiella poster 1 341 1 283 5 138

Skatt - - 0

Resultat 1 341 1 283 5 138

Övrigt totalresultat - - -

Summa totalresultat 1 341 1 283 5 138

Hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 341 1 283 5 138

Resultat per aktie

Antal aktier 2 000 2 000 2 000

Resultat per aktie, TSEK 670 641 2 569

Rapport över totalresultat i sammandrag, koncern

MSEK Not 2013-03-31 2012-03-31 2012-12-31

Immateriella tillgångar 185 198 182

Materiella anläggningstillgångar 804 876 837

Finansiella tillgångar 1 797 1 749 1 793

Summa anläggningstillgångar 2 786 2 823 2 812

Kundfordringar och övriga fordringar 4 2 960 2 908 1 990

Kortfristiga placeringar 2 684 1 573 2 064

Likvida medel 1 636 2 084 1 693

Summa omsättningstillgångar 7 281 6 566 5 747

Summa tillgångar 10 066 9 389 8 559

Eget kapital 6 479 6 290 5 138

Långfristiga obetalda vinster 1 384 1 409 1 413

Övriga långfristiga skulder 32 36 32

Leverantörsskulder och övriga skulder 862 784 774

Kortfristiga obetalda och fonderade vinster 1 310 870 1 202

Summa eget kapital och skulder 10 066 9 389 8 559

Balansräkning i sammandrag, koncern

AB SVENSKA SPEL

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013
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MSEK Not Aktiekapital Reservfonder Balanserad vinst
Summa eget kapital 

hänförligt till moder-
bolagets aktieägare

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

Årets resultat 1 283 1 283

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

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

Årets resultat 1 341 1 341

Utgående balans per 31 mars 2013 0,2 0,1 6 479 6 479

Förändringar i eget kapital i sammandrag, koncern

MSEK Not
2013

Jan-mars
2012

Jan-mars
2012
Helår

Den löpande verksamheten

Resultat 1 341 1 283 5 138

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 63 50 275

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder 1 404 1 333 5 413

Kassaflöde från förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder

Förändring rörelsetillgångar 29 -27 -108

Förändring rörelseskulder 167 -1 321

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 600 1 305 5 626

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar -18 -4 -36

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -16 -5 -124

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 1 3

Investeringar i finansiella tillgångar -1 447 -2 142 -6 318

Avyttring av finansiella tillgångar 798 1 645 5 282

Förändring placeringar för Triss Månadsklöver 26 21 1

Kassaflöde från investeringsverksamheten -657 -485 -1 192

Finansieringsverksamheten

Utbetalning till ägaren, svenska staten 4 -1 000 -1 000 -5 007

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 000 -1 000 -5 007

Kassaflöde -57 -180 -572

Likvida medel vid periodens början 1 693 2 264 2 264

Likvida medel vid periodens slut 1636 2 084 1 693

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

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

Kvartalet januari - mars

Sportspel & 
Lotterier Vegas

Casino 
Cosmopol

Övrig 
verksamhet

Elimineringar
och ej fördelade 

kostnader
Koncernen 

Svenska Spel

MSEK
2013

Jan-mar
2012

Jan-mar
2013

Jan-mar
2012

Jan-mar
2013

Jan-mar
2012

Jan-mar
2013

Jan-mar
2012

Jan-mar
2013

Jan-mar
2012

Jan-mar
2013

Jan-mar
2012

Jan-mar 

Nettospelintäkter 1 734 1 664 455 514 290 282 - - - - 2 480 2 460

Nettoomsättning från 
spelverksamhet m.m. 1 477 1 395 265 300 309 301 8 8 -8 -8 2 052 1 996

Rörelsekostnader (inkl. aktiverat 
arbete) -421 -425 -75 -77 -201 -206 -7 -7 -22 -30 -726 -745

Rörelseresultat 1 056 970 190 223 108 95 0 1 -29 -38 1 326 1 251

Finansnetto - - - - - - - - 15 31 15 31

Resultat efter 
finansiella poster 1 056 970 190 223 108 95 0 1 -14 -6 1 341 1 283
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MSEK Not 2013-03-31 2012-03-31 2012-12-31

Immateriella tillgångar 164 175 161

Materiella anläggningstillgångar 294 367 322

Finansiella tillgångar 2 321 2 292 2 316

Summa anläggningstillgångar 2 779 2 835 2 799

Kundfordringar och övriga fordringar 4 3 454 3 419 2 481

Kortfristiga placeringar 2 585 1 474 1 965

Likvida medel 1 551 1 743 1 459

Summa omsättningstillgångar 7 590 6 636 5 905

Summa tillgångar 10 369 9 471 8 705

Eget kapital 6 363 6 192 5 145

Långfristiga obetalda vinster 1 384 1 409 1 413

Övriga långfristiga skulder 31 34 31

Leverantörsskulder och övriga skulder 1 303 1 028 936

Kortfristiga obetalda och fonderade vinster 1 288 808 1 180

Summa eget kapital och skulder 10 369 9 471 8 705

Balansräkning i sammandrag, moderbolag

MSEK Not
2013

Jan-mar
2012

Jan-mar
2012
Helår

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 1 745 1 699 6 760

Aktiverat arbete för egen räkning 11 6 30

Personalkostnader 3 -141 -145 -558

Övriga externa kostnader -360 -364 -1 470

Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar -52 -55 -221

Rörelseresultat 1 203 1 141 4 541

Resultat från andelar i koncernföretag - - 533

Ränte- och övriga finansiella intäkter 119 49 65

Ränte- och övriga finansiella kostnader -103 -17 -6

Resultat efter finansiella poster 1 219 1 173 5 133

Skatt - - -

Resultat 1 219 1 173 5 133

Övrigt totalresultat - - -

Summa totalresultat 1 219 1 173 5 133

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 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 10 6 181 6 192

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

Summa totalresultat perioden 1 januari - 31 mars - 1 219 1 219

Utgående balans per 31 mars 2013 0,2 0,1 12 6 351 6 363

Förändringar i eget kapital i sammandrag, moderbolag

MSEK Not
2013

Jan-mar
2012

Jan-mar
2012
Helår

Den löpande verksamheten

Resultat 1 219 1 173 5 133

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 51 38 -307

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder 1 270 1 211 4 826

Kassaflöde från förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder

Förändring rörelsetillgångar 27 -24 -108

Förändring rörelseskulder 446 -83 201

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 742 1 104 4 918

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar -18 -4 -36

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -10 -4 -81

Avyttring av materiella anläggningstillgångar - 1 2

Investeringar i finansiella tillgångar -1 447 -2 043 -6 069

Avyttring av finansiella tillgångar 798 1 645 5 132

Förändring placeringar för Triss Månadsklöver 26 21 1

Förändring av långfristig fordran till dotterbolag - 0 20

Kassaflöde från investeringsverksamheten -651 -384 -1 030

Finansieringsverksamheten

Erhållen utdelning från dotterbolag - - 554

Utbetalning till ägaren, svenska staten 4 -1 000 -1 000 -5 007

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 000 -1 000 -4 452

Kassaflöde 91 -280 -564

Likvida medel vid periodens början 1 459 2 023 2 023

Likvida medel vid periodens slut 1 551 1 743 1 459

Kassaflödesanalys i sammandrag, moderbolag
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Not 3   Förändringar i kretsen ledande befattningshavare

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

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

Kommunikation & Ansvar är Zenita Strandänger. Zenita ingår i koncern-

ledningen och rapporterar till VD.

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

bolaget Playscan AB från den 18 februari 2013.

Not 1   Redovisningsprinciper

Svenska  Spels delårsrapport för perioden januari – mars 2013 är upprättad i 

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

Samma redovisningsprinciper och beräkningar har tillämpats som i Svenska 

Spels årsredovisning för 2012. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet 

med anvisningar enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) 

utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningar 

av IFRS Interpretations Committee (IFRIC) sådana de antagits av EU. Vidare har 

årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapportering rekommendation 

RFR 1 ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner” tillämpats. 

 Moderbolagets  rapport är upprättad enligt årsredovisningslagen och RFR 2 

om redovisning för juridiska personer. 

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

IAS 34 Delårsrapportering uppdaterats. Förändringen i IAS 34 innebär speci-

fika upplysningar avseende finansiella instrument som redovisats till verkligt 

värde och upplysningar om verkligt värde för finansiella instrument som redo-

visats till upplupet anskaffningsvärde, se not 5. Tillämpningen av IFRS 13 har 

inte inneburit några effekter på koncernens resultat och finansiella ställning. 

Övriga nya eller reviderade IFRS-standarder och IFRIC-tolkningar som har 

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

koncernens finansiella rapporter. 

 Svenska  Spels delårsrapport för perioden januari – mars 2013 är upprättad i 

enlighet med ägarens riktlinjer för ekonomisk rapportering. 

Företagsinformation

Svenska Spels delårsrapport för perioden januari – mars 2013 har godkänts 

för publicering enligt styrelsebeslut den 24 april 2013. 

Noter

Not 2   Intäkter per väsentligt intäktsslag

MSEK
2013

Jan-mar
2012

Jan-mar
2012
Helår

Nettospelintäkter 2 480 2 460 9 815

Intäkter från restaurangverksamhet 21 23 97

Intäkter från uthyrning av spelterminaler 11 11 46

Övriga intäkter 26 25 102

Intäktsrelaterade kostnader -486 -522 -2 038

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 052 1 996 8 022

Koncern

Moderbolag

MSEK
2013

Jan-mar
2012

Jan-mar
2012
Helår

Nettospelintäkter 2 190 2 178 8 629

Intäkter från uthyrning av spelterminaler 11 11 46

Övriga intäkter 22 22 86

Intäktsrelaterade kostnader -478 -513 -2 001

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 745 1 699 6 760

Not 4   Behandling av överskott

I balansposten ingår moderbolagets resultat efter skatt vilket disponeras av 

regeringen. Svenska Spels vinstmedel under räkenskapsåret lånas räntefritt ut 

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

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

av Svenska Spels årsstämma.  Till och med den 31 mars 2013 har 2 200 MSEK 

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

Period     Januari - mars

Kvartal     Januari - mars

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

Nettospelintäkter    Spelarnas insats (bruttospelintäkter) minus vinnarnas andel.

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

     till spelverksamheten.

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

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

    

Rapportstruktur

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

Då belopp har avrundats till MSEK summerar inte alltid tabellerna.

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

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

parentes för balansposter avser 2012-12-31. Presenterade procenttal avser 

förändring mellan redovisad period 2012 och 2013. 

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport, januari - juni publiceras den 19 juli 2013

Delårsrapport, januari - september publiceras den 22 oktober 2013

Bokslutskommuniké, januari - december publiceras i januari 2014 

Årsstämma hålls i Visby den 24 april 2013

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

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

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Visby 24 april 2013

Lennart Käll

VD och koncernchef

MSEK
Tillgångar Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

2013
Jan-mar

Totalt

Realränteobligationer 1 596 — — 1 596

Statsobligationer 57 — — 57

Kortfristiga placeringar som klassificeras som likvida medel 600 — — 600

Skulder

Obetalda vinster Triss Månadsklöver — 1 546 — 1 546

För koncernens samtliga finansiella instrument bedöms verkligt värde över-

ensstämma med redovisat värde.  Svenska Spel värderar realränte- 

obligationer, statsobligationer samt valutaterminer till verkligt värde via 

resultaträkningen. I enlighet med IFRS 7 har realränte obligationer och stats-

obligationer kategoriserats i värdehierarki 1 eftersom de värderas  baserat på 

marknadspriser. 

Not 5   Finansiella instrument



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


