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Kvartalet januari–mars

• Nöjd-kund-index uppgick till 69 (66). 

•  Svenska Spel har högst imagevärde i spelbranschen  
60 % (61).

• Spelansvarsimage uppgick till 51 % (53). 

•   Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 186 
MSEK (2 293), en minskning med 4,7 %.                                                                                                                                             

•  Rörelseresultatet  för koncernen uppgick till 1 191 MSEK 
(1 243), en minskning med 4,2 %. 

•  Kvartalets resultat för koncernen uppgick till 1 202 MSEK 
(1 258), en minskning med 4,4 %.

• Rörelsemarginalen uppgick till 22,7 % (22,4). 

* Ekonomiska och övriga begrepp sidan 15 

** Avser Q4 2014

Delårsrapport januari–mars 2015

Finansiell information och strategiska nyckeltal*

MSEK
2015

Jan-mar
2014

Jan-mar
2014
Helår

Nettospelintäkter 2 186 2 293 8 941

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 851 1 925 7 541

Rörelsekostnader –670 –702 –2 898

Rörelseresultat 1 191 1 243 4 705

Resultat 1 202 1 258 4 763

Investeringar (immateriella och materiella) 57 77 340

Strategiska nyckeltal

Nöjd - kund - index (NKI) 69 66 72**

Image % 60 61 61**

Spelansvarsimage % 51 53 55**

Motivationsindex (ESI) — — 92

Rörelsemarginal % 22,7 22,4 22,2
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Däremot ökar försäljningen på 
produkterna Triss och Eurojackpot. 
Utvecklingen för Eurojackpot har 
också viss inverkan på minskade 
intäkter på Lotto eftersom de två 
produkterna delvis konkurrerar om 
samma kunder. Även Casino 
Cosmopol ökar intäkterna jämfört 
med samma period föregående år, 
upp med 3,3 procent. Totalt 6 029 
personer har frivilligt valt att 
stänga av sig från spel, varav drygt 
5 300 personer är gäster hos 
Casino Cosmopol.

Resultatet för första kvartalet efter finansiella poster och skatt blev 
1 202 MSEK, en minskning med 56 miljoner (-4,7%) jämfört med första 
kvartalet ifjol. Även rörelsekostnaderna minskar under perioden, främst 
med anledning av lägre kostnader för marknadsföring. Det innebär att 
rörelsemarginalen stärks och uppgår till 22,7 procent (22,3) för första 
kvartalet.

Marknadsutsikter 2015
Konkurrensen blir som sagt allt hårdare både inom tur-, sport- och 
kasinospel, vilket sätter kundmötet ännu tydligare i fokus. För att möta 
kundens efterfrågan pågår flera initiativ inom produktutveckling, 
distribution och innovation, både digitalt och i det fysiska mötet. Vår 
förhoppning är också att vi snart får ett positivt besked från regeringen 
på den ansökan om att anordna nätkasino som vi lämnade in i juni 
2014.

Kunderna ska välja Svenska Spel utifrån att de söker en så positiv och 
stark spelupplevelse som möjligt, samtidigt som spelet sker i en sund 
och säker miljö där spel är till glädje för alla.

  

Visby 22 april 2015
Lennart Käll, VD och koncernchef

VD har ordet
Jag är stolt över alla de spelansvarsåtgärder som vi lyckades genomföra 
under förra året. Nu har kunderna ännu bättre möjligheter att kontrol-
lera sitt spelande. Vårt viktiga arbete med att visa vägen mot en mer 
hållbar utveckling på spelmarknaden kommer att fortsätta. I år kommer 
vi samtidigt att höja aktivitetsnivån för att stärka kunderbjudandet och 
spelupplevelsen.

En ny digital plattform har lanserats och nu pågår arbetet med att 
fylla plattformen med ett innehåll och ett erbjudande som gör det 
enklare, roligare och mer socialt att spela hos oss, fortfarande balanse-
rat med ett tydligt socialt ansvar. Under kvartalet har t.ex. Keno i 
mobilen och ett anpassat användargränssnitt för surfplattor lanserats.

I avvaktan på ny reglering pågår en intensiv kamp mellan alla aktörer 
på spelmarknaden, reglerade som oreglerade, att positionera sig och 
att bygga ett så stort kundunderlag som möjligt. Marknadsutveckling-
en är i ett konsumentskyddsperspektiv klart bekymmersam och vi 
känner en stark oro för hur långt situationen tillåts eskalera innan en ny 
lagstiftning är på plats. 

Nätkasinoreklam för tre miljoner kronor varje dag
Jag har i tidigare vd-ord tagit upp den intensiva kamp om kunderna 
som just nu pågår, framför allt från de utländska oreglerade spelbola-
gen, och har efterlyst snabbare politiska beslut för att dämpa den 
mycket omfattande marknadsföring av spel som sker just nu. Under 
fjolåret och hittills i år satsar utländska spelbolag drygt tre miljoner 
kronor om dagen på marknadsföring av nätkasino, en spelform som i 
ett spelberoendeperspektiv är mycket problematisk. 

För drygt ett år sedan tillsatte regeringen en ny utredning med 
uppgift att föreslå hur lotterilagens s.k. främjandeförbud kan göras 
effektivare. Främjandeförbudet har funnits i svensk spellagstiftning 
sedan slutet av 1800-talet och syftar ytterst till att motverka att det 
förekommer spel om pengar som saknar lagstöd. Utvecklingen på 
marknaden har dock lett till att den nuvarande lagbestämmelsen har 
varit svår att upprätthålla i praktiken. Det faktum att spelbolag som inte 
innehar tillstånd i Sverige under 2014 spenderade drygt 2,6 miljarder 
kronor på marknadsföring understryker behovet av ett fungerande 
främjandeförbud. Vidare så behöver spelbranschen mer kunskap inom 
spelberoende. 2014 inledde bolaget ett samarbete med Lunds universi-
tet och den 1 mars tillträde Anders C Håkansson, läkare och docent,  en 
forskningstjänst i beroendemedicin med särskild inriktning på spelbe-
roende.

I mars lämnade utredningen över sitt förslag till regeringen. Utreda-
ren presenterade konkreta förslag på hur lotterilagens syften ska 
upprätthållas genom verkningsfulla sanktioner vid överträdelser av 
främjandeförbudet. Min förhoppning är därför att utredarens förslag nu 
snabbt leder till lagstiftning som effektivt sanktionerar marknadsföring 
utan lagstöd.

Finansiella kommentarer för första kvartalet
Nettospelintäkterna för första kvartalet minskade med 108 miljoner 
(-4,9%) jämfört med föregående år. De lägre nettospelintäkterna beror 
främst på att vi jämför mot en period då obligatorisk registrering ännu 
ej var införd i den fysiska kanalen. Kravet på registrering har fått störst 
konsekvenser för Vegas och Lotto. Att försäljningen på Oddset minskar 
något beror på den mycket tuffa konkurrenssituation som råder på 
sportspelsområdet 
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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 tillgodoses under kontrollerade former. Svenska Spel är helägt av 
svenska staten och anordnar spel och lotterier efter tillstånd av rege-
ringen. 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 ekonomiskt mål som säger att 
rörelsemarginalen för Svenska Spel över en konjunkturcykel bör uppgå 
till minst 22 procent.

Strategiska mål och måluppfyllelse
Övergripande strategiskt mål är att erbjuda kunderna en helhetsupple-
velse där spelglädjen bygger på ett attraktivt kunderbjudande och ett 
stort ansvarstagande. 

Svenska Spel definierar strategiska mål nedbrutna genom fyra 
målområden: Kund, Ansvar, Medarbetare och Affärsmässighet. Svenska 
Spels resultat fördelas på två affärsområden, Kundmöte och Casino 
Cosmopol. 

Kund
Kunderna ska erbjudas attraktiva och spännande upplevelser i en trygg 
och säker miljö. Svenska Spel motarbetar aktivt penningtvätt och all 
annan spelrelaterad korruption.

Nöjd-kund-index (NKI) för första kvartalet 2015 uppgick till 69 (66). En 
minskning från 72 i fjärde kvartalet föregående år vilken bedöms ha sin 
förklaring i att kommunikationen har varit begränsad under kvartalet 
och det krävs kontinuitet för att upprätthålla en hög nivå. Imagevärdet, 
som mäter andel svenskar mellan 18-75 år som är positiva till bolaget 
uppgick under första kvartalet till 60 procent (61). Svenska Spel har med 
marginal högst imagevärde i spelbranschen. Närmaste aktör har ett 
imagevärde på 47 (48). 

Svenska Spels totala marknadsandel för helåret 2014 uppskattas till 
cirka 43 procent (47), varav marknadsandelen online uppskattas till cirka 

20 procent (22). Svenska Spel fortsätter tappa marknadsandelar online, 
vilket till största del beror på den snabba tillväxten av nätkasino hos de 
oreglerade aktörerna.  

Under 2015 prioriteras ett flertal initiativ som ska stärka erbjudandet 
till kund. Under kvartalet har t.ex. Keno i mobilen och ett anpassat 
användargränssnitt för surfplattor lanserats. 

För att Svenska Spel fortsatt ska kunna leverera på sitt uppdrag, 
stärka konsumentskyddet och ha en positiv påverkan på spelmark-
nadens utveckling krävs dock att bolaget har nödvändiga speltillstånd. 
Bolagets förhoppning är att få ett positivt besked från regeringen 
under 2015 på den ansökan om att få anordna nätkasino som lämnades 
i juni 2014. 

Avtalet mellan Riksidrottsförbundet (RF) och Svenska Spel gällande 
förebyggande arbete mot matchfixing har förlängts fyra år.

Ansvar
Svenska Spels mål är att bolagets spelansvarsarbete ska sätta standar-
den på spelmarknaden och att bolaget fortsatt ska vara ledande på att 
ta spelansvar. Bolagets agerande och dess åtgärder ska ha reell effekt 
på problemspelandet för Svenska Spels kunder samt i samhället i stort. 
Effekten av spelansvarsarbetet mäts dels genom kundsundhet, där 
Svenska Spel ska ha en markant sundare kundbas än andra aktörer, dels 
genom spelansvarsimage, där svenska folkets uppfattning om Svenska 
Spels spelansvarsarbete följs upp. Spelansvarsimage mäts kvartalsvis 
medan kundsundhet mäts en gång om året. Vid första kvartalsmät-
ningen av spelansvarsimage uppgav 51 procent (53) av Sveriges 
befolkning mellan 18-75 år att de anser att Svenska Spel är ledande när 
det gäller att ta ansvar på den svenska spelmarknaden, vilket är en 
minskning med 4 procentenheter från fjärde kvartalet förra året. 
Nedgången bedöms ha en koppling till mängden spelansvarskommu-
nikation under kvartalet vilken har varit begränsad. Under kvartalet har 
obligatorisk Playscan, ett verktyg för att följa förändringar i sitt spelande, 
lanserats för alla kunder online. 

Spelbranschen behöver mer kunskap inom spelberoendeområdet, 
bland annat om effekterna av olika förebyggande insatser. Svenska Spel 
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har därför stöttat svensk spelberoendeforskning sedan början av 
2000-talet. 2014 inledde bolaget ett samarbete med Lunds universitet 
om stöd till en nyinrättad forskningstjänst i beroendemedicin med 
särskilt inriktning på spelberoende. Tjänsten tillsatts den 1 mars 2015 
med Anders C Håkansson, som är läkare och docent. 

 
Medarbetare
Svenska Spels mål är att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare 
och ledare utvecklas, trivs och tar stort ansvar för att tillsammans 
utveckla verksamheten. Verksamheten ska vara målstyrd på alla nivåer 
och medarbetarna ska ha tydliga indivduella mål. 

Antalet anställda för kvartalet uppgick till 1 660 (1 673). Bolaget 
eftersträvar en jämn könsfördelning bland medarbetare och chefer, där 
fördelningen av cheferna ska ligga i intervallet 45 och 55 procent. 
Andelen kvinnliga chefer uppgick vid första kvartalet till 39 procent 
(40). Medarbetarundersökning genomförs två gånger per år.  I den 
senaste undersökningen uppgick motivationsindex till 92 (91) och 
ledarskapsindex uppmätte 80 (76). Andelen medarbetare med utländsk 
bakrund ska öka till minst 7 procent i moderbolaget, jämfört med 5 
procent idag. I koncernen som helhet är andelen 22 procent vilket 
stämmer väl överens med befolkningens sammansättning i Sverige 
som helhet.

Affärsmässighet
Svenska Spel är en målstyrd organisationen och har ett 
processorienterat synsätt som utgår från kunden och som bidrar till en 
effektivare verksamhet med tydliga roller och ansvar. Svenska Spel ska 
ha en god relation med sina ombud och affärspartners. Rörelsemargi-
nalen bör uppgå till minst 22 procent över en konjunkturcykel. 

För att säkra rörelsemarginalmålet och skapa utrymme för nya 
satsningar sker kontinuerligt effektiviseringar och kostnadsöversyner. 
Ett under flera år medvetet fokus på att effektivisera kostnader har 
skapat en högre kostnadsmedvetenhet i företaget.

Rörelsemarginalen för januari–mars uppgick till 22,7 procent att 
jämföras med 22,4 procent för samma period 2014. Ett processutveck-
lingsinitiativ pågår sedan 2014 i bolaget med syfte att tydliggöra 

bolagets affärsprocesser och säkra att de utgår från ett kundperspektiv, 
samt bidrar till en effektiv organisation med tydliga roller och ansvar.

Risker och osäkerhetsfaktorer
På Svenska Spel integreras riskhanteringsprocessen med ordinarie 
process för affärsplanering och verksamhetsuppföljning. Utgångspunk-
ten för riskhanteringen är bolagets uppdrag och utifrån detta specifice-
ras mål och aktiviteter i en övergripande affärsplan samt i detaljerade 
planer för respektive affärs- och verksamhetsområde.

Svenska Spels största risker kan på en övergripande nivå relateras till 
förmågan att möta och anpassa bolaget till en komplex och utmanan-
de omvärld. Den i särklass största risken är att bolagets position på 
marknaden försämras i väntan på en ny spelreglering. Konkurrensen 
ökar stadigt från oreglerade aktörer som marknadsför sig offensivt utan 
restriktioner. Utöver detta prövas bolagets förmåga att möta ett 
förändrat spelbeteende hos kunderna där efterfrågan på nya spel och 
ny teknik ställer höga krav på Svenska Spel och kunderna efterfrågar 
produkter som Svenska Spel ej har tillstånd att erbjuda. Dessa omstän-
digheter medför bland annat risker som påverkar möjligheterna för 
Svenska Spel att tillgodose konsumenternas efterfrågan på attraktiv 
spelverksamhet samt att kanalisera kunderna till en sundare och säkrare 
miljö. 

De operationella risker Svenska Spel möter är främst relaterade till 
avbrott i spelsystem, spelsäkerhet för våra kunder samt efterlevnad av 
bolagets tillstånd och därmed sammanhängande villkor eller annan 
lagstiftning. 

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 2014 finns en 
redovisning av styrelsens och ledningens riskbedömning. Denna 
redovisning är i allt väsentligt överensstämmande med den bedöm-
ning som gjorts i samband med detta bokslut.

Omvärld och framtid
Omsättningen på den svenska reglerade spelmarknaden har minskat 
de senaste åren och samtidigt fortsätter konkurrensen från de oregle-
rade utländska spelbolagen att öka. De svenska reglerade aktörerna 
fortsätter att tappa marknadsandelar. Försäljningen av spel växer i 
huvudsak i digitala kanaler som mobil, surfplattor och online. De mest 
växande produkterna idag är nätkasino och livespel på sport online. 
Utbudet av livespel efterfrågas allt mer av kunderna. Spelmarknaden 
utvecklar tjänster i första hand för mobilen och tillgängligheten för 
kunderna ökar. Detta i kombination med en massiv marknadsföring 
från de utländska oreglerade aktörerna och att Svenska Spel ej har 
något tillstånd för att erbjuda nätkasino är en utmaning.

I januari 2014 beslutade den tidigare regeringen att tillsätta en 
särskild utredning med uppdrag att se över vissa delar av lotterilagstift-
ningen. Syftet med utredningen har framförallt varit att se över hur 
sanktionerna för lotterilagens s.k. främjandeförbud kan justeras och 
göras mer verkningsfulla. 

Främjandeförbudsutredningen har lämnat över sitt betänkande och  
föreslagit att straffbestämmelserna i lotterilagen ändras så att den 
omfattar allt främjande av deltagande i lotterier som inte anordnas med 
stöd av lotterilagen. Vidare föreslår utredningen att Lotteriinspektionen 
ska få besluta att ett föreläggande eller förbud som avser främjandeför-
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budet ska få gälla omedelbart. Utredningen föreslår att dessa förslag till 
förändringar i lotterilagen ska träda ikraft den 1 januari 2016. 

Riksdagen har beslutat att bifalla Kulturutskottets betänkande i de 
delar som avser en omreglering av spelmarknaden. I praktiken innebär 
beslutet att riksdagen formellt ställer sig bakom regeringens och 
civilminster Ardalan Shekarabis uttalande om att se över förutsätt-
ningarna för ett licenssystem på den svenska spelmarknaden.

I mars lämnade utredningen Service i glesbygd sitt slutbetänkande. 
Utredningen tar bl.a. upp de statliga bolagens ombudsverksamhet. Ett 
förslag är att de statliga bolagen med ombudsverksamhet, däribland 
Svenska Spel, bör öka sin samordning av service i de mest utsatta 
glesbygdsområdena. 

Svenska Spels uppdrag är bland annat att tillgodose konsumenternas 
efterfrågan på attraktiva spel. Det gäller även spelformer som är 
problematiska och kan ifrågasättas, men som trots allt efterfrågas av 
kunderna. Svenska Spel lämnade med anledning av detta in en ansökan 
i juni 2014 till regeringen om att få tillhandahålla nätkasino. Svenska 
Spels nätkasino kommer att erbjuda verktyg för att kunden ska kunna 
hålla koll på sitt spelande. Svenska Spel kommer inte att erbjuda ett 
nätkasino med bonusar och det finns ingen ambition att öka det totala 
spelandet utan syftet är att kanalisera spelare från oreglerade aktörer till 
ett tryggare alternativ.

Oavsett marknadsutvecklingen och de framtida politiska vägvalen 
för att skapa en fungerande spelreglering i Sverige, kommer Svenska 
Spel fortsatt att prioritera de sociala skyddshänsynen när bolaget 
utvecklar och erbjuder spel.  Utvecklingen på marknaden visar också 
betydelsen av att Svenska Spel som en stor statlig aktör tar ett samlat 
grepp om de sociala skyddsaspekterna. 

Fokus under 2015 är att stärka kundupplevelsen ytterligare inom 
ramen för ett etablerat ansvarstagandet. 

Väsentliga händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. 
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Koncernens finansiella utveckling

Intäktsutveckling
Nettospelintäkter per försäljningskanal
Nettospelintäkterna uppgick till 2 186 MSEK (2 293), en minskning med 
108 MSEK jämfört med föregående år.

Det är i försäljningskanalerna Ombud och Restaurang som nettospel-
intäkterna minskar. I Ombudskanalen uppgår minskningen till 84 MSEK 
och i Restaurang är motsvarande minskning 50 MSEK. De lägre netto-
spelintäkterna i dessa kanaler beror huvudsakligen på införandet av 
obligatorisk registrering av spel men även ett förändrat spelbeteende 
hos kunderna, där allt fler väljer att spela online.

I försäljningskanalen Online ökade nettospelintäkterna med 22 MSEK 
till 421 MSEK (399).  Tillväxten mot föregående år är totalt sett 5 procent 
och i mobilen hela 53 procent.

Nettospelintäkterna i försäljningskanalen Kasino uppgick till 285 
MSEK (276), en ökning med 9 MSEK.

Nettospelintäkter per spelkategori
Nettospelintäkterna minskar för samtliga spelkategorier: Turspel, 
Sportspel och Kasino.  

 Turspel redovisar 1 143 MSEK (1 173) i nettospelintäkter, en minsk-
ning med 30 MSEK. De lägre nettospelintäkterna beror framförallt på 

att antalet spontanköpsspelare på Lotto har minskat som en konse-
kvens av obligatorisk registrering, samt konkurrens av nummerspelet 
Eurojackpot som har högre vinstnivåer. Försäljningsutvecklingen av 
Triss och Eurojackpot är fortsatt positiv.

 Nettospelintäkterna för Sportspel uppgick till 432 MSEK (463), en 
minskning med 31 MSEK. Konkurrensen inom sportspel är stor och 
Svenska Spel behöver utöka sitt utbud av livespel för att vara attraktivt 
för kunderna.

Kasinospel redovisar 611 MSEK (657) i nettospelintäkter, en minskning 
med 46 MSEK. Främst är det försäljningen på värdeautomaterna Vegas 
som minskat framförallt på grund av införandet av obligatorisk registre-
ring, konkurrens från nätkasino samt en underliggande negativ trend. 
En stabil nivå uppvisar spel på spelautomater på Casino Cosmopols 
kasinon. 

 
Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 
Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. minskade med 74 MSEK till  
1 851 MSEK (1 925).

      

Turspel 52 (51)

Sportspel 20 (20)

Kasinospel 28 (29) 

Andel nettospelintäkter
per spelkategori Q1, %
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Online RestaurangOmbud

ÖvrigaKasino

Ombud: Spel hos ombud

Online: Spel på svenskaspel.se och i mobil

Restaurang: Värdeautomatspel  Vegas i restauranger 

Kasino: Spel vid Casino Cosmopols fyra kasinon

Övriga: Företags- och prenumerationsförsäljning 
samt värdeautomatspel Vegas i bingohallar

Turspel: Lotto, Keno, Joker, Viking Lotto, Eurojackpot 
samt internetspelen Bingo och Pick´n´Click. Till 
turspel räknas även Triss, Tia, Penning samt och 
familjen SkrapSpel.

Sportspel: Oddset – spelformerna Lången, Matchen, 
Bomben, Mixen och Powerplay – samt tipsformerna 
Stryktipset, Europatipset, Måltipset och Topptipset

Kasinospel: Casino Cosmopol, poker på svenskaspel.
se samt spel på värde automaterna Vegas som finns 
utställda i restauranger och bingohallar
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Finansiell ställning och resultat 

Rörelseresultat och rörelsemarginal
Kvartalets rörelseresultat uppgick till 1 191 MSEK (1 243) vilket är en 
minskning med 52 MSEK. Rörelsemarginalen ökade till 22,7 procent 
(22,4). 

Rörelsekostnaderna uppgick till 670 MSEK (702), en minskning med    
32 MSEK. De minskade kostnaderna för första kvartalet består av generell 
minskning av ett flertal olika kostnadsslag, men framförallt är det mark-
nadsföringskostnaderna som är lägre.

Finansnetto 
Finansnettot uppgick till 11 MSEK (14). Avkastningen på finansiella 
placeringar och likvida medel uppgick till 5 MSEK (12). Av finansnettot 
består 4 MSEK (3) av en nettovärdeförändring av Triss Månadsklöver. 

Resultat för perioden 
Resultatet för första kvartalet uppgick till 1 202 MSEK (1 258), vilket är 56 
MSEK lägre än första kvartalet 2014. Minskade nettospelintäkter kompen-
seras till en viss del av minskade rörelsekostnader.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 457 MSEK       
(1 668). 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -48 MSEK (77). 
Investeringar i finansiella tillgångar uppgick till -40 MSEK (-32) och 
avyttringar uppgick till 50 MSEK (186) och avser för innevarande kvartal 
förändringen av finansiella placeringar för Triss Månadsklöver. Inga övriga  
investeringar i finansiella tillgångar har gjorts under kvartalet då placering 
av likvida medel på koncernens bankkonto varit mer fördelaktigt jämfört 
med kortfristig placering, inom ramen för bolagets finanspolicy. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -1 000  
MSEK (-1 000) och hänför sig till förskottsbetalning till ägaren av 2014 års 
resultat. Periodens kassaflöde uppgick till 410 MSEK (744) och likvida 
medel uppgick vid periodens slut till 3 526 MSEK (3 784).

Investeringar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till -27 MSEK 
(-34). Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till -30 MSEK (-44) och 
härrör sig främst till pågående projekt för att utveckla koncernens 
spelverksamhet.

Finansiell ställning 
Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 5 965 MSEK         
(6 527), vilket förutom aktiekapital och reservfond innefattar 2014 års 
resultat och periodens resultat. Soliditeten uppgick till 61,5 procent (65,2)
. 

Moderbolag
I moderbolaget ingår all spelverksamhet förutom affärsområde Casino 
Cosmopol.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. uppgick till 1 547 MSEK   
(1 631), en minskning med 84 MSEK jämfört med föregående år. 

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1 070 MSEK (1 130), vilket är 
en minskning med 61 MSEK. 

Moderbolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar 
uppgick till -20 MSEK (-25) och investeringar i immateriella tillgångar 
uppgick till -30 MSEK (-44). Investeringar i finansiella tillgångar uppgick till  
-40 MSEK (-32) samt avyttringar med 50 MSEK (186). 
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Finansiella rapporter

Rapport över totalresultat i sammandrag, koncern

MSEK Not 2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31

Immateriella tillgångar 308 256 299

Materiella anläggningstillgångar 776 797 792

Finansiella tillgångar 5 2 047 2 063 1 935

Summa anläggningstillgångar 3 132 3 115 3 025

Kundfordringar och övriga fordringar 4 2 816 2 927 1 930

Kortfristiga placeringar 5 221 192 256

Likvida medel 3 526 3 784 3 116

Summa omsättningstillgångar 6 563 6 903 5 302

Summa tillgångar 9 695 10 018 8 328

Eget kapital 5 965 6 527 4 763

Långfristiga obetalda vinster 5 1 407 1 316 1 335

Övriga långfristiga skulder 13 15 13

Leverantörsskulder och övriga skulder 740 884 747

Kortfristiga obetalda och fonderade vinster 5 1 570 1 277 1 469

Summa eget kapital och skulder 9 695 10 018 8 328

Balansräkning i sammandrag, koncern

MSEK Not
2015

Jan-mar
2014

Jan-mar
2014
Helår

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 1 851 1 925 7 541

Aktiverat arbete för egen räkning 10 20 62

Personalkostnader 3 -262 -261 -1 011

Övriga externa kostnader -345 -382 -1 609

Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar -63 -59 -278

Rörelseresultat 1 191 1 243 4 705

Ränte- och övriga finansiella intäkter 94 36 144

Ränte- och övriga finansiella kostnader -83 -22 -89

Resultat efter finansiella poster 1 203 1 258 4 760

Skatt -0 — 2

Resultat 1 202 1 258 4 763

Övrigt totalresultat — — —

Summa totalresultat 1 202 1 258 4 763

Hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 202 1 258 4 763

Resultat per aktie

Antal aktier 2 000 2 000 2 000

Resultat per aktie, TSEK 601 629 2 381
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MSEK Not Aktiekapital Reservfonder Balanserad vinst
Summa eget kapital 

hänförligt till moder-
bolagets aktieägare

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

Summa totalresultat perioden 1 januari - 31 mars 1 258 1 258

Utgående balans per 31 mars 2014 0,2 0,1 6 527 6 527

Ingående balans per 1 januari 2015 0,2 0,1 4 763 4 763

Summa totalresultat perioden 1 januari - 31 mars 1 202 1 202

Utgående balans per 31 mars 2015 0,2 0,1 5 965 5 965

Förändringar i eget kapital i sammandrag, koncern

MSEK Not
2015

Jan-mars
2014

Jan-mars
2014
Helår

Den löpande verksamheten

Resultat 1 202 1 258 4 763

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 59 56 266

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder 1 261 1 314 5 028

Kassaflöde från förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder

Förändring rörelsetillgångar 114 188 135

Förändring rörelseskulder 83 166 173

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 457 1 668 5 337

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar -30 -44 -162

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -27 -34 -178

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 0 0

Investeringar i finansiella tillgångar -40 -32 -126

Avyttring av finansiella tillgångar 50 186 425

Kassaflöde från investeringsverksamheten -48 77 -41

Finansieringsverksamheten

Utbetalning till ägaren, svenska staten 4 -1 000 -1 000 -5 219

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 000 -1 000 -5 219

Kassaflöde 410 744 77

Likvida medel vid periodens början 3 116 3 039 3 039

Likvida medel vid periodens slut 3 526 3 784 3 116

Kassaflödesanalys i sammandrag, koncern
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Rapportering per segment

Första kvartalet januari–mars

Kundmöte
Casino 

Cosmopol
Övrig 

verksamhet

Elimineringar
och ej fördelade 

kostnader
Koncernen 

Svenska Spel

MSEK
2015

Jan-mar
2014

Jan-mar
2015

Jan-mar
2014

Jan-mar
2015

Jan-mar
2014

Jan-mar
2015

Jan-mar
2014

Jan-mar
2015

Jan-mar
2014

Jan-mar 

Bruttospelintäkter 4 896 5 217 285 276 — — — — 5 182 5 493

Nettospelintäkter 1 901 2 017 285 276 — — — — 2 186 2 293

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 543 1 626 307 297 7 7 -6 -4 1 851 1 925

Rörelsekostnader (inkl. aktiverat arbete) -441 -455 -194 -196 -7 -6 -16 -25 -659 -682

Rörelseresultat 1 102 1 171 112 101 0 0 -22 -29 1 191 1 243

Finansnetto och skatt 11 14 11 14

Resultat efter finansiella poster och skatt -12 -15 1 202 1 258

Verksamheten målstyrs och följs upp utifrån organisationens upp-

delning 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.
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MSEK Not 2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31

Immateriella tillgångar 308 237 299

Materiella anläggningstillgångar 281 292 290

Finansiella tillgångar 5 2 521 2 559 2 408

Summa anläggningstillgångar 3 110 3 088 2 997

Kundfordringar och övriga fordringar 4 3 296 3 415 2 413

Kortfristiga placeringar 5 221 192 256

Likvida medel 3 422 3 697 3 013

Summa omsättningstillgångar 6 939 7 304 5 682

Summa tillgångar 10 049 10 391 8 678

Eget kapital 5 862 6 415 4 781

Långfristiga obetalda vinster 5 1 407 1 316 1 335

Övriga långfristiga skulder 12 14 13

Leverantörsskulder och övriga skulder 1 221 1 389 1 104

Kortfristiga obetalda och fonderade vinster 5 1 548 1 257 1 446

Summa eget kapital och skulder 10 049 10 391 8 678

Balansräkning i sammandrag, moderbolag

MSEK Not
2015

Jan-mar
2014

Jan-mar
2014
Helår

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 1 547 1 631 6 303

Aktiverat arbete för egen räkning 10 20 62

Personalkostnader 3 -140 -139 -538

Övriga externa kostnader -298 -335 -1 420

Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar -49 -47 -202

Rörelseresultat 1 070 1 130 4 204

Resultat från andelar i koncernföretag — — 518

Ränte- och övriga finansiella intäkter 95 36 146

Ränte- och övriga finansiella kostnader -83 -21 -89

Resultat efter finansiella poster 1 081 1 145 4 779

Skatt — — —

Resultat 1 081 1 145 4 779

Övrigt totalresultat — — —

Summa totalresultat 1 081 1 145 4 779

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 2014 0,2 0,1 8 5 263 5 270

Summa totalresultat perioden 1 januari - 31 mars — 1 145 1 145

Utgående balans per 31 mars 2014 0,2 0,1 8 6 408 6 415

Ingående balans per 1 januari 2015 0,2 0,1 1 4 779 4 781

Summa totalresultat perioden 1 januari - 31 mars — 1 081 1 081

Utgående balans per 31 mars 2015 0,2 0,1 1 5 861 5 862

Förändringar i eget kapital i sammandrag, moderbolag

MSEK Not
2015

Jan-mar
2014

Jan-mar
2014
Helår

Den löpande verksamheten

Resultat 1 081 1 145 4 779

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 45 44 -328

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder 1 126 1 189 4 452

Kassaflöde från förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder

Förändring rörelsetillgångar 117 185 132

Förändring rörelseskulder 207 293 148

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 449 1 667 4 732

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar -30 -44 -126

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -20 -25 -162

Avyttring av materiella anläggningstillgångar — 0 0

Investeringar i finansiella tillgångar -40 -32 -126

Avyttring av finansiella tillgångar 50 186 425

Förändring av långfristig fordran till dotterbolag — — 22

Kassaflöde från investeringsverksamheten -40 85 32

Finansieringsverksamheten

Erhållen utdelning från dotterbolag — — 524

Utbetalning till ägaren, svenska staten 4 -1 000 -1 000 -5 219

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 000 -1 000 -4 695

Kassaflöde 409 752 68

Likvida medel vid periodens början 3 013 2 945 2 945

Likvida medel vid periodens slut 3 422 3 697 3 013

Kassaflödesanalys i sammandrag, moderbolag
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Not 2   Intäkter per väsentligt intäktsslag

Koncern

MSEK
2015

Jan-mar
2014

Jan-mar
2014
Helår

Nettospelintäkter 2 186 2 293 8 941

Intäkter från restaurangverksamhet, Casino Cosmopol 21 22 92

Intäkter från uthyrning av spelterminaler 10 11 42

Övriga intäkter 25 26 99

Intäktsrelaterade kostnader -391 -428 -1 632

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 851 1 925 7 541

Moderbolag

MSEK
2015

Jan-mar
2014

Jan-mar
2014
Helår

Nettospelintäkter 1 901 2 017 7 782

Intäkter från uthyrning av spelterminaler 10 11 42

Övriga intäkter -21 23 81

Intäktsrelaterade kostnader -385 -420 -1 601

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 547 1 631 6 303

Noter

Not 1   Redovisningsprinciper
Svenska  Spels delårsrapport för perioden januari – mars 2015 är upprät-
tad i enlighet med International Accounting Standard (IAS) 34, Delårsrap-
portering. Samma redovisningsprinciper och beräkningar har tillämpats 
som i Svenska Spels årsredovisning för 2014. 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 redovis-
ningsregler för koncerner” tillämpats. 

Moderbolagets  rapport är upprättad enligt årsredovisningslagen och 
RFR 2 om redovisning för juridiska personer. 

Inga nya eller reviderade IFRS-standarder och IFRIC-tolkningar har trätt 
i kraft sedan den 31 december 2014.

Svenska  Spels delårsrapport för perioden januari–mars 2015 är 
upprättad i enlighet med ägarens riktlinjer för ekonomisk rapportering. 

Företagsinformation
Svenska Spels delårsrapport för perioden januari–mars 2015 har 

godkänts för publicering enligt styrelsebeslut den 22 april 2015.

Not 3   Förändringar i kretsen ledande befattningshavare
Inga förändringar har skett i kretsen ledande befattningshavare under 

kvartalet.

Not 4   Behandling av överskott
I balansposten ingår moderbolagets resultat efter skatt vilket 

disponeras av regeringen. Svenska Spels vinstmedel under räken-

skapsåret 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 2015 har  

2 150 MSEK avseende 2014 års resultat lånats ut i förskott till 

svenska staten.
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2015-03-31 2014-12-31

MSEK
Tillgångar Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Realränteobligationer 1 378 — — 1 378 1 338 — — 1 338

Statsobligationer 332 — — 332 294 — — 294

Skulder

Obetalda vinster Triss Månadsklöver — 1 578 — 1 578 — 1 505 — 1 505

Not 5   Finansiella instrument 
För koncernens samtliga finansiella instrument bedöms verkligt värde 
överensstämma med redovisat värde. Svenska Spel värderar realränteob-
ligationer och statsobligationer till verkligt värde via resultaträkningen. I 
enlighet med IFRS 7 har realränte obligationer och statsobligationer 
kategoriserats i värdehierarki 1 eftersom de värderas  baserat på mark-
nadspriser. 

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. 

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 

real  räntekurva framräknad från de existerande likvida och marknads-

värderade realränteobligationer som svenska staten emitterar.

Ekonomiska och övriga begrepp
Kvartal  Januari–mars

Bruttoinvesteringar  Avser immateriella och materiella brutto-
investeringar.

Bruttospelintäkter  Spelarnas insatser under perioden, exklu-
sive insatser för flerveckorsspel avseende framtida perioder.

Nettospelintäkter  Spelarnas insats (bruttospelintäkter) minus 
vinnarnas andel.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m.  Nettospelintäk-
ter 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 årligen på totala kundbasen, men även för enskilda 
produkter. 

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.

    

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. 

Visby 22 april 2015

Lennart Käll

VD och koncernchef

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.
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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 kassaflödes-
poster, motsvarande period föregående år, det vill säga: januari–mars. 
Jäm           f örelsetal inom parentes för balansposter avser 2014-12-31. 
Presenterade procenttal avser förändring mellan redovisad period 
2014 och 2015. 

Kommande rapporttillfällen
• Delårsrapport, januari–juni publiceras den 20 juli 2015
• Delårsrapport, januari–september publiceras den 22 oktober 2015
• Bokslutskommuniké, januari–december publiceras  

i månadsskiftet januari/februari 2016. 


