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Kvartalet april–juni

• Ett nytt avtal med Svenska Ishockeyförbundet (SIF) har 
    tecknats. Avtalet löper över sex år till ett värde av drygt 
   121 miljoner kronor. 

• Nöjd-kund-index uppgick till 70 vilket är en ökning från 
    69 föregående kvartal. 

• Imagevärdet som anger andelen svenskar som är uttalat 
    positiva till Svenska Spel uppgick till 61 % och är nära 
    oförändrat jämfört med tidigare kvartal.

• Spelansvarsimage uppgick till 54 % vilket är en ökning 
    från 51 % föregående kvartal. 

•   Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 164 
MSEK (2 163), i nivå med föregående år.                                                                                                                                           

•  Rörelseresultatet  för koncernen uppgick till 1 137 MSEK 
(1 085), en ökning med 4,7 %. 

•  Kvartalets resultat för koncernen uppgick till 1 135 MSEK 
(1 105), en ökning med 2,7 %.

• Rörelsemarginalen uppgick till 22,5 % (20,8).

Perioden januari–juni

•   Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 4 349 
MSEK (4 457), en minskning med 2,4 %.                                                                                                                                             

•  Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 2 328 MSEK 
(2 329), i nivå med föregående år. 

•  Periodens resultat för koncernen uppgick till 2 337 MSEK 
(2 363), en minskning med 1,1 %.

• Rörelsemarginalen uppgick till 22,6 % (21,6).

* Ekonomiska och övriga begrepp sidan 16

** Avser Q4 2014

Delårsrapport januari–juni 2015

Finansiell information och strategiska nyckeltal*

MSEK
2015

Apr-jun
2014

Apr-jun
2015

Jan-jun
2014

Jan-jun
2014
Helår

Nettospelintäkter 2 164 2 163 4 349 4 457 8 941

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 835 1 812 3 685 3 737 7 541

Rörelsekostnader –707 –745 –1 377 –1 446 –2 898

Rörelseresultat 1 137 1 085 2 328 2 329 4 705

Resultat 1 135 1 105 2 337 2 363 4 763

Investeringar (immateriella och materiella) 61 103 118 181 340

Strategiska nyckeltal

Nöjd - kund - index (NKI) 70 71 — — 72**

Image % 61 61 — — 61**

Spelansvarsimage % 54 55 — — 55**

Motivationsindex (ESI) — — 95 87 92

Rörelsemarginal % 22,5 20,8 22,6 21,6 22,2
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Finansiella kommentarerer
Utvecklingen med minskande 
nettospelintäkter under årets 
första kvartal bromsade in under 
det andra kvartalet. Det är framfö-
rallt Triss, Eurojackpot och tipsspe-
len som visade positiva försälj-
ningssiffror jämfört med 
motsvarande period föregående 
år. Obligatorisk registrering är 
fortfarande en bidragande orsak 
till minskande intäkter på Lotto 
och Vegas. Samtidigt vet vi att 
kunderna är intresserade av mycket höga jackpottar, vilket är en förkla-
ring till att Eurojackpot gick mycket bra. Även om våra nettospelintäkter 
glädjande nog ligger på ungefär samma nivå som föregående år så 
tappar vi marknadsandelar eftersom marknaden växer. Konkurrensen 
från de oreglerade spelbolagen är intensiv. Kvartalets resultat för 
koncernen uppgick till 1 135 miljoner kronor, vilket är en ökning med 
2,7 procent jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen för kvartalet 
uppgick till 22,5 procent att jämföra med 20,8 procent under motsva-
rande period föregående år. 

Nytt sponsringsavtal bidrar till att utveckla svensk 
hockey
Svenska Spel vill fortsätta att ta ansvar för svensk idrotts framtid på såväl 
landslags- som breddnivå. Jag är därför mycket glad att vi genom ett 
nytt avtal med Svenska Ishockeyförbundet nu kan fortsätta att långsik-
tigt utveckla svensk ishockey, som är en av våra största och mest 
engagerande idrotter. Det nya avtalet är på totalt cirka 121 miljoner 
kronor och gäller i sex år. Förutom all landslagsverksamhet fokuserar 
det nya sponsringssamarbetet på talangutveckling, ungdomar och 
damishockeyn. 

Framtid
De politiska signalerna tyder på att en fungerande och långsiktigt 

hållbar svensk spelreglering dröjer ännu några år.
 I avvaktan på en förändrad spelreglering kommer vi att fortsätta 

utveckla verksamheten för att stärka kundupplevelsen och vår mark-
nadsposition. Bland våra prioriterade satsningar vill jag särskilt nämna 
”gröna” spel, dvs. spel med låg risk för spelberoende, vårt liveutbud på 
sportspelen och fortsatt digitalisering och service i alla kanaler. Vi 
kommer också se över möjligheten att utveckla värdeautomatspelet 
med målsättningen att problemspelandet ska minska.

En stor utmaning framåt ligger också i att säkerställa att våra ansvars-
åtgärder står i proportion till behoven hos de enskilda kunderna och 
verkligen leder till önskvärda effekter. Det är viktigt att konsekvent mäta 
och analysera spelmönster för att se effekterna av specifika åtgärder 
och spelansvarsverktyg så att spel är till glädje för alla.   

Visby 20 juli 2015
Lennart Käll, VD och koncernchef

VD har ordet

Ett år med obligatorisk registrering
Det har nu gått ett år sedan Svenska Spel införde obligatorisk registre-
ring, som är en viktig milstolpe i koncernens spelansvarsarbete. Redan 
före lanseringen visste vi att åtgärden skulle bidra till lägre intäkter och 
ett lägre resultat. Jag är väldigt glad över att nu kunna konstatera att 
obligatorisk registrering överlag har tagits emot väl av våra kunder, 
ombud och partners. Antalet registrerade kunder ökar stadigt. Idag har 
cirka två miljoner kunder registrerat sig för att spela, en ökning sedan 
förra året med cirka 460 000 kunder.

Vår ambition är fortsatt hög när det gäller att förbättra kundernas 
spelupplevelse med ett integrerat spelansvar. Under perioden lanse-
rade vi flera nyheter som bidrar till en bättre spelupplevelse och bättre 
kontroll över det egna spelandet. Med Spelpaus24 kan våra kunder när 
som helst pausa sitt spel online. Vi erbjuder även samtliga kunder en 
bättre överblick över sitt spelande genom att man kan se sin spelhisto-
rik och göra en självtest för att se om man är i riskzonen.

Våra kunder kan enkelt stänga av sig under kort eller lång tid från spel 
i alla kanaler. I dagsläget har cirka 6 000 kunder stängt av sig.

Marknadsutveckling
Under det första kvartalet ökade omsättningen på den svenska 

spelmarknaden med drygt tre procent jämfört med motsvarande 
period föregående år. Samtidigt ökade de utländska spelbolagen sin 
nettoomsättning med 25 procent. Även omsättningen hos Postkodlot-
teriet och ATG ökade under det första kvartalet. Svenska Spels totala 
marknadsandel fortsatte att minska och är 42 procent, jämfört med 46 
procent första kvartalet föregående år. 

Konkurrensen och marknadsföringen från de oreglerade spelbolagen 
är betydande och dessa bolag uppskattas ha mer än hälften av hela 
online spelmarknaden. Idag är det endast de oreglerade spelbolagen 
som kan erbjuda nätkasino, som idag är Sveriges största spelform.

Den rådande marknadsutvecklingen är mycket oroande. Ett grund-
problem är att marknadens aktörer inte verkar på jämlika villkor. Samti-
digt som främjandeförbudet inte upprätthålls gentemot media och de 
oreglerade bolagen, har de nya stramare riktlinjerna för marknadsföring 
hos de reglerade bolagen inneburit att Lotteriinspektionens uttolkning 
av regelverket om Svenska Spels marknadsföring blivit hårdare. En 
effekt av detta är att Svenska Spel hämmas genom myndighetens 
åtgärder samtidigt som de oreglerade spelbolagen kan verka fritt och 
öka intäkter och marknadsandelar.

Vi och hela den reglerade spelbranschen hoppas fortfarande på att 
främjandeförbudsutredningens förslag snabbt ska leda till lagstiftning 
som effektivt sanktionerar den omfattande marknadsföring som sker 
utan lagstöd. Och vår förhoppning är också att få ett positivt besked 
från regeringen på vår ansökan från förra sommaren om att anordna 
nätkasino. 

I avvaktan på en ny spelreglering skulle jag välkomna ett initiativ från 
regeringen av det slag som tagits i Nederländerna. I juni träffade den 
holländska spelmyndigheten, Kansspelsautoriteit (KSA), en överenskom-
melse med mediebranschen om att begränsa marknadsföringen från 
spelaktörer som inte har tillstånd att verka i Nederländerna. Syftet är att 
skydda de holländska konsumenterna till dess en ny spelreglering trätt i 
kraft. 
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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 attraktiva spel. 

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 med 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, match-
fixning och all annan spelrelaterad korruption.

Nöjd-kund-index (NKI) för andra kvartalet 2015 uppgick till 70, vilket 
är en ökning från 69 föregående kvartal. Imagevärdet som mäter andel 
svenskar mellan 18-75 år som är positiva till bolaget uppgick under 
andra kvartalet till 61 procent och är nära oförändrat jämfört med första 
kvartalet 2015. Svenska Spel har med marginal högst imagevärde i 
spelbranschen. Närmaste aktör har ett imagevärde på 47 och som är 
oförändrat jämfört med första kvartalet 2015.

Svenska Spels totala marknadsandel för första kvartalet 2015 uppgår 
till 42 procent, vilket är en minskning med 4 procentenheter jämfört 
med motsvarande period föregående år. Svenska Spels marknadsandel 

online uppskattas första kvartalet 2015 till cirka 21,6 procent (22,3). 
Bolaget fortsätter att tappa marknadsandelar online, vilken till största 
delen beror på den snabba tillväxten av nätkasino hos de oreglerade 
aktörerna.

Avtalet mellan Riksidrottsförbundet (RF) och Svenska Spel gällande 
förebyggande arbete mot matchfixning har förlängts i fyra år från 1 
april 2015.

Under andra kvartalet har kampanjen ”Spel är kul om man har koll” 
genomförts. Kampanjen vill visa att Svenska Spel är ett ansvarsfullt 
bolag som tillhandahåller verktyg för individen att ha koll på sitt 
spelande.

Under 2015 prioriteras ett flertal initiativ som ska stärka erbjudandet 
till kund, bland annat har t.ex. Keno i mobilen och ett anpassat använ-
dargränssnitt för surfplattor lanserats.

En förutsättning för bolaget ska kunna att leverera enligt sitt upp-
drag, stärka konsumentskyddet och ha en positiv påverkan på spel-
marknaden kräver att bolaget har nödvändiga speltillstånd. Bolagets 
förhoppning är att få ett positivt besked från regeringen snarast möjligt 
på den ansökan om att få anordna nätkasino som lämnades in juni 
2014.

Ansvar
Målet med bolagets spelansvarsarbete är att sätta standarden på 
spelmarknaden och att fortsatt vara ledande på att ta spelansvar. 
Bolagets agerande och dess åtgärder ska ha reell effekt på problemspe-
landet för Svenska Spels kunder samt i samhället i stort. Arbetet pågår 
kring att hitta så ändamålsenliga mått som möjligt för att mäta effekten 
av spelansvarsarbetet. För närvarande används på övergripande nivå 
måttet Kundsundhet, där Svenska Spel ska ha en markant sundare 
kundbas än andra aktörer och dels spelansvarsimage, där svenska 
folkets uppfattning om Svenska Spels spelansvarsarbete följs upp. 
Spelansvarsimage mäts kvartalsvis medan kundsundhet mäts en gång 
om året. Vid andra kvartalsmätningen av spelansvarsimage uppgav 54 
procent av Sveriges befolkning mellan 18-75 år att de anser att Svenska 
Spel är ledande när det gäller att ta ansvar på den svenska spelmarkna-
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den, vilket är en ökning med 3 procentenheter från första kvartalet. 
Ökningen bedöms ha en koppling till att spelansvarskommunikation 
under kvartalet. 

Under andra kvartalet har Svenska Spel lanserat tre nya spelansvars-
verktyg. Syftet är att bidra till en bättre spelupplevelse och kontroll över 
det egna spelandet. Det nya verktyget Spelpaus24 ger kunderna 
möjlighet att när som helst pausa nätspel med högre risk under de 
närmaste 24 timmarna, ett så kallat snabbstopp. Utöver det erbjuds 
kunden Mina spelvanor som signalerar när ett spelbeteende utvecklas 
mot att bli mer riskfyllt samt ger möjlighet att testa det egna spelandet. 
För att medvetandegöra för kunden hur det går i dennes spelande 
finns nu även tillgång till transparent spelhistorik över alla spel samt 
spelad tid 13 månader tillbaka. 

Kontantautomaterna på Casino Cosmopols kasinon har flyttats bort 
från spelmiljön till neutral plats i syfte att ge kunderna en naturlig paus i 
sitt spelande. 

Spelbranschen behöver mer kunskap inom spelberoende. 2014 
inledde bolaget ett samarbete med Lunds universitet och den 1 mars 
2015 tillträdde Anders C Håkansson, läkare och docent, en forsknings-
tjänst i beroendemedicin med särskild inriktning på spelberoende.

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 individuella mål. 

Antalet anställda första halvåret uppgick till 1 655 (1 664). Bolaget 
eftersträvar en jämn könsfördelning bland medarbetare och chefer, där 
könsfördelningen av cheferna ska ligga i intervallet 45 och 55 procent. 
Andelen kvinnliga chefer uppgick vid andra kvartalet till 40 procent 
(40). Medarbetarundersökning genomförs två gånger per år. I den 
senaste undersökningen uppgick motivationsindex till 95, vilket är en 
ökning från 92 i föregående mätning. Ledarskapsindex uppgick till 82, 
vilket är en ökning med 2 enheter jämfört med tidigare mätning. 
Andelen medarbetare med utländsk bakgrund 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 befolk-
ningens sammansättning i Sverige som helhet.

Affärsmässighet
Svenska Spel ska vara en målstyrd verksamhet och ha 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. 
Det senaste året har ett koncernövergripande processutvecklingsarbete 
pågått i syfte att säkra kundfokusering på alla nivåer, samt bidra till en 
effektivare organisation med tydliga roller och ansvar. 

Bolaget följer sedan tidigare FN:s principer Global Compact, men har 
nu formellt anslutit sig till detta nätverk. För att öka fokus på frågor som 
handlar om mänskliga rättigheter för både idrottens och samhällets 
bästa har en ny riktlinje för sponsring utarbetats. En ny leverantörskod 
där mänskliga rättigheter omfattas inkluderas även i alla nytecknade 
avtal.

Rörelsemarginalen för januari–juni uppgick till 22,6 procent att 
jämföras med 21,6 procent för samma period 2014. 

Risker och osäkerhetsfaktorer
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. Kundernas efterfrågan på nya 
spel och ny teknik ställer höga krav på Svenska Spel och de efterfrågar 
produkter som bolaget ej har tillstånd att erbjuda, t ex nätkasino. Dessa 
omständigheter 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 (sid. 68)
finns en redovisning 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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Omvärld och framtid
Omsättningen på den svenska reglerade spelmarknaden har minskat 
de senaste åren till förmån för de utländska oreglerade aktörerna som 
fortsätter att växa och ta marknadsandelar.

De senaste åren sker allt mer av spelandet i digitala kanaler samtidigt 
som spelandet i fysisk miljö hos ombud och restauranger minskar. 
Bland de digitala kanalerna har omsättningsutvecklingen i mobilen 
varit omfattande de två senaste åren. Nätkasino och livespel på sport 
online är de idag snabbast växande produkterna och nätkasino är nu 
den största produkten på spelmarknaden trots att ingen reglerad aktör 
har tillstånd att erbjuda denna produkt. 

Spelmarknaden utvecklar i första hand tjänster för mobilen och 
tillgängligheten för kunderna ökar. Detta i kombination med en massiv 
marknadsföring från de utländska oreglerade aktörerna och att Svenska 
Spel inte har något tillstånd för att erbjuda nätkasino är en utmaning.

Regeringen har uttalat en tydlig politisk vilja att införa ett licenssys-
tem. En ny lagstiftning kan vara på plats om cirka 3-4 år. Under hösten/
vintern förväntas en utredning starta, som ska ta fram förslag på hur en 
framtida licensmarknad i Sverige ska se ut. Många aktörer är aktiva 
genom lobbying för att påverka till en för dem gynnsam reglering. 

Främjandeförbudsutredningen har under våren lämnat sitt betän-
kande. Utredningen föreslår förändringar som skulle göra främjandeför-
budet mer effektivt och att dessa skulle kunna träda i kraft 1 januari 
2016. Det finns en risk att denna tidplan inte håller, då regeringen har 
uppgett att föreslagna förändringar ska införlivas i utredningen om en 
ny licensmarknad. Åtgärder för att få kontroll på den allt mer okontrol-
lerade annonseringen av spel kommer i så fall dröja ytterligare.

Svenska Spel lämnade i juni 2014 in en ansökan till regeringen om att 
få tillhandahålla nätkasino och bolaget väntar ännu på svar. Tillståndet 
krävs för att bolaget ska kunna leva upp till sitt uppdrag och ta ansvar 
för att kanalisera spelare från oreglerade aktörer till ett tryggare alterna-
tiv. 

Glesbygdsutredningen har lämnat förslag på hur man kan säkerställa 
en grundläggande nivå av viss service i de glesbygdsområden som är 
särskilt sårbara. De statliga bolag som har ombudsservice (Apoteket, 
Posten, Systembolaget och Svenska Spel) uppges ha en viktig roll och 
föreslås därför ha ett fortsatt ansvar för att det ska finnas ombud i 
glesbygden.

Den 20 maj 2015 antogs det fjärde penningtvättsdirektivet av EU- 
parlamentet. Till skillnad från det tredje penningtvättsdirektivet så 
kommer det fjärde direktivet att omfatta även spelsektorn. En särskild 
utredare ska lämna förslag till nödvändiga ändringar i svensk rätt med 
anledning av det nya direktivet. Uppdraget ska redovisas senast den 15 
december 2015. Ny reglering förväntas träda ikraft om cirka två år vilken 
kommer att påverka spelmarknaden i stor omfattning.

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 fortsatt tar ett 
samlat grepp om de sociala skyddsaspekterna.

 

Väsentliga händelser efter balansdagen
Styrelserna i AB Svenska Spel och Playscan AB har beslutat att Playscan 
ska gå upp i Svenska Spel genom fusion enligt med 23 kap 18 § aktie-
bolagslagen (2005:551) och har upprättat en gemensam fusionsplan. 
Ansökan om registrering av fusionsplan har inlämnats till Bolagsverket 
den 8 juli.
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Koncernens finansiella utveckling

Intäktsutveckling
Kvartalet april - juni 
Nettospelintäkter per försäljningskanal
Nettospelintäkterna uppgick till 2 164 MSEK (2 163) och är nära oför-
ändrade jämfört med andra kvartalet föregående år.

Försäljningen Online ökar med 46 MSEK till 398 MSEK (352) i netto-
spelintäkter. Tillväxten jämfört med föregående år är totalt sett 13 
procent, varav mobilen ökar med 64 procent.

Nettospelintäkterna via Ombud och Restauranger minskade med 58 
MSEK till 1 402 MSEK (1 460). I Ombudskanalen minskade nettospelin-
täkterna med 24 MSEK till 1 131 MSEK (1 155) och i Restaurang minskade  
de med 34 MSEK till 271 MSEK (305). De lägre nettospelintäkterna i 
dessa kanaler beror huvudsakligen på införandet av obligatorisk 
registrering av spel, en ökad konkurrens, samt ett förändrat spelbete-
ende hos kunderna, där allt fler väljer att spela online.

Nettospelintäkterna i försäljningskanalen Kasino uppgick till 292 
MSEK (275), en ökning med 17 MSEK.

Nettospelintäkter per spelkategori
Nettospelintäkterna ökar för Sportspel och minskar för spelkategorierna  
Turspel och Kasino. 

 Turspel redovisar 1 167 MSEK (1 170) i nettospelintäkter, en minsk-

ning med 3 MSEK. De lägre nettospelintäkterna beror framförallt på att 
antalet spontanköpskunder på Lotto har minskat som en konsekvens av 
obligatorisk registrering, samt omfördelning till nummerspelet Euro-
jackpot som har högre vinstnivåer. Försäljningsutvecklingen av Triss och 
Eurojackpot är fortsatt positiv.

 Nettospelintäkterna för Sportspel uppgick till 367 MSEK (344), en 
ökning med 23 MSEK och där tipsspelen uppvisade en positiv utveck-
ling jämfört med samma kvartal föregående år. Konkurrensen inom 
sportspel är stor och Svenska Spel kommer att utöka sitt utbud av 
livespel för att vara attraktiva för kunderna.

Kasinospel redovisar 630 MSEK (649) i nettospelintäkter, en minsk-
ning med 19 MSEK. Främst är det försäljningen på värdeautomaterna 
Vegas som minskat framförallt på grund av införandet av obligatorisk 
registrering, konkurrens från nätkasino samt en underliggande negativ 
trend.

Casino Cosmopol uppvisar en stabil intäktsnivå på både spelautoma-
ter och bordsspel trots något färre kasinogäster.

 

      

Turspel 54 (54)

Sportspel 17 (16)

Kasinospel 29 (30) 

Andel nettospelintäkter
per spelkategori Q2, %

Nettospelintäkter per spelkategori 
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Online RestaurangOmbud

ÖvrigaKasino

Ombud: Spel hos ombud

Online: Spel på svenskaspel.se, surfplatta 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 
på restauranger och i bingohallar
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Intäktsutveckling
Perioden januari - juni
Nettospelintäkter per försäljningskanal
Nettospelintäkterna uppgick till 4 349 MSEK (4 457), en minskning med 
107 MSEK jämfört med samma period 2014.

I försäljningskanalen Online ökade nettospelintäkterna med 68 MSEK 
till 819 MSEK (751). Tillväxten jämfört med första halvåret 2014 är totalt 
sett 9 procent, varav mobilen ökar med 56 procent.

Det är i försäljningskanalerna Ombud och Restaurang som nettospel-
intäkterna minskar. I Ombudskanalen minskade nettospelintäkterna 
med 108 MSEK till 2 281 MSEK (2 389) och i Restaurang minskade de 
med 84 MSEK till 526 MSEK (610). De lägre nettospelintäkterna 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 i mobilen.

Nettospelintäkterna i försäljningskanalen Kasino uppgick till 577 
MSEK (551), en ökning med 26 MSEK.

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

 Turspel redovisar 2 309 MSEK (2 343) i nettospelintäkter, en minsk-
ning med 34 MSEK. De lägre nettospelintäkterna beror framförallt på 

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

 Nettospelintäkterna för Sportspel uppgick till 799 MSEK (807), en 
minskning med 8 MSEK. Konkurrensen inom sportspel är stor och 
Svenska Spel kommer att utöka sitt utbud av livespel för att vara 
attraktivt för kunderna.

Kasinospel redovisar 1 241 MSEK (1 306) i nettospelintäkter, en 
minskning med 66 MSEK. Främst är det försäljningen på värdeautoma-
terna Vegas som minskat framförallt på grund av införandet av obliga-
torisk registrering, konkurrens från nätkasino samt en underliggande 
negativ trend. 

Casino Cosmopol uppvisar en stabil intäktsnivå på både spelautoma-
ter och bordsspel trots något färre kasinogäster.

 

      

Turspel 53 (53)

Sportspel 18 (18)

Kasinospel 29 (29) 

Andel nettospelintäkter
per spelkategori Q1-Q2 %
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Online RestaurangOmbud

ÖvrigaKasino

Ombud: Spel hos ombud

Online: Spel på svenskaspel.se, surfplatta 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 
på restauranger och i bingohallar
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Finansiell ställning och resultat 
Kvartalet april - juni 
Rörelseresultat och rörelsemarginal
Kvartalets rörelseresultat uppgick till 1 137 MSEK (1 085) vilket är en 
ökning med 30 MSEK. Rörelsemarginalen ökade till 22,5 procent (20,8). 

Rörelsekostnaderna uppgick till 707 MSEK (745), en minskning med 
37 MSEK. De minskade kostnaderna för andra kvartalet består av 
generell minskning av ett flertal olika kostnadsslag, men framförallt är 
det kostnaderna för marknadsföring, data- och telekommunikation och 
externa tjänster som är lägre. Den förbättrade rörelsemarginalen beror 
både på sänkta rörelsekostnader och en förändrad mix mellan produk-
ter med olika marginal.

Finansnetto 
Finansnettot uppgick till -2 MSEK (20) och är bland annat en konsekvens 
av det aktuella ränteläget med negativ realränta. Avkastningen på 
finansiella placeringar och likvida medel uppgick till 2 MSEK (10). Av 
finansnettot består -2 MSEK (9) av en nettovärdeförändring av Triss 
Månadsklöver. 

Resultat för kvartalet 
Resultatet för andra kvartalet uppgick till 1 135 MSEK (1 105), vilket är 30 
MSEK högre än andra kvartalet 2014. 

Perioden januari - juni
Rörelseresultat och rörelsemarginal
Periodens rörelseresultat uppgick till 2 328 MSEK (2 329) vilket är en 
minskning med 1 MSEK. Rörelsemarginalen ökade till 22,6 procent 
(21,6). 

Rörelsekostnaderna uppgick till 1 377 MSEK (1 446), en minskning 
med 69 MSEK. De minskade kostnaderna för perioden består av 
generell minskning av ett flertal olika kostnadsslag, men framförallt är 
det marknadsföringskostnaderna som är lägre. Den förbättrade rörelse-
marginalen beror både på sänkta rörelsekostnader och en förändrad 
mix mellan produkter med olika marginal.

Finansnetto
Finansnettot uppgick till 9 MSEK (34). Det lägre finansnettot är en 
konsekvens av historiskt låga realräntor. Avkastningen på finansiella 
placeringar och likvida medel uppgick till 7 MSEK (22). Av finansnettot 
består 2 MSEK (12) av en nettovärdeförändring av Triss Månadsklöver. 

Resultat för perioden
Resultatet för perioden uppgick till 2 337 MSEK (2 363), vilket är 26 MSEK 
lägre än samma period 2014. Minskade nettospelintäkter kompenseras 
till en viss del av minskade rörelsekostnader och utöver detta tillkom-
mer ett lägre finansnetto.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 759 MSEK  
(2 858). 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -95 MSEK (64).  
Avvikelsen jämfört med föregående år förklaras av att inga avyttringar 
av finansiella instrument har skett förutom avyttringar gällande åtagan-
den kopplade till Triss Månadsklöver.

Investeringar i finansiella tillgångar uppgick till -70 MSEK (-87) och 
avyttringar uppgick till 93 MSEK (332) och avser för innevarande kvartal 
förändringen av finansiella placeringar för Triss Månadsklöver. Inga 
övriga investeringar i finansiella tillgångar har gjorts under perioden då 
placering av likvida medel på koncernens bankkonto varit mer fördelak-
tigt jämfört med kortfristig placering, inom ramen för bolagets finans-
policy. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -3 613 MSEK  
(-4 069) och avser slutreglering av 2014 års resultat i enlighet med 
beslut på årsstämman. Periodens kassaflöde uppgick till -948 MSEK 
(-1 147) och likvida medel uppgick vid periodens slut till 2 168 MSEK  
(1 892).

Investeringar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till -63 MSEK 
(-87). Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till -56 MSEK (-94) 
och härrör sig främst till pågående projekt för att utveckla koncernens 
kunderbjudanden.

Finansiell ställning 
Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 2 338 MSEK 
(2 363), vilket förutom aktiekapital och reservfond innefattar periodens 
resultat. Soliditeten uppgick till 38,7 procent (40,4).

Moderbolag
I moderbolaget ingår all spelverksamhet förutom affärsområde Casino 
Cosmopol.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. uppgick till 3 071 MSEK  
(3 150), en minskning med 78 MSEK jämfört med föregående år. 

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 2 078 MSEK (2 103), vilket är 
en minskning med 25 MSEK. 

Moderbolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar 
uppgick till -36 MSEK (-61) och investeringar i immateriella tillgångar 
uppgick till -56 MSEK (-94). Investeringar i finansiella tillgångar uppgick 
till -70 MSEK (-87) samt avyttringar med 93 MSEK (332).
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Finansiella rapporter

Rapport över totalresultat i sammandrag, koncern

MSEK Not 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31

Immateriella tillgångar 314 290 299

Materiella anläggningstillgångar 767 803 792

Finansiella tillgångar 5 1 978 2 137 1 935

Summa anläggningstillgångar 3 059 3 230 3 025

Kundfordringar och övriga fordringar 4 600 666 1 930

Kortfristiga placeringar 5 218 62 256

Likvida medel 2 168 1 892 3 116

Summa omsättningstillgångar 2 985 2 620 5 302

Summa tillgångar 6 044 5 851 8 328

Eget kapital 2 338 2 363 4 763

Långfristiga obetalda vinster 5 1 335 1 350 1 335

Övriga långfristiga skulder 13 15 13

Leverantörsskulder och övriga skulder 739 740 747

Kortfristiga obetalda och fonderade vinster 5 1 620 1 383 1 469

Summa eget kapital och skulder 6 044 5 851 8 328

Balansräkning i sammandrag, koncern

MSEK Not
2015

Apr-jun
2014

Apr-jun
2015

Jan-jun
2014

Jan-jun
2014
Helår

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 1 835 1 812 3 685 3 737 7 541

Aktiverat arbete för egen räkning 10 18 20 38 62

Personalkostnader 3 –263 –261 –524 –522 –1 011

Övriga externa kostnader –380 –421 –725 –803 –1 609

Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstill-
gångar –65 –62 –128 –121 –278

Rörelseresultat 1 137 1 085 2 328 2 329 4 705

Ränte- och övriga finansiella intäkter 59 48 38 83 144

Ränte- och övriga finansiella kostnader –62 –28 –29 –49 –89

Resultat efter finansiella poster 1 135 1 105 2 337 2 363 4 760

Skatt 0 — 0 — 2

Resultat 1 135 1 105 2 337 2 363 4 763

Övrigt totalresultat — — — — —

Summa totalresultat 1 135 1 105 2 337 2 363 4 763

Hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 135 1 105 2 337 2 363 4 763

Resultat per aktie

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

Resultat per aktie, TSEK 568 553 1 169 1 181 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 - 30 juni 2 363 2 363

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

Utgående balans per 30 juni 2014 0,2 0,1 2 363 2 363

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

Summa totalresultat perioden 1 januari - 30 juni 2 337 2 337

Utbetalning till ägaren, svenska staten –4 763 –4 763

Utgående balans per 30 juni 2015 0,2 0,1 2 338 2 338

Förändringar i eget kapital i sammandrag, koncern

MSEK Not
2015

Jan-jun
2014

Jan-jun
2014
Helår

Den löpande verksamheten

Resultat 2 337 2 363 4 763

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 126 111 266

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder 2 463 2 474 5 028

Kassaflöde från förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder

Förändring rörelsetillgångar 180 249 135

Förändring rörelseskulder 116 135 173

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 759 2 858 5 337

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar –56 –94 –162

Investeringar i materiella anläggningstillgångar –63 –87 –178

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 0 0

Investeringar i finansiella tillgångar –70 –87 –126

Avyttring av finansiella tillgångar 93 332 425

Kassaflöde från investeringsverksamheten –95 64 –41

Finansieringsverksamheten

Utbetalning till ägaren, svenska staten 4 –3 613 –4 069 –5 219

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –3 613 –4 069 –5 219

Kassaflöde –948 –1 147 77

Likvida medel vid periodens början 3 116 3 039 3 039

Likvida medel vid periodens slut 2 168 1 892 3 116

Kassaflödesanalys i sammandrag, koncern
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Rapportering per segment

Andra  kvartalet april–juni

Perioden  januari–juni

Kundmöte
Casino 

Cosmopol
Övrig 

verksamhet

Elimineringar
och ej fördelade 

kostnader
Koncernen 

Svenska Spel

MSEK
2015

Apr-jun
2014

Apr-jun
2015

Apr-jun
2014

Apr-jun
2015

Apr-jun
2014

Apr-jun
2015

Apr-jun
2014

Apr-jun
2015

Apr-jun
2014

Apr-jun 

Bruttospelintäkter 4 717 4 894 292 275 — — — — 5 008 5 169

Nettospelintäkter 1 872 1 888 292 275 — — — — 2 164 2 163

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 522 1 515 312 295 7 7 –7 –5 1 835 1 812

Rörelsekostnader (inkl. aktiverat arbete) –451 –505 –195 –194 –7 –7 –44 –21 –698 –726

Rörelseresultat 1 071 1 011 117 101 0 0 –51 –26 1 137 1 085

Finansnetto och skatt –2 20 –2 20

Resultat efter finansiella poster och skatt –53 –6 1 135 1 105

Kundmöte
Casino 

Cosmopol
Övrig 

verksamhet

Elimineringar
och ej fördelade 

kostnader
Koncernen 

Svenska Spel

MSEK
2015

Jan-jun
2014

Jan-jun
2015

Jan-jun
2014

Jan-jun
2015

Jan-jun
2014

Jan-jun
2015

Jan-jun
2014

Jan-jun
2015

Jan-jun
2014

Jan-jun 

Bruttospelintäkter 9 613 10 111 577 551 — — — — 10 190 10 662

Nettospelintäkter 3 773 3 905 577 551 — — — — 4 349 4 457

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 3 066 3 141 619 592 14 15 –13 –10 3 685 3 737

Rörelsekostnader (inkl. aktiverat arbete) –895 –959 –390 –389 –14 –13 –58 –46 –1 357 –1 408

Rörelseresultat 2 170 2 182 229 201 –0 1 –71 –56 2 328 2 329

Finansnetto och skatt 9 34 9 34

Resultat efter finansiella poster och skatt –62 –22 2 337 2 363

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 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31

Immateriella tillgångar 314 271 299

Materiella anläggningstillgångar 267 293 290

Finansiella tillgångar 5 2 451 2 633 2 408

Summa anläggningstillgångar 3 032 3 198 2 997

Kundfordringar och övriga fordringar 4 782 752 2 413

Kortfristiga placeringar 5 218 62 256

Likvida medel 2 063 1 804 3 013

Summa omsättningstillgångar 3 062 2 617 5 682

Summa tillgångar 6 094 5 815 8 678

Eget kapital 2 106 2 139 4 781

Långfristiga obetalda vinster 5 1 335 1 350 1 335

Övriga långfristiga skulder 12 14 13

Leverantörsskulder och övriga skulder 1 044 953 1 104

Kortfristiga obetalda och fonderade vinster 5 1 597 1 359 1 446

Summa eget kapital och skulder 6 094 5 815 8 678

Balansräkning i sammandrag, moderbolag

MSEK Not
2015

Apr-jun
2014

Apr-jun
2015

Jan-jun
2014

Jan-jun
2014
Helår

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 1 525 1 519 3 071 3 150 6 303

Aktiverat arbete för egen räkning 10 18 20 38 62

Personalkostnader 3 –140 –138 –280 –277 –538

Övriga externa kostnader –336 –376 –634 –711 –1 420

Av- och nedskrivningar immateriella och materiella 
anläggningstillgångar –50 –50 –99 –97 –202

Rörelseresultat 1 009 973 2 078 2 103 4 204

Resultat från andelar i koncernföretag — — — — 518

Ränte- och övriga finansiella intäkter 60 48 39 84 146

Ränte- och övriga finansiella kostnader –61 –28 –29 –49 –89

Resultat efter finansiella poster 1 007 993 2 088 2 138 4 779

Skatt — — — — —

Resultat 1 007 993 2 088 2 138 4 779

Övrigt totalresultat — — — — —

Summa totalresultat 1 007 993 2 088 2 138 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 - 30 juni — 2 138 2 138

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

Utgående balans per 30 juni 2014 0,2 0,1 1 2 138 2 139

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

Summa totalresultat perioden 1 januari - 30 juni — 2 088 2 088

Utbetalning till ägaren, svenska staten 17 –4 779 –4 763

Utgående balans per 30 juni 2015 0,2 0,1 18 2 088 2 106

Förändringar i eget kapital i sammandrag, moderbolag

MSEK Not
2015

Jan-jun
2014

Jan-jun
2014
Helår

Den löpande verksamheten

Resultat 2 088 2 138 4 779

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 98 87 –328

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder 2 185 2 225 4 452

Kassaflöde från förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder

Förändring rörelsetillgångar –37 125 132

Förändring rörelseskulder 64 –35 148

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 213 2 315 4 732

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar –56 –94 –126

Investeringar i materiella anläggningstillgångar –36 –61 –162

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 0 0

Investeringar i finansiella tillgångar –70 –87 –126

Avyttring av finansiella tillgångar 93 332 425

Förändring av långfristig fordran till dotterbolag — — 22

Kassaflöde från investeringsverksamheten –68 90 32

Finansieringsverksamheten

Erhållen utdelning från dotterbolag 518 524 524

Utbetalning till ägaren, svenska staten 4 –3 613 –4 069 –5 219

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –3 095 –3 545 –4 695

Kassaflöde –950 –1 141 68

Likvida medel vid periodens början 3 013 2 945 2 945

Likvida medel vid periodens slut 2 063 1 804 3 013

Kassaflödesanalys i sammandrag, moderbolag
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Not 2   Intäkter per väsentligt intäktsslag

Koncern

MSEK
2015

Apr-jun
2014

Apr-jun
2015

Jan-jun
2014

Jan-jun
2014
Helår

Nettospelintäkter 2 164 2 163 4 349 4 457 8 941

Intäkter från restaurangverksamhet, Casino Cosmopol 21 21 43 44 92

Intäkter från uthyrning av spelterminaler 10 11 20 22 42

Övriga intäkter 23 23 48 50 99

Intäktsrelaterade kostnader –383 –407 –774 –835 –1 632

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 835 1 812 3 685 3 737 7 541

Moderbolag

MSEK
2015

Apr-jun
2014

Apr-jun
2015

Jan-jun
2014

Jan-jun
2014
Helår

Nettospelintäkter 1 872 1 888 3 773 3 905 7 782

Intäkter från uthyrning av spelterminaler 10 11 20 22 42

Övriga intäkter 19 19 40 41 81

Intäktsrelaterade kostnader –376 –399 –761 –819 –1 601

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 525 1 519 3 071 3 150 6 303

Noter

Not 1   Redovisningsprinciper
Svenska Spels delårsrapport för perioden januari – juni 2015 är upprät-
tad i enlighet med International Accounting Standard (IAS) 34, Delårs-
rapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningar har 
tillämpats som i Svenska Spels årsredovisning för 2014. Koncernredovis-
ningen har upprättats i enlighet med anvisningar enligt International 
Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accoun-
ting Standards Board (IASB) samt tolkningar av IFRS Interpretations 
Committee (IFRIC) sådana de antagits av EU. Vidare har årsredovis-
ningslagen 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. 

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

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

Företagsinformation
Svenska Spels delårsrapport för perioden januari–juni 2015 har 

godkänts för publicering enligt styrelsebeslut den 20 juli 2015.

Not 3   Förändringar i kretsen ledande befattnings-
havare
Martin Hedensiö tillträdde tjänsten som kommunikationsdirektör för 
Svenska Spel den 1 maj. Martin ingår i bolagets ledningsgrupp och 
rapporterar till VD. I samband med detta återgick Marie Avander som 
varit tf. kommunikationsdirektör till sin ordinarie tjänst som chef för 
Modervarumärket.

Not 4   Behandling av överskott
I balansposten ingår moderbolagets resultat efter skatt vilket dispone-
ras av regeringen. Svenska Spels vinstmedel under räkenskapsåret lånas 
räntefritt ut till svenska staten. Inbetalningar för innevarande år sker 
kvartalsvis 31 juli, 31 oktober, 15 februari med slutavräkning
mot lämnad utdelning efter beslut av Svenska Spels årsstämma.
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2015-06-30 2014-06-30

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

Realränteobligationer 1 293 — — 1 293 1 391 — — 1 391

Statsobligationer 344 — — 344 252 — — 252

Skulder

Obetalda vinster Triss Månadsklöver — 1 508 — 1 508 — 1 519 — 1 519

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.

Kvartal  April–juni

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 och 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.
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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 20 juli 2015 

 

Anitra Steen    Hans Bergenheim    Catarina Fritz
Styrelseordförande    Styrelseledamot    Styrelseledamot

Eva-Britt Gustafsson    Hélène Westholm    Christer Åberg
Styrelseledamot    Styrelseledamot    Styrelseledamot

Frank Åkerman    Patrik Lindell    Martina Ravn
Styrelseledamot    Styrelseledamot/Arbetstagarrepresentant  Styrelseledamot/Arbetstagarrepresentant

Jonas Ringqvist
Styrelseledamot/Arbetstagarrepresentant 

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–juni. 
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–september publiceras den 22 oktober 2015
• Bokslutskommuniké, januari–december publiceras  

i månadsskiftet januari/februari 2016. 


