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Kvartalet juli–september

•   Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 185 
MSEK (2 095), en ökning med 4,3 %.          

•  Rörelseresultatet  för koncernen uppgick till 1 218 MSEK 
(1 130), en ökning med 7,8 %. 

•  Kvartalets resultat för koncernen uppgick till 1 219 MSEK

• Rörelsemarginalen uppgick till 24,1 % (23,4).          

• Nöjd-kund-index uppgick till 70 vilket är oförändrat 
    jämfört med föregående kvartal. 

• Imagevärdet som anger andelen svenskar som är uttalat 
    positiva till Svenska Spel uppgick till 64 % och är en 
    ökning med 3 procentenheter jämfört med föregående  
    kvartal.

• Spelansvarsimage uppgick till 56 % vilket är en ökning 
    med 2 procentenheter jämfört med föregående kvartal.

• Ett nytt avtal med HockeyAllsvenskan har tecknats. 
    Avtalet löper över sex år till ett värde av drygt 50 
    miljoner kronor. 

• Dagens system och automater för produkten Vegas har 
    nått sin tekniska livslängd. Beslut taget om att genom-
    föra ersättningsinvestering.  

Perioden januari–september

•   Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 6 535 
MSEK (6 552), en minskning med 0,3 %.                                                                                                                                             

•  Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 3 546 MSEK 
(3 459), en ökning med 2,5 %.

•  Periodens resultat för koncernen uppgick till 3 557 MSEK 
(3 504), en ökning med 1,5 %.

• Rörelsemarginalen uppgick till 23,1 % (22,2).

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

* Ekonomiska och övriga begrepp sidan 16

** Avser Q4 2014

Delårsrapport januari–september 2015

Finansiell information och strategiska nyckeltal*

MSEK
2015

Jul-sep
2014

Jul-sep
2015

Jan-sep
2014

Jan-sep
2014
Helår

Nettospelintäkter 2 185 2 095 6 535 6 552 8 941

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 858 1 772 5 543 5 509 7 541

Rörelsekostnader –649 –653 –2 026 –2 099 –2 898

Rörelseresultat 1 218 1 130 3 546 3 459 4 705

Resultat 1 219 1 141 3 557 3 504 4 763

Investeringar (immateriella och materiella) 63 72 181 253 340

Strategiska nyckeltal

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

Image % 64 61 — — 61**

Spelansvarsimage % 56 55 — — 55**

Motivationsindex (ESI) — — — — 92

Rörelsemarginal % 24,1 23,4 23,1 22,2 22,2
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Ett allt mer uppmärksammat 
samhällsproblem för både idrotts-
rörelsen och spelbolagen är 
matchfixning, det vill säga manipu-
lation av matcher i syfte att göra 
vinster på spelmarknaden. Nyligen 
slutrapporterades ett viktigt 
projekt av Brottsförebyggande 
Rådet (BRÅ). Rapporten ”Match-
fixning – Manipulation av matcher 
och spelmarknad” (Rapport 
2015:18), är en samverkan mellan 
idrottsrörelsen, olika myndigheter, 
Svenska Spel och BRÅ. För spelbranschen är det viktigt att spelutbudet 
anpassas och inte möjliggör tvivelaktiga spel, som till exempel första 
inkast, första hörna eller röda kort inom fotbollen. Vi erbjuder inte de 
här formerna av spel i vårt utbud och vi jobbar aktivt med att bran-
schen ska ta sitt ansvar. Vi stödjer också idrotten med att föra ut 
kunskap och åtgärder så att vi kan lita på den idrott vi ser. 

Svenska Spels strategi ligger fast 
Svenska Spels fokus är fortsatt att erbjuda kunderna den bästa spelupp-
levelsen tillsammans med ett socialt ansvarstagande. En ökad digitalise-
ring där kundernas beteende förändras ställer krav på att vi investerar i 
innovation och fortsätter vårt arbete med att utveckla nya och förbätt-
rade spelformer och tjänster med ett högt konsumentskydd. Ett 
innovationsområde är även att hitta nya och ändamålsenliga sätt att 
mäta effekten av våra spelansvarsåtgärder.  Vår inriktning ligger fast vad 
gäller att bidra till en långsiktigt sund och hållbar spelmarknad där spel 
är till glädje för alla och som skapar värde för ägare, kunder och med-
arbetare.

Visby 22 oktober 2015
Lennart Käll, VD och koncernchef

VD har ordet

Positiv utveckling tredje kvartalet
Under tredje kvartalet såg vi en försiktigt positiv utveckling av det 
finansiella resultatet i jämförelse med motsvarande period föregående 
år, då obligatorisk spelregistrering nyligen hade införts. 

Nettospelintäkterna steg med 90 miljoner kronor under tredje 
kvartalet, vilket motsvarar en ökning med drygt fyra procent. De 
positiva försäljningssiffrorna gällde framförallt Triss, Eurojackpot och 
tipsprodukter. Resultatet för tredje kvartalet förbättrades med 78 
miljoner kronor (6,8 procent) jämfört med motsvarande period före-
gående år och uppgick till 1 219 miljoner kronor. 

Det är glädjande att vårt nöjd-kund-index låg kvar på höga 70 även 
under tredje kvartalet och att spelansvarsimage ökade med två 
procentenheter till 56 procent. Vårt imagevärde tangerade tidigare 
rekord på 64 procent, en ökning med hela tre procentenheter.

Spelutredningen 
Utvecklingen på den svenska spelmarknaden med fortsatt tillväxt för 
de oreglerade aktörerna bekräftar återigen behovet av en spelreglering 
på lika villkor där konsumentskyddet står i förgrunden. 

Det är bra att regeringen nu lämnat direktiven till den sedan länge 
aviserade spelutredningen gällande en omreglering av den svenska 
spelmarknaden. Utredningsuppdraget är mycket omfattande. Utreda-
rens uppgift är att utreda ett stort antal frågor och komma med förslag 
på lösningar, alltifrån hur ett licenssystem ska utformas, vilka spelformer 
som ska tillåtas, de ideella organisationernas förutsättningar för finan-
siering och vilken roll staten bör ha på en omreglerad spelmarknad. 
Direktiven har en tydlig utgångspunkt i att den nya spelregleringen ska 
präglas av ett högt konsumentskydd, hög säkerhet i spelen och tydliga 
verksamhetsförutsättningar. Det är positivt att utredaren ska arbeta i 
dialog med olika intressenter och bland annat få stöd av en referens-
grupp med intressenter från spelmarknaden. Svenska Spel kommer att 
vara aktiva och erbjuda kunskap och bred erfarenhet på spelområdet, 
framförallt kring frågor som gäller konsumentskydd och vikten av att 
spel sker på ett sunt och ansvarsfullt sätt. Samtidigt behöver vi ett 
fungerande konsumentskydd till dess att en ny reglering är på plats och 
fungerar fullt ut. Det är därför angeläget att alla intressenter redan nu 
förstår och ställer sig bakom direktivens utgångspunkter om ett högt 
konsumentskydd. Tidningsutgivarnas initiativ i början av oktober till 
självreglering av spelannonser genom vissa rekommendationer till 
mediebranschen är ett välkommet steg i rätt riktning. 

Svenska Spel och idrotten utvecklas tillsammans 
Svenska Spel fortsätter att bidra till att föra svensk idrott framåt och det 
handlar om både bredd och elit. Ett exempel på detta är att Svenska 
Spel utöver tidigare tecknat avtal med Svenska Ishockeyförbundet nu 
även har tecknat avtal med HockeyAllsvenskan till 2021. Ett annat 
exempel på vår idrottssatsning är Svenska Spels och Riksidrottsförbun-
dets elitidrottsstipendium, där vi i år utökar antalet stipendier från 50 till 
75 och höjer summan till 50 000 kronor per stipendiat. Genom stipen-
dierna får elitidrottare på elit- och landslagsnivå bättre möjligheter till 
att kombinera studier på universitetsnivå med sin elitidrottssatsning. 
Stipendierna delas ut på Idrottsgalan i januari 2016.
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Uppdrag och mål

Verksamhet och uppdrag
Målet för spelpolitiken är 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 regeringen. 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 tredje kvartalet 2015 uppgick till 70, vilket 
är oförändrat jämfört med föregående kvartal. Imagevärdet som mäter 
andel svenskar mellan 18-75 år som är positiva till bolaget uppgick 
under tredje kvartalet till 64 procent och är en ökning med 3 procent-
enheter jämfört med föregående kvartal. Närmaste aktör har ett 
imagevärde på 48 och är i princip oförändrat.

Svenska Spels totala marknadsandel för första halvåret 2015 uppgår 
till 42 procent. Marknadsandelen online uppskattas första halvåret 2015 
till cirka 20,6 procent (20,8). Bolaget fortsätter att tappa marknadsande-
lar online, vilket 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 kvartalet har ett flertal nya tjänster lanserats till kund. I mobil 
och surfplatta kan kunderna nu via livetracking följa händelser under en 
fotbollsmatch och dessutom löpande få aktuella sportnyheter från TT 
Nyhetsbyrå. Måltipset och Keno har lanserats i mobilen.

Dagens system och automater för produkten Vegas har nått sin 
tekniska livslängd och kommer att ersättas med nya modernare 
automater. 

En förutsättning för att bolaget ska kunna leverera enligt sitt upp-
drag, stärka konsumentskyddet och ha en positiv påverkan på spel-
marknaden är 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 i juni 
2014.

Ansvar
Målet med bolagets spelansvarsarbete är att sätta standarden på 
spelmarknaden och att fortsatt vara ledande inom spelansvar. Bolagets 
agerande och dess åtgärder ska ha reell effekt på problemspelandet för 
Svenska Spels kunder samt i samhället i stort. 

Att mäta effekten av de spelansvarsåtgärder som lanseras är inte helt 
okomplicerat. Nya mätmetoder har utvecklats och kommer att imple-
menteras från och med nästa år. För närvarande används på övergri-
pande nivå dels 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 tredje kvartalsmätningen av spelansvarsimage 
uppgav 56 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 
spelmarknaden, vilket är en ökning med 2 procentenheter från andra 
kvartalet. Ökningen bedöms ha en koppling till ökad närvaro i media 
gällande spelansvar. 
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Svenska Spel har lanserat tre nya spelansvarsverktyg med syfte att ge 
kunden ökad kontroll över det egna spelandet. Verktyget ”Spelpaus24” 
ger kunderna möjlighet att online när som helst pausa spel 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 göra ett självtest för att 
se om man är i riskzonen. För att medvetandegöra för kunden hur det 
går i dennes spelande finns även tillgång till transparent spelhistorik 
över alla insatser, vinster samt spelad tid 13 månader tillbaka. 

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

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 i linje med vårt uppdrag. Verksamheten ska vara 
målstyrd på alla nivåer och medarbetarna ska ha tydliga individuella 
mål. 

Antalet anställda vid utgången av tredje kvartalet uppgick till 1 656 
 (1 655). Bolaget eftersträvar en jämn könsfördelning bland medarbe-
tare och chefer, där könsfördelningen av cheferna ska ligga i intervallet 
45 och 55 procent. Andelen kvinnliga chefer uppgick vid tredje kvar-
talet 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. I koncernen är andelen medarbetare 
med utländsk bakgrund 22 procent, vilket stämmer väl överens med 
befolkningens sammansättning i Sverige som helhet. Andelen med-
arbetare med utländsk bakgrund i moderbolaget ska dock öka till minst 
7 procent, jämfört med 5 procent idag.

Affärsmässighet
Svenska Spel är en målstyrd verksamhet och har ett processorienterat 
synsätt som utgår från kunden och som bidrar till en effektivare verk-

samhet med tydliga roller och ansvar. Svenska Spel ska ha en god 
relation med sina ombud och affärspartners. Rörelsemarginalen 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 verksamhet. 

Bolaget följer sedan tidigare FN:s principer Global Compact, men har 
under året 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–september uppgick till 23,1 procent 
att jämföras med 22,2 procent för samma period 2014. 

Risker och osäkerhetsfaktorer
Den i särklass största risken är att bolagets position på marknaden 
försämras ytterligare 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, förmågan att behålla kompetens, 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 
därmed utökas tillgängligheten för kunderna.

Reklaminvesteringarna har för första halvåret 2015 minskat med 9 
procent och 140 miljoner kronor brutto jämfört med motsvarande 
period föregående år enligt SIFO. Sannolikt till följd av avsaknad av stora 
evenemang likt VM i fotboll. Svenska Spels andel av de totala marknads-
investeringarna fortsätter att minska och främsta orsaken är avsaknad 
av nätkasino. Utländska aktörer är fortsatt framgångsrika inom sport 
online och nätkasino, med bra lönsamhet och en god kassa, samt 
investeringsvilja.  En fortsatt svår konkurrenssituation är att vänta då alla 
aktörer aggressivt rekryterar kunder och bygger sina varumärken inför 
kommande omreglering. 

Svenska Spel välkomnar den nya utredningen som ska syfta till att 
skapa en spelmarknad som präglas av ett högt konsumentskydd, hög 
säkerhet i spelen och tydliga förutsättningar för att få verka på markna-
den. 

I avvaktan på att en ny spelreglering finns på plats har en del av 
mediebranschen tagit ett eget välkommet initiativ till självreglering. 
Tidningsutgivarna har nyligen utfärdat en rekommendation till sina 
medlemsföretag om hur spelannonser ska utformas. 

Vid sidan om direktiven till Spelutredningen har Regeringskansliet 
nyligen publicerat resultatet av sin översyn av flera viktiga delar av 
spelområdet. I departementspromemorian Tydligare tillståndsgivning i 
lotterilagen föreslår Finansdepartementet att lotterilagen kompletteras 
med nya bestämmelser om reglering av tillståndsgivningen, ett 
tydligare spelansvar och marknadsföring. Dessutom har Socialdeparte-
mentet i promemorian Förebyggande och behandling av spelmissbruk 
bruk  lämnat förslag på bl.a. att socialnämndens ansvar för missbruk ska 
omfatta missbruk av spel om pengar. Promemorians överväganden om 
hur den framtida spelberoendeforskningen bör utformas berör Svenska 
Spels olika forskningssatsningar på spelberoendeområdet.

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
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. 
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Koncernens finansiella utveckling

Intäktsutveckling
Kvartalet juli - september 
Nettospelintäkter per försäljningskanal
Nettospelintäkterna uppgick till 2 185 MSEK (2 095), en ökning med 90 
MSEK jämfört med tredje kvartalet föregående år.

Försäljningen Online ökar med 55 MSEK till 408 MSEK (354) i netto-
spelintäkter. Tillväxten jämfört med tredje kvartalet föregående år är 
totalt sett 15,4 procent, varav mobilen ökar med 59,8 procent.

Nettospelintäkterna via Ombud och Restauranger ökade med 24 
MSEK till 1 402 MSEK (1 378). I Ombudskanalen ökade nettospelintäk-
terna med 24 MSEK till 1 129 MSEK (1 106) och i Restaurang ökade de 
med 1 MSEK till 273 MSEK (272). 

Nettospelintäkterna i försäljningskanalen Kasino uppgick till 301 
MSEK (290), en ökning med 10 MSEK.

Nettospelintäkter per spelkategori
Nettospelintäkterna ökar inom samtliga spelkategorier; Turspel, Sport-
spel, och Kasino. 

Turspel redovisar 1 170 MSEK (1 128) i nettospelintäkter, en ökning 
med 42 MSEK. Försäljningsutvecklingen av Triss och Eurojackpot är 
fortsatt positiv. Nettospelintäkterna för Lotto har stabiliserats och ligger 
i nivå med tredje kvartalet föregående år. 

Nettospelintäkterna för Sportspel uppgick till 374 MSEK (338), en 
ökning med 36 MSEK och där tipsspelen uppvisade en positiv utveck-
ling jämfört med samma kvartal föregående år. Konkurrensen inom 
sportspel är stor och Svenska Spel utökar löpande utbudet av livespel 
för att möta kundernas önskemål. Kasinospel redovisar 641 MSEK (630) i 
nettospelintäkter, en ökning med 12 MSEK. Främst är det spel på 
spelautomater på Casino Cosmopols kasinon som ökat men även 
bordsspel visar en positiv utveckling. Försäljningen på värdeautoma-
terna Vegas har stabiliserats och ligger i princip i nivå med tredje 
kvartalet föregående år.

      
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

Turspel 54 (54)

Sportspel 17 (16)

Kasinospel 29 (30) 

Andel nettospelintäkter
per spelkategori Q3, %
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Intäktsutveckling
Perioden januari - september
Nettospelintäkter per försäljningskanal
Nettospelintäkterna uppgick till 6 535 MSEK (6 552), en minskning med 
17 MSEK jämfört med samma period 2014.

I försäljningskanalen Online ökade nettospelintäkterna med 123 
MSEK till 1 228 MSEK (1 105). Tillväxten jämfört med samma period 2014 
är totalt sett 11,1 procent, varav mobilen ökar med 57,6 procent.

Det är i försäljningskanalerna Ombud och Restaurang som nettospel-
intäkterna minskar. I Ombudskanalen minskade nettospelintäkterna 
med 85 MSEK till 3 410 MSEK (3 495) och i Restaurang minskade de med 
83 MSEK till 799 MSEK (882). 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 877 
MSEK (842), en ökning med 36 MSEK.

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

Turspel redovisar 3 480 MSEK (3 471) i nettospelintäkter, en ökning 
med 9 MSEK. Högre nettospelintäkter uppvisar Triss och Eurojackpot 
och försäljningsutvecklingen är fortsatt positiv. Lägre nettospelintäkter 

      

Turspel 53 (53)

Sportspel 18 (17)

Kasinospel 29 (30) 

Andel nettospelintäkter
per spelkategori Q1-Q3 %
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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

uppvisar Lotto vilket framförallt beror på att antalet spontanköpskunder 
har minskat som en konsekvens av obligatorisk registrering, samt en 
omfördelning till nummerspelet Eurojackpot som har högre vinstnivåer.

Nettospelintäkterna för Sportspel uppgick till 1 173 MSEK (1 145), en 
ökning med 28 MSEK. Konkurrensen inom sportspel är stor och Svenska 
Spel utökar löpande sitt utbud av livespel för att vara attraktiva för 
kunderna.

Kasinospel redovisar 1 882 MSEK (1 936) i nettospelintäkter, en minsk-
ning med 54 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. 
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Finansiell ställning och resultat 
Kvartalet juli - september 
Rörelseresultat och rörelsemarginal
Kvartalets rörelseresultat uppgick till 1 218 MSEK (1 130) vilket är en 
ökning med 88 MSEK. Rörelsemarginalen ökade till 24,1 procent (23,4). 

Rörelsekostnaderna uppgick till 649 MSEK (653), en minskning med 4 
MSEK. De minskade kostnaderna för tredje kvartalet består av generell 
minskning av ett flertal olika kostnadsslag, men framförallt är det 
kostnaderna för sponsring som är lägre. Den förbättrade rörelsemargi-
nalen beror både på sänkta rörelsekostnader och en förändrad mix 
mellan produkter med olika marginal.

Finansnetto 
Finansnettot uppgick till 2 MSEK (11) och är bland annat en konsekvens 
av det aktuella ränteläget med negativ realränta. Avkastningen på 
finansiella placeringar och likvida medel uppgick till 1 MSEK (6). Av 
finansnettot består 1 MSEK (5) av en nettovärdeförändring av Triss 
Månadsklöver. 

Resultat för kvartalet 
Resultatet för tredje kvartalet uppgick till 1 219 MSEK (1 141), vilket är 78 
MSEK högre än tredje kvartalet 2014. 

Perioden januari - september
Rörelseresultat och rörelsemarginal
Periodens rörelseresultat uppgick till 3 546 MSEK (3 459) vilket är en 
ökning med 87 MSEK. Rörelsemarginalen ökade till 23,1 procent (22,2). 

Rörelsekostnaderna uppgick till 2 026 MSEK (2 099), en minskning 
med 73 MSEK. De minskade kostnaderna för perioden består av 
generell minskning av ett flertal olika kostnadsslag, men framförallt är 
det kostnaderna för marknadsföring och data- och telekommunikation 
som är lägre. Den förbättrade rörelsemarginalen beror både på sänkta 
rörelsekostnader och en förändrad mix mellan produkter med olika 
marginal.

Finansnetto
Finansnettot uppgick till 11 MSEK (45). Det lägre finansnettot är en 
konsekvens av historiskt låga realräntor. Avkastningen på finansiella 
placeringar och likvida medel uppgick till 8 MSEK (29). Av finansnettot 
består 2 MSEK (15) av en nettovärdeförändring av Triss Månadsklöver. 

Resultat för perioden
Resultatet för perioden uppgick till 3 557 MSEK (3 504), vilket är 52 MSEK 
högre än samma period 2014.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 945 MSEK  
(4 056). 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -138 MSEK 
(23). Avvikelsen jämfört med föregående år förklaras av att inga avytt-
ringar av finansiella instrument har skett förutom avyttringar gällande 

åtaganden kopplade till Triss Månadsklöver.
Investeringar i finansiella tillgångar uppgick till -103 MSEK (-102) och 

avyttringar uppgick till 146 MSEK (377) och avser för innevarande 
kvartal förändringen av finansiella placeringar för Triss Månadsklöver. 
Inga övriga investeringar i finansiella tillgångar har gjorts under perio-
den 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 -3 863 MSEK 
(-4 319) och avser slutreglering av 2014 års resultat i enlighet med 
beslut på årsstämman. Periodens kassaflöde uppgick till -55 MSEK 
(-240) och likvida medel uppgick vid periodens slut till 3 061 MSEK  
(2 799).

Investeringar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till -105 MSEK 
(-129). Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till -76 MSEK (-124) 
och härrör sig främst till pågående projekt för att utveckla koncernens 
kunderbjudanden.

Finansiell ställning 
Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 3 557 MSEK 
(3 505), vilket förutom aktiekapital och reservfond innefattar periodens 
resultat. Soliditeten uppgick till 49,8 procent (51,0).

Moderbolag
I moderbolaget ingår all spelverksamhet förutom affärsområde Casino 
Cosmopol.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. uppgick till 4 610 MSEK  
(4 614), en minskning med 4 MSEK jämfört med föregående år. 

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 3 145 MSEK (3 094), vilket är 
en ökning med 51 MSEK. 

Moderbolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar 
uppgick till -68 MSEK (-93) och investeringar i immateriella tillgångar 
uppgick till -76 MSEK (-124). Investeringar i finansiella tillgångar uppgick 
till -103 MSEK (-102) samt avyttringar med 146 MSEK (377).
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Finansiella rapporter

Rapport över totalresultat i sammandrag, koncern

MSEK Not 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31

Immateriella tillgångar 312 300 299

Materiella anläggningstillgångar 763 792 792

Finansiella tillgångar 5 1 999 2 183 1 935

Summa anläggningstillgångar 3 075 3 274 3 025

Kundfordringar och övriga fordringar 4 827 771 1 930

Kortfristiga placeringar 5 181 30 256

Likvida medel 3 061 2 799 3 116

Summa omsättningstillgångar 4 069 3 601 5 302

Summa tillgångar 7 144 6 875 8 328

Eget kapital 3 557 3 505 4 763

Långfristiga obetalda vinster 5 1 320 1 359 1 335

Övriga långfristiga skulder 14 14 13

Leverantörsskulder och övriga skulder 704 679 747

Kortfristiga obetalda och fonderade vinster 5 1 548 1 319 1 469

Summa eget kapital och skulder 7 144 6 875 8 328

Balansräkning i sammandrag, koncern

MSEK Not
2015

Jul-sep
2014

Jul-sep
2015

Jan-sep
2014

Jan-sep
2014
Helår

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 1 858 1 772 5 543 5 509 7 541

Aktiverat arbete för egen räkning 9 11 28 49 62

Personalkostnader 3 –227 –221 –751 –743 –1 011

Övriga externa kostnader –353 –358 –1 079 –1 161 –1 609

Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstill-
gångar –68 –74 –196 –195 –278

Rörelseresultat 1 218 1 130 3 546 3 459 4 705

Ränte- och övriga finansiella intäkter 7 51 45 135 144

Ränte- och övriga finansiella kostnader –5 –40 –34 –89 –89

Resultat efter finansiella poster 1 219 1 141 3 557 3 504 4 760

Skatt — — — — 2

Resultat 1 219 1 141 3 557 3 504 4 763

Övrigt totalresultat — — — — —

Summa totalresultat 1 219 1 141 3 557 3 504 4 763

Hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 219 1 141 3 557 3 504 4 763

Resultat per aktie

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

Resultat per aktie, TSEK 610 571 1 778 1 752 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 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

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

Summa totalresultat perioden 1 januari - 30 september 3 557 3 557

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

Utgående balans per 30 september 2015 0,2 0,1 3 557 3 557

Förändringar i eget kapital i sammandrag, koncern

MSEK Not
2015

Jan-sep
2014

Jan-sep
2014
Helår

Den löpande verksamheten

Resultat 3 557 3 504 4 763

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 193 180 266

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder 3 750 3 684 5 028

Kassaflöde från förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder

Förändring rörelsetillgångar 203 394 135

Förändring rörelseskulder –8 –22 173

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 945 4 056 5 337

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar –76 –124 –162

Investeringar i materiella anläggningstillgångar –105 –129 –178

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 0 0

Investeringar i finansiella tillgångar –103 –102 –126

Avyttring av finansiella tillgångar 146 377 425

Kassaflöde från investeringsverksamheten –138 23 –41

Finansieringsverksamheten

Utbetalning till ägaren, svenska staten 4 –3 863 –4 319 –5 219

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –3 863 –4 319 –5 219

Kassaflöde –55 –240 77

Likvida medel vid periodens början 3 116 3 039 3 039

Likvida medel vid periodens slut 3 061 2 799 3 116

Kassaflödesanalys i sammandrag, koncern
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Rapportering per segment

Andra  kvartalet juli–september

Perioden  januari–september

Kundmöte
Casino 

Cosmopol
Övrig 

verksamhet

Elimineringar
och ej fördelade 

kostnader
Koncernen 

Svenska Spel

MSEK
2015

Jul-sep
2014

Jul-sep
2015

Jul-sep
2014

Jul-sep
2015

Jul-sep
2014

Jul-sep
2015

Jul-sep
2014

Jul-sep
2015

Jul-sep
2014

Jul-sep

Bruttospelintäkter 4 698 4 486 301 290 — — — — 4 998 4 776

Nettospelintäkter 1 885 1 805 301 290 — — — — 2 185 2 095

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 535 1 462 321 310 7 7 –6 –7 1 858 1 772

Rörelsekostnader (inkl. aktiverat arbete) –467 –456 –181 –176 –7 –9 16 –2 –640 –642

Rörelseresultat 1 068 1 006 140 134 –1 –2 10 –8 1 218 1 130

Finansnetto och skatt 2 11 2 11

Resultat efter finansiella poster och skatt 12 3 1 219 1 141

Kundmöte
Casino 

Cosmopol
Övrig 

verksamhet

Elimineringar
och ej fördelade 

kostnader
Koncernen 

Svenska Spel

MSEK
2015

Jan-sep
2014

Jan-sep
2015

Jan-sep
2014

Jan-sep
2015

Jan-sep
2014

Jan-sep
2015

Jan-sep
2014

Jan-sep
2015

Jan-sep
2014

Jan-sep

Bruttospelintäkter 14 311 14 596 877 842 — — — — 15 188 15 438

Nettospelintäkter 5 657 5 710 877 842 — — — — 6 535 6 552

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 4 601 4 603 940 902 21 22 –19 –17 5 543 5 509

Rörelsekostnader (inkl. aktiverat arbete) –1395 –1 415 –572 –567 –22 –22 –8 –46 –1 997 –2 050

Rörelseresultat 3 207 3 188 368 335 –1 –1 –27 –64 3 546 3 459

Finansnetto och skatt 11 45 11 45

Resultat efter finansiella poster och skatt –17 –18 3 557 3 504

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 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31

Immateriella tillgångar 312 281 299

Materiella anläggningstillgångar 268 291 290

Finansiella tillgångar 5 2 473 2 679 2 408

Summa anläggningstillgångar 3 053 3 250 2 997

Kundfordringar och övriga fordringar 4 788 736 2 413

Kortfristiga placeringar 5 181 30 256

Likvida medel 2 956 2 705 3 013

Summa omsättningstillgångar 3 925 3 472 5 682

Summa tillgångar 6 978 6 722 8 678

Eget kapital 3 175 3 142 4 781

Långfristiga obetalda vinster 5 1 320 1 359 1 335

Övriga långfristiga skulder 12 13 13

Leverantörsskulder och övriga skulder 946 910 1 104

Kortfristiga obetalda och fonderade vinster 5 1 525 1 297 1 446

Summa eget kapital och skulder 6 978 6 722 8 678

Balansräkning i sammandrag, moderbolag

MSEK Not
2015

Jul-sep
2014

Jul-sep
2015

Jan-sep
2014

Jan-sep
2014
Helår

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 1 539 1 464 4 610 4 614 6 303

Aktiverat arbete för egen räkning 9 11 28 49 62

Personalkostnader 3 –114 –114 –394 –319 –538

Övriga externa kostnader –313 –315 –947 –1 026 –1 420

Av- och nedskrivningar immateriella och materiella 
anläggningstillgångar –53 –55 –153 –152 –202

Rörelseresultat 1 067 991 3 145 3 094 4 204

Resultat från andelar i koncernföretag — — — — 518

Ränte- och övriga finansiella intäkter 7 52 45 136 146

Ränte- och övriga finansiella kostnader –5 –40 –33 –89 –89

Resultat efter finansiella poster 1 070 1 003 3 157 3 141 4 779

Skatt — — — — —

Resultat 1 070 1 003 3 157 3 141 4 779

Övrigt totalresultat — — — — —

Summa totalresultat 1 070 1 003 3 157 3 141 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 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

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

Summa totalresultat perioden 1 januari - 30 september — 3 157 3 157

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

Utgående balans per 30 september 2015 0,2 0,1 18 3 157 3 175

Förändringar i eget kapital i sammandrag, moderbolag

MSEK Not
2015

Jan-sep
2014

Jan-sep
2014
Helår

Den löpande verksamheten

Resultat 3 157 3 141 4 779

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 150 137 –328

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder 3 307 3 278 4 452

Kassaflöde från förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder

Förändring rörelsetillgångar 207 391 132

Förändring rörelseskulder –125 –171 148

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 389 3 497 4 732

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar –76 –124 –126

Investeringar i materiella anläggningstillgångar –68 –93 –162

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 0 0

Investeringar i finansiella tillgångar –103 –102 –126

Avyttring av finansiella tillgångar 146 377 425

Förändring av långfristig fordran till dotterbolag — — 22

Kassaflöde från investeringsverksamheten –102 59 32

Finansieringsverksamheten

Erhållen utdelning från dotterbolag 518 524 524

Utbetalning till ägaren, svenska staten 4 –3 863 –4 319 –5 219

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –3 345 –3 795 –4 695

Kassaflöde –57 –239 68

Likvida medel vid periodens början 3 013 2 945 2 945

Likvida medel vid periodens slut 2 956 2 705 3 013

Kassaflödesanalys i sammandrag, moderbolag
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Not 2   Intäkter per väsentligt intäktsslag

Koncern

MSEK
2015

Jul-sep
2014

Jul-sep
2015

Jan-sep
2014

Jan-sep
2014
Helår

Nettospelintäkter 2 185 2 095 6 535 6 552 8 941

Intäkter från restaurangverksamhet, Casino Cosmopol 21 20 63 64 92

Intäkter från uthyrning av spelterminaler 10 10 29 32 42

Övriga intäkter 23 23 71 72 99

Intäktsrelaterade kostnader –381 –376 –1 155 –1 211 –1 632

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 858 1 772 5 543 5 509 7 541

Moderbolag

MSEK
2015

Jul-sep
2014

Jul-sep
2015

Jan-sep
2014

Jan-sep
2014
Helår

Nettospelintäkter 1 885 1 805 5 657 5 710 7 782

Intäkter från uthyrning av spelterminaler 10 10 29 32 42

Övriga intäkter 19 19 59 60 81

Intäktsrelaterade kostnader –375 –369 –1 136 –1 188 –1 601

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 539 1 464 4 610 4 614 6 303

Noter

Not 1   Redovisningsprinciper
Svenska Spels delårsrapport för perioden januari – september 2015 är 
upprättad i enlighet med International Accounting Standard (IAS) 34, 
Delårsrapportering. 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–september 2015 är 
upprättad i enlighet med ägarens riktlinjer för ekonomisk rapportering. 

Företagsinformation
Svenska Spels delårsrapport för perioden januari–september 2015 har 

godkänts för publicering enligt styrelsebeslut den 22 oktober 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. Andreas Holmström slutade i bolaget enligt över-
enskommelse den 24 september, men står till bolagets förfogande 
under uppsägningstiden. Henrik Hallberg går in som tf chef för Plays-
can.

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. Till och 
med den 30 september 2015 har 250 MSEK avseende 2015 års resultat 
lånats ut i förskott till svenska staten.
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2015-09-30 2014-12-31

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

Realränteobligationer 1 248 — — 1 248 1 338 — — 1 338

Statsobligationer 374 — — 374 294 — — 294

Skulder

Obetalda vinster Triss Månadsklöver — 1 492 — 1 492 — 1 505 — 1 505

Not 5   Finansiella instrument 
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 
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.

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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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 2015 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 gransk-
ning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410, Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation 
utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redo-
visningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en 
betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder 
som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir 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 22 oktober 2015 
Deloitte AB 

Jonas Ståhlberg 
Auktoriserad revisor



AB Svenska Spel
Huvudkontor
621 80 Visby
Besöksadress: Norra Hansegatan 17, Visby
Tel 010 - 120 00 00
Organisationsnummer: 556460-1812

AB Svenska Spel
106 10 Stockholm
Besöksadress: Sturegatan 11, Sundbyberg

Svenska Spels kundservice
Öppet alla dagar dygnet runt
Telefon 0770-11 11 11 (lokalsamtalskostnad)
Internet: Kontaktformulär
Postadress: Svenska Spel, Kundservice, 621 80 Visby
kundservice@svenskaspel.se

Svenska Spel på internet
www.svenskaspel.se
www.casinocosmopol.se
www.playscan.com
www.facebook.com/Svenskaspel
Nyhetsrum: media.svenskaspel.se
twitter.com/svenskaspel
blogg.svenskaspel.se

Casino Cosmopol
www.casinocosmopol.se
Tel 020-219 219

STOCKHOLM
Besöksadress: Kungsgatan 65
stockholm@casinocosmopol.se

GÖTEBORG
Besöksadress: Packhusplatsen 7
goteborg@casinocosmopol.se

MALMÖ
Besöksadress: Slottsgatan 33
malmo@casinocosmopol.se

SUNDSVALL
Besöksadress: Casinoparken 1
sundsvall@casinocosmopol.se

Playscan AB
www.playscan.com
Tel. 031-799 52 32
Besöksadress: Sankt Eriksgatan 3, Göteborg

För mer information kontakta

Tf Presschef Anette Törnqvist
Telefon 070-087 45 90

Marie Loob
Finansdirektör/ vVD
Telefon 010-120 00 00

Lennart Käll
VD och koncernchef
Telefon 010-120 00 00

      

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–sep-
tember. Jäm           f örelsetal inom parentes för balansposter avser 2014-12-31. 
Presenterade procenttal avser förändring mellan redovisad period 
2014 och 2015. 

Kommande rapporttillfällen
• Bokslutskommuniké, januari–december publiceras 
    den 10 februari 2016. 


