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Kvartalet juli - september

• Nöjd-kund-index uppgick till 71 (65). 

• Svenska Spel har högst imagevärde i spelbranschen 
    61 (59) %.

• Spelansvarsimage uppgick till 55 (49**) %. 

•  Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 095 
    (2 351) MSEK, en minskning med 10,9 %.                                                                                                                                      

• Rörelseresultatet  för koncernen uppgick till 1 130 (1 318)
    MSEK, en minskning med 14,2 %. 

• Kvartalets resultat för koncernen uppgick till 1 141 (1 323) 
    MSEK, en minskning med 13,7 %.

• Rörelsemarginalen uppgick till 23,4 (23,9) %. 

Perioden januari - september

• Ett nytt spelansvarsprogram, med bland annat obligatorisk  
    registrering av spel har införts i syfte att stärka konsument-
    skyddet och minska möjligheten till bedrägerier i form av 
    matchfixning och penningtvätt. 

• Svenska Spel finansierar en forskningssatsning i spel- 
    beroende med 2,5 MSEK kronor per år under fem år.  
    Avtal har tecknats med Lunds universitet.

• För att stärka ett mycket långt samarbete med svensk fotboll  
    har ett nytt sexårigt avtal tecknats om huvudsponsorskap 
    värt drygt 900 miljoner kronor.

• Ansökan har lämnats till regeringen om att få tillhandahålla  
    nätkasino.

• En ny mobiltjänst med en bättre sportspelsservice lanse-
    rades i samband med fotbolls-VM.

• Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 6 552 
    (7 132) MSEK, en minskning med 8,1 %.                                                                                                                           

• Rörelseresultatet  för koncernen uppgick till 3 459 (3 799)
    MSEK, en minskning med 9,0 %. 

• Periodens resultat för koncernen uppgick till 3 504 (3 845) 
    MSEK, en minskning med 8,9 %.

• Rörelsemarginalen uppgick till 22,2 (22,6) %. 

Delårsrapport januari - september 2014

Finansiell information och strategiska nyckeltal*

* Ekonomiska och övriga begrepp sidan 14 

** Avser Q4 2013

MSEK
2014

Jul-sep
2013

Jul-sep
2014

Jan-sep
2013

Jan-sep
2013
Helår

Nettospelintäkter 2 095 2 351 6 552 7 132 9 729

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 772 1 942 5 509 5 882 8 067

Rörelsekostnader -653 -633 -2 099 -2 115 -2 915

Rörelseresultat 1 130 1 318 3 459 3 799 5 202

Resultat 1 141 1 323 3 504 3 845 5 268

Investeringar (immateriella och materiella) 72 54 253 135 263

Strategiska nyckeltal

Nöjd - kund - index (NKI) 71 65 — — 62**

Image % 61 59 — — 62**

Spelansvarsimage % 55 — — — 49**

Motivationsindex (ESI) — — — — 91**

Rörelsemarginal % 23,4 23,9 22,2 22,6 22,6
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VD har ordet
För fem månader sedan tog vi ett viktigt steg till en sundare spelmarknad då 

vi införde obligatorisk registrering av våra spel, vilket påverkat våra intäkter 

negativt och är helt enligt plan. Även slopandet av bonusar och rabatter 

föregående år har haft en negativ effekt på intäkterna. 

Kundnöjdheten stärks, liksom vår ansvarsposition

Det ska vara sunt, säkert och tryggt att spela hos Svenska Spel. Det är 

glädjande att nöjd-kund-index (NKI) för tredje kvartalet fortsatt ligger kvar på 

höga 71(65), det högsta i bolagets historia. De produkter och tjänster som vi 

nu erbjuder visar sig ha en tydlig positiv effekt på kundnöjdheten.

Den digitala trenden och mobilspelets tillväxt bekräftas i vår årliga under-

sökning, Spelkartläggningen, som blev klar i september. Undersökningen 

går ut till ett slumpmässigt framtaget och riksrepresentativt urval om 10 000 

personer. I Spelkartläggningen framgår också att 55 % av de svarande anser 

att Svenska Spel är ledande i Sverige när det gäller att ta spelansvar. Det är en 

ökning med 4 % enheter sedan 2013. Närmaste konkurrent ligger på 2 %. 

Det är glädjande att EU-kommissionen i juli 2014 antagit en rekommen-

dation för att säkerställa en hög skyddsnivå för konsumenter vid nätspel. 

Rekommendationen passar väl in i Svenska Spels ansvarsarbete och blir 

en bra vägledning till alla aktörer med ambitionen att tillhanda ansvarsfullt 

spelande.

 

Spelreklamen ökar kraftigt för fjärde året i rad

Utvecklingen på nätkasinomarknaden drivs med allt större marknads-

föringsinsatser. Det utländska bolagens spelreklam t o m augusti i år uppgick 

enligt Sifo Reklammätningar till drygt 1,5 miljarder kronor. Det är redan 100 

miljoner kronor mer än investeringen för hela 2013. De utländska bolagens 

andel av den totala marknadsföringen är nu uppe i 72 %. Det är en mycket 

märklig utveckling på en marknad där konsumentskyddet betonas och där 

skyddshänsyn ska prioriteras i all spelverksamhet. 

Samtidigt har Svenska Spel fått nya marknadsföringsriktlinjer från 

Lotteriinspektionen, gällande från den 1 september. De innebär bland annat 

att vi på ett bättre sätt behöver inhämta kundernas särskilda medgivande för 

direktmarknadsföring men också ett tydliggörande av hur våra produkter får 

marknadsföras hos ombud och i kassalinjen. Jag är i grunden positiv till 

riktlinjerna men de måste gälla för samtliga aktörer. 

Marknadsandelen minskar

Svenska Spels marknadsandel till och med halvåret uppskattas till 45 (48) 

procent. Svenska Spel tappar marknadsandel via onlinekanalen, medan 

andelen i butikskanalen är relativt oförändrad. De oreglerade spelbolagen har 

fortsatt god tillväxt i nätkasinoprodukter och ökar sin marknadsandel både 

totalt och online, framförallt drivet av spel i mobilen.

Ansvarsåtgärder i syfte att skydda konsument och förebygga spelproblem 

går alltid före vinst. Vi fortsätter att stärka konkurrenskraften genom en ännu 

bättre spelupplevelse för våra kunder. Det arbetet handlar främst om fortsatt 

utveckling av vår digitala plattform och mobilspelstjänst – med innehåll och 

spelupplevelser, såväl före, under som efter spelet. 

Fler misstänka fall av läggmatcher under sommaren

Sommaren har tyvärr också inneburit misstankar mot flera svenska fotbolls-

matcher och vi har lämnat in två nya polisanmälningar. Spelfusk och manipu-

lationer av idrottsresultat är det nya stora hotet mot idrotten. Vi lägger

betydande resurser på att bekämpa denna utveckling. 

Obligatorisk registrering eliminerar 

det anonyma spelandet och ger oss 

bättre spårbarhet för att motverka 

fusk och bedrägerier. Jag noterade att 

den danska regeringen i september 

aviserade krafttag mot matchfixning 

och att en av de åtgärder som föreslås 

är just införandet av ett obligatoriskt 

spelkort. 

Finansiella kommentarer

Koncernen visar som väntat ett lägre 

resultat jämfört med samma period 

föregående år. Nettospelintäkterna för 

perioden januari – september 2014 

har minskat med 580 MSEK eller -8,1 % jämfört med samma period 2013. 

Den negativa intäktsutvecklingen är till största del en konsekvens av vår 

ansvarssatsning. Rörelseresultatet för koncernen uppgick under delårs-

perioden till 3 459 (3 799) MSEK, en minskning med 9,0 %. Rörelsekost-

naderna minskade med 16 MSEK till 2 099 (2 115) MSEK. Pågående 

effektiviseringsarbete har fortsatt effekt och kostnaderna minskar inom ett 

flertal områden. Samtidigt sker också betydande investeringar för en stärkt 

kundupplevelse, bland annat i den digitala plattformen. Periodens resultat 

för koncernen uppgick till 3 504 (3 845) MSEK, en minskning med 8,9 %. 

Rörelsemarginalen för perioden januari-september uppgick till 22,2 %, att 

jämföras med 22,6 % för samma period 2013. Den lägre rörelsemarginalen 

beror på minskade intäkter och följer plan.

Framtiden på kort och lång sikt

En viktig händelse efter rapportperioden är att EU-kommissionen den 16 

oktober meddelade att den beslutat att stämma Sverige inför EU-domstolen. 

Kommissionen anser inte att den Svenska lagstiftningen när det gäller 

vadhållningstjänster på nätet och nätpokertjänster överenstämmer med EU:s 

regelverk. Exakt hur detta påverkar regeringens arbete för att åstadkomma en 

fungerande reglering återstår nu att se. 

En personlig höjdpunkt under året är utdelningen av ”Gräsroten”, där 50 

miljoner kronor delas ut till ungdomsidrotten nu i november. Det är pengar 

som kommer till stor nytta i svenska idrottsföreningar och bidrar till både 

återväxt, bredd och spets i framtiden. Ett stort tack till alla kunder som är med 

och stöttar sina favoritföreningar. 

Visby 21 oktober 2014

Lennart Käll, VD och koncernchef
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Uppdrag och mål
Verksamhet och uppdrag
Målet för den svenska spelpolitiken är enligt beslut i riksdagen en sund och 

säker spelmarknad där sociala skyddsintressen och efterfrågan på spel till-

godoses under kontrollerade former. Svenska Spel är helägt 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 i snitt på 22 

procent som bör uppnås över en konjunkturcykel på 5 - 7 år.

Strategiska mål och måluppfyllelse
Svenska Spel fastställer och följer upp strategiska mål genom fyra mål-

områden: Kund, Ansvar, Medarbetare och Affärsmässighet. Svenska Spels 

resultat fördelas på två affärsområden, Kundmöte och Casino Cosmopol. 

Kund

Kunderna ska erbjudas en helhetsupplevelse där spelglädjen bygger på ett 

attraktivt kunderbjudande och ett stort ansvarstagande. Det ska vara sunt, 

säkert och tryggt att spela hos Svenska Spel. 

Erbjudandet till kund ska stärka Svenska Spels konkurrenskraft genom 

förbättrad image, nöjd-kund-index, ansvar och marknadsandelar. 

Nöjd-kund-index (NKI) för tredje kvartalet 2014 uppgår till 71(65). Den 

stora ökning som skedde i mätningen andra kvartalet håller glädjande nog i 

sig även i denna mätning.

Varje kvartal mäts hur stor andel av svenskarna som är uttalat positiva till 

bolaget - det så kallade imagevärdet. Svenska Spel har högst imagevärde i 

spelbranschen 61 (59) och värdet ligger tämligen stabilt över tid. Närmaste 

aktör har ett imagevärde på 47 (47).  

    Svenska Spels totala marknadsandel för andra kvartalet uppgick till 45 (48)

procent, varav marknadsandelen online uppgick till 23 (24) procent. Svenska 

Spel tappar andelar i den kanal som växer mest dvs onlinekanalen, till fördel 

för de oreglerade spelbolagen medan andelen i butikskanalen är relativt 

oförändrad. 

Ansvar

Svenska Spel ska sätta standarden på spelmarknaden och fortsatt vara 

ledande på spelansvar. Vårt agerande och våra åtgärder ska ha reell effekt på 

problemspelandet i Svenska Spels verksamhet samt i samhället i stort. Spel-

ansvarsarbetet ska långsiktigt stärka Svenska Spels konkurrenskraft genom en 

positiv påverkan på upplevelse, image och NKI. Effekten av spelansvarsarbetet 

kommer att mätas dels genom kundsundhet, där Svenska Spel ska ha en 

markant sundare kunddatabas än andra aktörer, dels genom spelansvarsima-

ge, där svenska folkets uppfattning om Svenska Spels spelansvarsarbete följs 

upp. Spelansvarsimage mäts kvartalsvis medan kundsundhet mäts en gång 

om året, första mätningen sker under hösten 2014.  

I syfte att säkra åldersgränser, ge kunderna bättre koll på sitt spelande, 

garantera att alla vinster utbetalas till rätt ägare, samt minska risken för 

bedrägerier i form av matchfixning och penningtvätt infördes i juni obligato-

risk registrering av allt spel. I och med den obligatoriska registreringen ökar 

mängden kundinformation och vikten av att kunderna känner sig trygga med 

en korrekt hantering. Under hösten har därför interna informationsmöten 

genomförts och en digital utbildning pågår för närvarande för samtlig per-

sonal. Dessutom sker en djupare utbildning för de som har behov av direkt 

tillgång till kunduppgifter. 

Som ett led i spelansvarsstrategin har samtliga spelombud certifierats i 

spelansvar och spelsäkerhet. Utbildning i spelansvar sker även för alla Vegas 

affärspartners. 

Vid European Lotteries spelansvarsseminarium (Responsible Gaming Semi-

nar) i Italienska Florens vann Svenska Spels bidrag pris för bästa spelansvars-

kampanj med filmen ”18-års-gränsen”.

Hela spelbranschen har behov av vägledning kring vilka spelansvars- 

åtgärder som är mest verkningsfulla och med anledning av detta har Svenska 

Spel tecknat ett femårigt avtal med Lunds universitet om en professur i spel-

beroende. Forskningsprogrammet handlar om prevention av spelproblem 

med fokus på unga med risk för spelberoende. Forskningen kommer att ske i 

nära samverkan med Region Skåne.

Vid tredje kvartalsmätningen av det nya måttet, spelansvarsimage, uppgav 

55 procent av Sveriges befolkning att de anser att Svenska Spel är ledande 

när det gäller att ta spelansvar på den svenska spelmarknaden. En nollbas-

mätning genomfördes under sista kvartalet 2013 och visade 49 procent. 

Närmaste konkurrent visar 2 procent.

Det är glädjande att EU-kommissionen i juli 2014 antagit en rekommenda-

tion för att säkerställa en hög skyddsnivå för konsumenter vid nätspel. Rek-

ommendationen passar väl in i Svenska Spels ansvarsarbete och blir en bra 

vägledning till alla aktörer med ambitionen att tillhanda ansvarsfullt spelande.

Medarbetare

Svenska Spels mål är att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare och 

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

samheten ska vara målstyrd på alla nivåer. Vi eftersträvar en jämn könsfördel-

ning bland cheferna, vårt mål är en fördelning av kvinnliga och manliga 

chefer i intervallet 45-55. För närvarande uppgår andelen kvinnliga chefer till 

40 procent. Svenska Spels medarbetarundersökning genomförs två gånger 

per år.  Vid halvårsmätningen uppgick motivationsindex (ESI) till 87 (89).
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Affärsmässighet

Svenska Spel ska ansvarsfullt optimera sin affär och bedriva verksamheten 

med hög kostnadseffektivitet. Rörelsemarginalen bör vara i snitt minst 22 

procent över en konjunkturcykel på 5-7 år. Satsningar på ansvarsåtgärder 

som bedöms bidra till att skydda konsument och förebygga spelproblem går 

alltid före vinst. 

Bolagets intäkter minskar 2014 med anledning av införande av ett antal 

spelansvarsåtgärder, varav obligatorisk registrering har den största finansiella 

effekten. Minskningen är helt enligt plan. 

För att säkra rörelsemarginalmålet, och skapa utrymme för nya satsningar 

sker kontinuerligt effektiviseringar och kostnadsöversyner. Kostnaderna    

minskar mot föregående år, men inrymmer samtidigt  kostnader bland annat 

lansering av nytt spelansvarsprogram och ny mobil tjänst.

Rörelsemarginalen för perioden januari - september uppgick till 22,2 

procent att jämföras med 22,6 procent för samma period 2013. En lägre 

rörelsemarginal beror på en förändrad produktmix.

Risker och osäkerhetsfaktorer
På Svenska Spel integreras riskhanteringsprocessen med ordinarie process för 

affärsplanering och verksamhetsuppföljning. Utgångspunkten för riskhante-

ringen är bolagets uppdrag och utifrån detta specificeras mål och aktiviteter i 

en övergripande affärsplan, samt i detaljerade planer för respektive affärs-

område och övriga enheter. Risker identifieras och hanteras på olika nivåer i 

företaget. 

    Svenska Spels största risker kan på en övergripande nivå relateras till för-

mågan att möta och anpassa bolaget till en komplex och utmanande om-

värld. Nuvarande reglering av spelmarknaden innebär en konkurrens-

situation på olika villkor med oreglerade konkurrenter som verkar under 

andra förutsättningar än Svenska Spel. Utöver detta prövas förmågan att 

möta ett förändrat spelbeteende hos kunderna där efterfrågan på nya spel 

och ny teknik ställer höga krav på Svenska Spel. Dessa omständigheter 

medför bland annat risker som påverkar möjligheterna för Svenska Spel att 

tillgodose konsumenternas efterfrågan på attraktiv spelverksamhet samt 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 kassaflödet täcker behovet av investeringar och 

verksamhetens driftskostnader. I årsredovisningen för 2013 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.
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Framtidsutsikter
Omsättningen på den svenska reglerade spelmarknaden har minskat de 

senaste åren och samtidigt fortsätter konkurrensen från de oreglerade 

utländska spelbolagen att öka. Främjandeförbudet i Sverige innebär att det 

är förbjudet att marknadsföra spel som är anordnade utanför landets gränser, 

trots det så står de oreglerade utländska spelbolagen för över 70 procent av 

all spelreklam mot den svenska marknaden. Det rör sig framförallt om aggres-

siv marknadsföring av de mest riskfyllda spelen, som exempelvis nätkasino.

Utifrån det spelpolitiska målet att spelmarknaden ska vara sund och 

säker är dagens utveckling bekymmersam. Svenska Spel fortsätter att tappa 

marknadsandel i en växande onlinespelmarknad, där spelet via internet och 

framförallt i mobilen ökar. Det spel som ökar allra mest, nätkasino, är ett spel 

som Svenska Spel inte har tillstånd att bedriva. 

Enligt våra bedömningar finns ca 100 000 kunder som spelar nätkasino för 

ca 1,7 miljarder kr netto. Nätkasino har tagit ca 9 procent av nettospelmark-

naden i Sverige och spelandet sker idag enbart hos spelbolag som står utom 

kontroll och tillsyn från svenska myndigheter. Nätkasino har en relativt hög 

andel problemspelare. Svenska Spels uppdrag är att tillgodose konsumen-

ternas efterfrågan på attraktiva spel. Det gäller även spelformer som är pro-

blematiska och kan ifrågasättas, men som trots allt efterfrågas av kunderna. 

Svenska Spel har med anledning av detta lämnat in en ansökan till regeringen 

om att få tillhandahålla nätkasino. Svenska Spels nätkasino kommer att er-

bjuda omfattande verktyg för att kunden ska kunna hålla koll på sitt spelande; 

tids-, insats- och insättningsbegränsningar, paus- och avstängningsfunktioner 

samt varningsfunktioner då spelbeteendet förändras. Svenska Spel kommer 

inte att erbjuda ett nätkasino med bonusar och ej heller sträva efter intäkter 

på bekostnad av ett ökat spelmissbruk. 

Center för Ludomani (spelmissbruk) i Danmark presenterade nyligen en 

rapport som visade att var trettonde vuxen i Danmark har problem med sitt 

spelande. Om undersökningen stämmer är det en kraftig ökning av spel-

problemen i Danmark sedan den senaste stora befolkningsstudien 2005. Det 

danska Skatteministeriet har därför aviserat att man kommer göra en ny stor 

undersökning för att kartlägga spelproblematiken mer i detalj och därefter 

ta fram de åtgärder som krävs för att förhindra spelproblem. Den danska 

spelmarknaden omreglerades till en licensmarknad 2012.

Oavsett marknadsutvecklingen och de framtida politiska vägvalen, 

kommer Svenska Spel fortsatt att prioritera de sociala skyddshänsynen när 

bolaget utvecklar och erbjuder spel. Ansvar är ett område där Svenska Spel 

redan har en stark ställning på spelmarknaden. Utvecklingen på marknaden 

visar också betydelsen av att Svenska Spel som en stor statlig aktör tar ett 

samlat grepp om de sociala skyddsaspekterna. 

Viktiga händelser efter balansdagen
En viktig händelse efter rapportperioden är att EU-kommissionen den 16 

oktober meddelade att den beslutat att stämma Sverige inför EU-domstolen. 

Kommissionen anser inte att den svenska lagstiftningen när det gäller 

vadhållningstjänster på nätet och nätpokertjänster överenstämmer med EU:s 

regelverk. Exakt hur detta påverkar regeringens arbete för att åstadkomma en 

fungerande reglering återstår nu att se. 



Ekonomisk utveckling juli - september
Nettospelintäkter

Nettospelintäkterna uppgick till 2 095 (2 351) MSEK. Minskningen om 256 

MSEK är en konsekvens av bolagets ansvarssatsning och helt enligt plan.

      Nettospelintäkterna för affärsområde Kundmöte minskade med 251 MSEK 

till 1 805 (2 057) MSEK. Skillnaden beror huvudsakligen på en minskad försälj-

ning på värdeautomaterna Vegas, vilka minskar med 165 MSEK till 308 (473) 

MSEK. Förklaringen till detta är framför allt införandet av obligatorisk registre-

ring av spel, konkurrens från nätkasino och en allmänt negativ underliggande 

trend. Försäljningen av Lotto minskade med 44 MSEK då Drömvinsten har 

legat på en lägre nivå i år i förhållande till föregående år, vilket har en stor 

påverkan på försäljningen. 

     Nettospelintäkterna för affärsområde Casino Cosmopol uppgick till 290 

(295) MSEK, en minskning med 4 MSEK. Den negativa intäktsutvecklingen 

har planat ut under tredje kvartalet. Skillnaderna mellan kvartalen, i avvikelser 

jämfört med föregående år bedöms som normala.       

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. minskade med 169 MSEK till  

1 772 (1 942) MSEK. 

Rörelseresultat

Kvartalets rörelseresultat uppgick till 1 130 (1 318) MSEK, en minskning med 

188 MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 23,4 (23,9) procent. Rörelse-

kostnaderna uppgick till 653 (633) MSEK.
 

Finansnetto 

Finansnettot uppgick till 11 (6) MSEK och härrör främst från avkastning på 

finansiella placeringar och likvida medel 6 (7) MSEK. Av finansnettot 

består 3 (-2) MSEK av en nettovärdeförändring av Triss Månadsklöver. 

Kvartalets resultat 

Kvartalets resultat uppgick till 1 141 (1 323) MSEK, vilket är 182 MSEK lägre än 

tredje kvartalet 2013. 

Ekonomisk utveckling januari - september
Nettospelintäkter

Nettospelintäkterna uppgick till 6 552 (7 132) MSEK, en minskning med 580 

MSEK jämfört med föregående år.

      Affärsområde Kundmöte redovisar 5 710 (6 266) MSEK i nettospelintäkter, 

en minskning med 556 MSEK. De lägre nettospelintäkterna beror huvud-

sakligen på en minskad försäljning på värdeautomaterna Vegas, vilka minskar 

med 408 MSEK till 995 (1 402) MSEK. Orsaken till de minskade intäkterna 

för Vegas beror framför allt på konkurrens från nätkasino samt införandet av 

obligatorisk registrering.

Försäljningen av Lotto minskade med 135 MSEK då Drömvinsten har legat 

på en lägre nivå i år i förhållande till föregående år, vilket har en stor påver-

kan på försäljningen. En hög jackpot för Eurojackpot under första kvartalet 

bedöms också ha påverkat försäljningen av Lotto.

     Nettospelintäkterna för affärsområde Casino Cosmopol uppgick till 842 

(866) MSEK, en minskning med 24 MSEK. 

       
Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. minskade med 373 MSEK till  

5 509 (5 882) MSEK. 

Rörelseresultat

Periodens rörelseresultat uppgick till 3 459 (3 799) MSEK, en minskning med 

340 MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 22,2 (22,6) procent. Rörelsekostna-

derna minskade med 16 MSEK till 2 099 (2 115) MSEK. Pågående effektivise-

ringsarbete resulterar i att kostnaderna fortsätter att minska inom ett flertal 

olika områden, t ex marknadsföring och konsulter. 

Finansnetto 

Finansnettot uppgick till 45 (46) MSEK och härrör främst från avkastning på 

finansiella placeringar och likvida medel vilken uppgick till 30 (42) MSEK. Av 

finansnettot består 15 (4) MSEK av en nettovärdeförändring av Triss Månads-

klöver. 

Periodens resultat 

Resultatet uppgick till 3 504 (3 845) MSEK, vilket är 341 MSEK lägre än samma 

period 2013. Minskade nettospelintäkter kompenseras till en viss del av 

minskade rörelsekostnader.

Finansiell ställning 

Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 3 505 (3 847) MSEK, 

vilket förutom aktiekapital och reservfond motsvarar periodens resultat. 

Soliditeten uppgick till 51,0 (54,8) procent. 

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 056 (4 001) MSEK. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 23 (998) MSEK och 

bestod av investeringar i materiella anläggningstillgångar på -129 (-78) MSEK,  

investeringar i finansiella tillgångar på -102 (-2 674) MSEK samt avyttringar 

med 377 (3 806) MSEK. Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 

-124 (-57) MSEK. Avyttring av materiella anläggningstillgångar inbringade 

0 (0) MSEK. Nedgången av investeringar i finansiella tillgångar beror på att 

placering av likvida medel på koncernens bankkonto varit mer fördelaktigt 

jämfört med möjlig kortfristig placering inom ramen för bolagets finanspolicy. 

Förändring i finansiella placeringar för Triss Månadsklöver uppgick till 32 (10) 

MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -4 319 (-4 137) 

MSEK och avser slutreglering av 2013 års resultat i enlighet med beslut på 

årsstämman. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 2 799 (2 554) MSEK.

Moderbolag
I moderbolaget ingår all spelverksamhet förutom affärsområde Casino 

Cosmopol.

 Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. uppgick till 4 614 (4 964) MSEK, 

en minskning med 350 MSEK jämfört med föregående år. 

 Rörelseresultatet för perioden uppgick till 3 094 (3 410) MSEK, vilket är en 

minskning med 316 MSEK. 

 Kassaflödet uppgick till -239 (992) MSEK.

 Moderbolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick 

till -93 (-53) MSEK och investeringar i immateriella tillgångar uppgick till -124 

(-57) MSEK. Investeringar i finansiella tillgångar uppgick till -102 (-2 674) 

MSEK samt avyttringar med 377 (3 707) MSEK. Nettoinvesteringar i finansiella 

tillgångar har minskat på grund av att placering av likvida medel på  

koncernens bankkonto har varit mer fördelaktigt jämfört med möjlig kort-

fristig placering inom ramen för bolagets finanspolicy.

Koncernens finansiella resultat och ställning

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014
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MSEK
2014

Jul-sep
2013

Jul-sep
2014

Jan-sep
2013

Jan-sep
2013
Helår

Kundmöte

Bruttospelintäkter 4 486 5 171 14 596 15 786 21 559

Nettospelintäkter 1 805 2 057 5 710 6 266 8 562

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 462 1 627 4 603 4 955 6 795

Rörelseresultat 1 006 1 173 3 188 3 493 4 768

Casino Cosmopol

Nettospelintäkter 290 295 842 866 1 167

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 310 313 900 923 1 252

Rörelseresultat 134 135 335 347 476

Fördelning per affärsområde

Butik: Spel hos ombud
Online: Spel på svenskaspel.se och i mobil
Restaurang: Värdeautomatspel Vegas i restauranger 
Kasino: Spel vid Casino Cosmopols fyra kasinon
Bingohallar: Värdeautomatspel Vegas i bingohallar
Övrigt: Företags- och prenumerationsförsäljning 

Nummerspel: Lotto, Keno, Joker, Viking Lotto, Eurojackpot samt internetspelen 
Bingo och Pick´n´Click
Sportspel: Oddset - spelformerna Lången, Matchen, Bomben, Mixen och Power-
play - samt tipsformerna Stryktipset, Europatipset, Måltipset och Topptipset
Lotterier: Triss, Tia, Penning samt familjen Skrap-Spel
Vegas: Omfattar spel på värdeautomaterna Vegas som finns utställda i restauranger 
och bingohallar
Kasinospel: Casino Cosmopol samt poker på svenskaspel.se

Butik 53% (52) Online 17% (15) Restaurang 13% (18)

Kasino 13% (12) Bingohallar 2% (2) Övrigt 2% (2)

Nettospelintäkter per kanal

Nummerspel 34% (33) Sportspel 17% (16) Lotterier 19 %(17)

Vegas 15% (20) Kasinospel 14% (14)

Nettospelintäkter per spelkategori
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Finansiella rapporter

MSEK Not
2014

Jul-sep
2013

Jul-sep
2014

Jan-sep
2013

Jan-sep
2013
Helår

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 1 772 1 942 5 509 5 882 8 067

Aktiverat arbete för egen räkning 11 9 49 32 50

Personalkostnader 3 -221 -214 -743 -740 -995

Övriga externa kostnader -358 -360 -1 161 -1 188 -1 674

Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar -74 -59 -195 -186 -246

Rörelseresultat 1 130 1 318 3 459 3 799 5 202

Ränte- och övriga finansiella intäkter 51 17 135 117 137

Ränte- och övriga finansiella kostnader -40 -12 -89 -71 -72

Resultat efter finansiella poster 1 141 1 323 3 504 3 845 5 268

Skatt — — — — 0

Resultat 1 141 1 323 3 504 3 845 5 268

Övrigt totalresultat — — — — —

Summa totalresultat 1 141 1 323 3 504 3 845 5 268

Hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 141 1 323 3 504 3 845 5 268

Resultat per aktie

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

Resultat per aktie, TSEK 571 662 1 752 1 922 2 634

Rapport över totalresultat i sammandrag, koncern

MSEK Not 2014-09-30 2013-09-30 2013-12-31

Immateriella tillgångar 300 194 225

Materiella anläggningstillgångar 792 774 810

Finansiella tillgångar 5 2 183 2 086 2 046

Summa anläggningstillgångar 3 274 3 054 3 080

Kundfordringar och övriga fordringar 4 771 839 2 115

Kortfristiga placeringar 5 30 571 339

Likvida medel 2 799 2 554 3 039

Summa omsättningstillgångar 3 601 3 964 5 493

Summa tillgångar 6 875 7 019 8 574

Eget kapital 3 505 3 847 5 269

Långfristiga obetalda vinster 5 1 359 1 325 1 307

Övriga långfristiga skulder 14 32 15

Leverantörsskulder och övriga skulder 679 661 779

Kortfristiga obetalda och fonderade vinster 5 1 319 1 154 1 203

Summa eget kapital och skulder 6 875 7 019 8 574

Balansräkning i sammandrag, koncern
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MSEK Not Aktiekapital Reservfonder Balanserad vinst
Summa eget kapital 

hänförligt till moder-
bolagets aktieägare

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

Summa totalresultat perioden 1 januari - 30 september 3 845 3 845

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

Utgående balans per 30 september 2013 0,2 0,1 3 846 3 847

Ingående balans per 1 januari 2014 0,2 0,1 5 269 5 269

Summa totalresultat perioden 1 januari - 30 september 3 504 3 504

Utbetalning till ägaren, svenska staten -5 269 -5 269

Utgående balans per 30 september 2014 0,2 0,1 3 504 3 505

Förändringar i eget kapital i sammandrag, koncern

MSEK Not
2014

Jan-sep
2013

Jan-sep
2013
Helår

Den löpande verksamheten

Resultat 3 504 3 845 5 268

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 180 182 239

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder 3 684 4 026 5 507

Kassaflöde från förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder

Förändring rörelsetillgångar 394 150 -125

Förändring rörelseskulder -22 -176 -40

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 056 4 001 5 340

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar -124 -57 -101

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -129 -78 -162

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 1 1

Investeringar i finansiella tillgångar -102 -2 674 -2 900

Avyttring av finansiella tillgångar 377 3 806 4 305

Kassaflöde från investeringsverksamheten 23 998 1 143

Finansieringsverksamheten

Utbetalning till ägaren, svenska staten 4 -4 319 -4 137 -5 137

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 319 -4 137 -5 137

Kassaflöde -240 862 1 347

Likvida medel vid periodens början 3 039 1 692 1 692

Likvida medel vid periodens slut 2 799 2 554 3 039

Kassaflödesanalys i sammandrag, koncern
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Rapportering per segment
Verksamheten målstyrs och följs upp utifrån organisationens uppdelning i affärsområdena Kundmöte och Casino Cosmopol, vilket motsvarar den rapportering 

som sker per rörelsesegment. Under övrig verksamhet ingår de verksamheter som bedrivs i koncernens övriga mindre dotterbolag. Segmentsindelningen har 

ändrats sedan senaste årsredovisningen. De tidigare tre resultatområdena Sportspel & Lotterier, Vegas och Casino Cosmopol har bildat två nya affärsområden: 

Kundmöte och Casino Cosmopol. Skillnaden i segmentsindelning består i att Sportspel & Lotterier och Vegas slagits samman och bildar affärsområde Kundmöte.

Tredje kvartalet  juli - september 

Perioden  januari - september

Kundmöte Casino 
Cosmopol

Övrig 
verksamhet

Elimineringar
och ej fördelade 

kostnader
Koncernen 

Svenska Spel

MSEK
2014

Jul-sep
2013

Jul-sep
2014

Jul-sep
2013

Jul-sep
2014

Jul-sep
2013

Jul-sep
2014

Jul-sep
2013

Jul-sep
2014

Jul-sep
2013

Jul-sep 

Nettospelintäkter 1 805 2 057 290 295 — — — —  2 095 2 351

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 462 1 627 310 313 7 8 -6 -6 1 772 1 942

Rörelsekostnader (inkl. aktiverat arbete) -456 -453 -176 -178 -9 -6 -2 13 -642 -624

Rörelseresultat 1 006 1 173 134 135 -2 2 -8 8 1 130 1 318

Finansnetto 11 6 11 6

Resultat efter finansiella poster 4 13 1 141 1 323

Kundmöte Casino 
Cosmopol

Övrig 
verksamhet

Elimineringar
och ej fördelade 

kostnader
Koncernen 

Svenska Spel

MSEK
2014

Jan-sep
2013

Jan-sep
2014

Jan-sep
2013

Jan-sep
2014

Jan-sep
2013

Jan-sep
2014

Jan-sep
2013

Jan-sep
2014

Jan-sep
2013

Jan-sep 

Nettospelintäkter 5 710 6 266 842 866 — — — — 6 522 7 132

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 4 603 4 955 900 923 22 23 -16 -19 5 509 5 882

Rörelsekostnader (inkl. aktiverat arbete) -1 415 -1 462 -565 -576 -22 -20 -48 -24 -2 050 -2 083

Rörelseresultat 3 188 3 493 335 347 -1 3 -64 -44 3 459 3 799

Finansnetto 45 46 45 46

Resultat efter finansiella poster -18 2 3 504 3 845

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014

AB SVENSKA SPEL
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MSEK Not 2014-09-30 2013-09-30 2013-12-31

Immateriella tillgångar 281 175 205

Materiella anläggningstillgångar 291 268 301

Finansiella tillgångar 5 2 679 2 609 2 543

Summa anläggningstillgångar 3 250 3 052 3 049

Kundfordringar och övriga fordringar 4 736 795 2 600

Kortfristiga placeringar 5 30 571 339

Likvida medel 2 705 2 450 2 945

Summa omsättningstillgångar 3 472 3 816 5 884

Summa tillgångar 6 722 6 868 8 933

Eget kapital 3 142 3 466 5 270

Långfristiga obetalda vinster 5 1 359 1 325 1 307

Övriga långfristiga skulder 13 30 15

Leverantörsskulder och övriga skulder 910 914 1 157

Kortfristiga obetalda och fonderade vinster 5 1 297 1 133 1 184

Summa eget kapital och skulder 6 722 6 868 8 933

Balansräkning i sammandrag, moderbolag

MSEK Not
2014

Jul-sep
2013

Jul-sep
2014

Jan-sep
2013

Jan-sep
2013
Helår

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 1 464 1 630 4 614 4 964 6 823

Aktiverat arbete för egen räkning 11 9 49 32 50

Personalkostnader 3 -114 -109 -391 -390 -530

Övriga externa kostnader -315 -315 -1 026 -1 045 -1 476

Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar -55 -47 -152 -150 -197

Rörelseresultat 991 1 169 3 094 3 410 4 670

Resultat från andelar i koncernföretag — — — — 524

Ränte- och övriga finansiella intäkter 52 19 136 119 140

Ränte- och övriga finansiella kostnader -40 -12 -89 -71 -71

Resultat efter finansiella poster 1 003 1 176 3 141 3 459 5 263

Skatt — — — — —

Resultat 1 003 1 176 3 141 3 459 5 263

Övrigt totalresultat — — — — —

Summa totalresultat 1 003 1 176 3 141 3459 5 263

Resultaträkning i sammandrag, moderbolag

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014

AB SVENSKA SPEL
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MSEK Not
2014

Jan-sep
2013

Jan-sep
2013
Helår

Den löpande verksamheten

Resultat 3 141 3 459 5 263

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 137 146 -333

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder 3 278 3 605 4 929

Kassaflöde från förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder

Förändring rörelsetillgångar 391 153 -128

Förändring rörelseskulder -171 -86 178

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 497 3 672 4 979

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar -124 -57 -101

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -93 -53 -121

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 0 0

Investeringar i finansiella tillgångar -102 -2 674 -2 900

Avyttring av finansiella tillgångar 377 3 707 4 206

Förändring av långfristig fordran till dotterbolag — -0 27

Kassaflöde från investeringsverksamheten 59 924 1 112

Finansieringsverksamheten

Erhållen utdelning från dotterbolag 524 533 533

Utbetalning till ägaren, svenska staten 4 -4 319 -4 137 -5 137

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 795 -3 604 -4 604

Kassaflöde -239 992 1 486

Likvida medel vid periodens början 2 945 1 458 1 458

Likvida medel vid periodens slut 2 705 2 450 2 945

Kassaflödesanalys i sammandrag, moderbolag

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

MSEK Not Aktiekapital Reservfond
Balanserade 

vinstmedel Årets resultat
Summa 

eget kapital

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

Summa totalresultat perioden 1 januari - 30 september — 3 459 3 459

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

Utgående balans per 30 september 2013 0,2 0,1 8 3 459 3 466

Ingående balans per 1 januari 2014 0,2 0,1 8 5 263 5 270

Summa totalresultat perioden 1 januari - 30 september — 3 141 3 141

Utbetalning till ägaren, svenska staten -6 -5 263 -5 269

Utgående balans per 30 september 2014 0,2 0,1 1 3 141 3 142

Förändringar i eget kapital i sammandrag, moderbolag
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Not 3   Förändringar i kretsen ledande befattningshavare

Den 15 januari genomfördes en omorganisation som innebar nedanstående 

förändringar. Peter Zälls tjänst som chef för resultatområde Sportspel & 

Lotterier avvecklades och Peter tillträdde istället som chef för Marknad. Johan 

Lindvall avslutade sin tjänst som chef för Modervarumärket. Johan stod till 

bolagets förfogande fram till och med den 31 augusti 2014 då hans anställ-

ning i bolaget avslutades. Marie Avanders tjänst som chef för resultatområde 

Vegas har avvecklats. Marie Avander har tillträtt som chef  för Modervarumär-

ket, rollen ingår ej i koncernledningen.  Peter Jannerö, chefsstrateg, avgick från 

koncernledningen men rapporterar även fortsättningsvis till VD i sin roll som 

ansvarig för koncernutveckling. 

Kristina Askstedt har rekryterats till chef för affärsområde Kundmöte och till- 

trädde sin nya tjänst den 1 september och ersatte därmed tillförordnad chef 

Anders Örnulf. Kristina ingår i koncernledningen och rapporterar till VD. Olle 

Axelsson, kommunikationsdirektör, avslutade sin anställning i bolaget den 31 

augusti. Marie Avander har från den 1 september gått in som tf. kommunika-

Not 1   Redovisningsprinciper

Svenska  Spels delårsrapport för perioden januari – september 2014 är 

upprättad i enlighet med International Accounting Standard (IAS) 34, Delårs-

rapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningar har tillämpats 

som i Svenska Spels årsredovisning för 2013. Koncernredovisningen har 

upprättats i enlighet med 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. 

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

kraft sedan den 1 januari 2014 har inte haft någon väsentlig effekt på

koncernens finansiella rapporter. 

 Svenska  Spels delårsrapport för perioden januari – september 2014 är 

upprättad i enlighet med ägarens riktlinjer för ekonomisk rapportering. 

Företagsinformation

Svenska Spels delårsrapport för perioden januari – september 2014 har 

godkänts för publicering enligt styrelsebeslut den 21 oktober 2014. 

Noter

Not 2   Intäkter per väsentligt intäktsslag

MSEK
2014

Jul-sep
2013

Jul-sep
2014

Jan-sep
2013

Jan-sep
2013
Helår

Nettospelintäkter 2 095 2 351 6 552 7 132 9 729

Intäkter från restaurangverksamhet, Casino Cosmopol 20 20 64 64 93

Intäkter från uthyrning av spelterminaler 10 11 32 33 44

Övriga intäkter 23 23 72 72 118

Intäktsrelaterade kostnader -376 -464 -1 211 -1 419 -1 917

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 772 1 942 5 509 5 882 8 067

Koncern

Moderbolag

MSEK
2014

Jul-sep
2013

Jul-sep
2014

Jan-sep
2013

Jan-sep
2013
Helår

Nettospelintäkter 1 805 2 057 5 710 6 266 8 562

Intäkter från uthyrning av spelterminaler 10 11 32 33 44

Övriga intäkter 19 19 60 60 100

Intäktsrelaterade kostnader -369 -456 -1 188 -1 395 -1 883

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 464 1 630 4 614 4 964 6 823

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 30 september 2014 har 250 

MSEK avseende 2014 års resultat lånats ut i förskott till svenska staten. 

tionsdirektör i avvaktan på att ny kommunikationsdirektör är rekryterad. Marie 

ingår i koncernledningen och rapporterar till VD.
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Ekonomiska och övriga begrepp

Kvartal     Juli - september

Period     Januari - 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     Image mäter hur stor andel av svenskarna som är uttalat positiva till Svenska Spel. Mäts varje kvartal.

NKI     Nöjd-kund-index mäter hur nöjd kunden är med Svenska Spel. Mäts varje kvartal. 

Kundsundhet    Anger sundheten i Svenska Spels kundbas i jämförelse med övriga aktörer på marknaden. Kundsundhet mäts 

      på totala kundbasen, men även för enskilda produkter. Mäts årligen.

Spelansvarsimage    Spelansvarsimage mäter hur stor andel av svenskarna som anser att Svenska Spel är ledande när det gäller  

     att ta spelansvar i Sverige. Mäts varje kvartal. 

Motivationsindex (ESI )   Mäts två gånger per år och visar hur medarbetarna upplever arbetsklimatet på 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 - september. Jämförelsetal 

inom parentes för balansposter avser 2013-12-31. Presenterade procenttal 

avser förändring mellan redovisad period 2013 och 2014. 

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké, januari - december publiceras i månadsskiftet 

januari/februari 2015. 

För koncernens samtliga finansiella instrument bedöms verkligt värde 

överensstämma med redovisat värde.  Svenska Spel värderar realränte- 

obligationer och statsobligationer till verkligt värde via resultaträkningen. 

I enlighet med IFRS 7 har realränte obligationer och statsobligationer katego-

riserats i värdehierarki 1 eftersom de värderas  baserat på marknadspriser. 

Koncernens obetalda vinster avseende Triss Månadsklöver värderas i 

värdehierarki 2 eftersom de värderas med observerbara marknadsdata. 

Obetalda vinster avser skuld till vinnare i Triss Månadsklöver för framtida 

utbetalningar som Svenska Spel har åtagit sig att göra. Kassaflöden  

diskonteras med en räntekurva som är framräknad från de existerande 

likvida och marknadsvärderade nominella obligationer som svenska staten 

emitterar. 

Not 5   Finansiella instrument I de fall Svenska Spel har garanterat vinnarna i Triss Månadsklöver 

inflationsjusterade utbetalningar så räknas framtida kassaflöden upp med 

aktuellt KPI och diskonteringskurvan som används är en realräntekurva 

framräknad från de existerande likvida och marknadsvärderade realränte-

obligationer som svenska staten emitterar.

I tabellen nedan avser nivå 1 fullt observerbara data, ojusterade noterade 

priser på en aktiv marknad för identiska tillgångar och skulder som företaget 

har tillgång till vid värderingstidpunkten. Nivå 2 avser andra observerbara 

data än noterade priser i nivå 1, som är direkt eller indirekt observerbara. 

Nivå 3 avser icke observerbara data för tillgången eller skulden.

MSEK, 2014-09-30
Tillgångar Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Realränteobligationer 1 389 — — 1 389

Statsobligationer 267 — — 267

Skulder

Obetalda vinster Triss Månadsklöver — 1 528 — 1 528
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Denna rapport har avgivits av verkställande direktören efter bemyndigande av styrelsen.

Visby 21 oktober 2014 

AB Svenska Spel 

Lennart Käll

VD och koncernchef

Revisorernas granskningsrapport

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 2014 och den 

niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera 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 International Standard on Review Engagements ISRE 2410. 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 översikt-

liga 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 medvetna 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 årsredovisningslagen.

Stockholm 21 oktober 2014 

Deloitte AB 

Jan Palmqvist 

Auktoriserad revisor
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