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Juli – september

•  Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 153 
MSEK (2 185), en minskning med 1,5 %.

•  Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 205 MSEK 
(1 218), en minskning med 1,0 %.

• Resultatet för koncernen uppgick till 1 200 MSEK (1 219),  
    en minskning med 1,6 %.

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

• Nöjd-kund-index uppgick till 69 och är en ökning med 
    tre procentenheter jämfört med föregående kvartal.

• Svenska Spels imagevärde uppgick till 54 % vilket är i 
    nivå med föregående kvartal.

• Spelkollsindex uppgick till 83 och är i princip oförändrat 
    jämfört med föregående kvartal.

Händelser under kvartalet

• Försäljningen via mobilen ökade med hela 55 procent 
    under kvartalet jämfört med samma period föregående 
    år.

• Bolaget har ansökt om tillstånd för ett antal nya spel-     
    former, såsom e-sport och fantasy sport.

• Ett nytt samarbetsavtal har tecknats med Svenska Inne-
    bandyförbundet. Avtalet löper över tre år till ett värde av 
    drygt 6,5 miljoner kronor.

• Triss firar 30 år.

Delårsrapport januari – september 2016

Finansiell information och strategiska nyckeltal

MSEK
2016

Jul-sep
2015

Jul-sep
2016

Jan-sep
2015

Jan-sep
2015
Helår

Nettospelintäkter ¹⁾ 2 153 2 185 6 546 6 535 8 961

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. ¹⁾ 1 853 1 858 5 619 5 543 7 605

Rörelsekostnader –652 –649 –2 092 –2 026 –2 852

Rörelseresultat 1 205 1 218 3 555 3 546 4 791

Resultat 1 200 1 219 3 565 3 557 4 803

Investeringar (immateriella och materiella) 42 63 161 181 245

Strategiska nyckeltal

Nöjd - kund - index (NKI) 2) 69 68 — — 675)

Image % 2) 54 56 — — 545)

Marknadsandel 3) — — 41⁴⁾ 44⁴⁾  42

Spelkollsindex 83 — — — —

Motivationsindex (ESI) — — — — 94

Rörelsemarginal % ¹⁾ 23,4 24,1 22,5 23,1 22,6

Januari – september

•  Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 6 546 
MSEK (6 535), en ökning med 0,2 %.

•  Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 3 555 MSEK 
(3 546), en ökning med 0,2 %.

• Resultatet för koncernen uppgick till 3 565 MSEK (3 557),  
    en ökning med 0,2 %.

• Rörelsemarginalen uppgick till 22,5 % (23,1).

Händelser under perioden

• En ny mobilapp med notifieringstjänst har lanserats för  
    att stärka det digitala kundmötet.

• Ett nytt spelansvarsnyckeltal Spelkollsindex har lanserats 
    som en del av bolagets nya effektmätning.

• Ett nytt samarbetsavtal har tecknats med Svenska Bandy-   
    förbundet. Avtalet löper över tre år till ett värde av drygt 
   16 miljoner kronor.

1) Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Definition av dessa återfinns på sidan 17.
2) Delvis förändrad beräkningsmetod, för bibehållen jämförbarhet har historiska värden justerats..
3) Enligt Lotteriinspektionen
4) Avser första halvåret
5) Avser Q4 2015
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till och med säsongen 2018/19. 
Som landets största sponsor av svensk idrott 

har vi på Svenska Spel ett stort inflytande i 
sponsringsrelaterade frågor. Vi vill bana väg för 
nästa generations uppförandekod som ställer 
helt nya krav vad gäller arbetet med mänskliga 
rättigheter, mångfald och arbetsvillkor. Därför 
har vi tagit fram en ny sponsringsriktlinje med 
ökat fokus på att vi och våra sponsringsmot-
tagare arbetar för att dessa frågor uppmärk-
sammas och respekteras, både i Sverige och i 
länder som arrangerar stora idrottsmästerskap. 

En säkrad återväxt är en viktig förutsättning för att utveckla svensk 
idrott framåt. Därför delar vi tillsammans med Riksidrottsförbundet ut 
elitidrottsstipendiet till några av våra mest lovande idrottare. Stipendiet 
hjälper 75 idrottare från 40 olika idrotter att kombinera sitt idrottande 
med högre studier.

Matchfixning
Problemet med matchfixning är fortsatt högaktuellt. Vid en utfrågning 
under Spelakademin₁₎ flaggade utredaren Håkan Hallstedt för att han 
kommer föreslå en ny straffrubricering, ”Spelfuskbrott”, med en straff-
skala i paritet med bedrägeri och grovt bedrägeri. Om lagen blir 
verklighet kommer detta ge de rättsvårdande myndigheterna helt nya 
möjligheter att komma åt de som gör sig skyldiga till matchfixning.

Svenska Spel är ledande inom arbetet mot matchfixning i Sverige 
och vill att fler spelbolag följer efter, framförallt genom att minska sitt 
utbud av icke matchavgörande spelobjekt, vilka kan öka risken för 
matchfixning. 

Vägen framåt
Vi är Sveriges främsta spelbolag med en målsättning att vara ledande 
på kundupplevelser och spelansvar. Med spelansvar menar vi att ansvar 
är viktigare än vinst. Drygt 6 900 kunder har hittills frivilligt ingått avtal 
om att stänga av sig från spel efter samtal från oss på våra kasinon. 
Motsvarande siffra i kanalerna online, ombud och Vegas uppgår totalt 
till ca 10 800 kunder.

För att ytterligare stärka spelupplevelsen satsar vi på innovation och 
har sökt tillstånd för ett antal nya spelformer, såsom t ex e-sport och 
fantasy sport. Med drygt sex månader kvar till spelutredningen presen-
teras står Svenska Spel starkt rustat. Vi är spelbolaget med längst 
erfarenhet och de mest kända produkterna. Vi är starka i kundmötet 
och har spetskompetens. Vi har ledande experter på spel, vi har en bra 
dialog med kunderna och vi fortsätter att utveckla vårt kunderbju-
dande. Vi satsar på tillväxt genom sunda intäkter och ser fram emot att 
verka på en spelmarknad med lika villkor för alla och där spel är till 
glädje för alla.

Visby 26 oktober 2016
Lennart Käll, VD och koncernchef

VD har ordet
Vi stärker det digitala kundmötet och har en bra tillväxt i mobilen, 
som ökade hela 55 procent. Keno och Eurojackpot fortsätter ut-
vecklas positivt.

Nettospelintäkterna för tredje kvartalet uppgick till 2 153 MSEK, vilket 
var 32 MSEK eller knappt 1,5 procent lägre än samma period före-
gående år. Det tredje kvartalet är historiskt en lugn period med 
sommarmånaderna juli och augusti. Nettospelintäkterna ackumulerat 
till och med september uppgick till 6 546 MSEK vilket var 11 MSEK eller 
0,2 procent bättre än samma period föregående år.

Försäljningen via mobilen ökade med hela 55 procent under kvar-
talet jämfört med samma period föregående år. I slutet av kvartalet 
sattes dessutom ett nytt rekord med 161 000 unika kunder som under 
en enskild vecka spelade via mobilen. 

En ny mobilapp med notifieringstjänst lanserades inför fotbolls-EM i 
syfte att stärka det digitala kundmötet. Spelappen har nu laddats ner 
över 260 000 gånger och spel via appar svarar för en tredjedel av vår 
omsättning i mobilen.

Fotbolls-EM och ett utökat spelutbud inom sportspel var uppskattat 
av kunderna och bidrog till bra försäljning under det tredje kvartalet. 
Populära Stryktipset slog rekord online i samband med starten av 
Premier League. Sommar-OS är naturligtvis en stor idrottshändelse, 
men har historiskt inte så stor påverkan på bolagets försäljning. Där-
emot så påverkades försäljningen positivt under World Cup i ishockey 
som genomfördes i september. 

Under kvartalet såg vi även en positiv utveckling för Keno och 
Eurojackpot.

Rörelsekostnaderna under tredje kvartalet uppgick till 652 MSEK, 
vilket var 4 MSEK eller 0,6 procent högre jämfört med samma period 
föregående år, framförallt på grund av ökad marknadsföring. Rörelse-
resultatet uppgick till 1 205 MSEK tredje kvartalet vilket var 13 MSEK eller 
1,0 procent lägre än samma period föregående år. Rörelsemarginalen 
uppgick under tredje kvartalet till 23,4 procent (24,1). Rörelseresultatet 
ackumulerat till och med september uppgick till 3 555 MSEK, vilket var 
9 MSEK eller 0,2 procent bättre än samma period föregående år. 
Rörelsemarginalen uppgick till 22,5 procent (23,1).

Konkurrensen på spelmarknaden
Svenska Spels imagevärde ligger på 54 procent, vilket är i linje med 
föregående kvartal. Imagevärdet visar på andelen svenskar mellan 18 
och 75 år som har en positiv syn på Svenska Spel. Närmaste konkurrent 
har ett imagevärde på 33 procent.

Under tredje kvartalet såg vi flera medieutspel där aktörer visade 
intresse att förvärva eller ta över Svenska Spels produkter. Utspelen 
bekräftar vår starka marknadsposition med väletablerade och eftertrak-
tade produkter. Dessa tillgångar kommer vi fortsätta att utveckla och 
förvalta. Vi ser en fortsatt massiv annonsering i svenska medier från 
utlandsbaserade spelbolag, en konsekvens av ett främjandeförbud som 
inte fungerar. Enligt uppgifter från TNS Sifo så ökade branschens 
bruttoinvesteringar i media med 17 procent under januari - augusti 
2016, jämfört med samma period 2015.

Sponsringsnyheter
Svenska Spel har varit huvudsponsor till Svensk Innebandy i över 20 år 
och i augusti undertecknades ett nytt samarbetsavtal vilket sträcker sig 

1) Spelakademin bildades 1992 och är ett branschmöte där aktörer, beslutsfattare och mediarepresentanter 
årligen träffas för diskussion, information och möjlighet till informell samvaro.
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Uppdrag och mål

Verksamhet och uppdrag
Målet för svensk spelpolitik 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 kombina-
tion med att också tillgodose konsumenternas efterfrågan på attraktiva 
spel. Utöver uppdraget har Svenska Spel ett ekonomiskt mål som säger 
att rörelsemarginalen bör uppgå till minst 22 procent under en kon-
junkturcykel.

Strategiska mål och måluppfyllelse
Det övergripande strategiska målet är att erbjuda kunderna den bästa 
kundupplevelsen, där spelglädjen bygger på ett attraktivt kunderbju-
dande med ett stort ansvarstagande. 

Koncernstrategin ”Upplevelse och ansvar” ger vägledning och bryts 
ner och konkretiseras i tre delstrategier med perspektiven: Kund, 
Medarbetare och Ägare.

Svenska Spels resultat fördelas på två affärsområden, Kundmöte och 
Casino Cosmopol.

Kund
Nya och spännande spelupplevelser ska gå hand i hand med ett stort 
ansvarstagande. Med nöjda kunder, samt ett brett utbud av produkter 
och tjänster i flera olika kanaler ska Svenska Spel bibehålla en stark 
marknadsposition i en kraftigt ökande konkurrens. Att det känns tryggt 
och säkert att spela hos Svenska Spel är en självklar del av en bra 
spelupplevelse, och därför motarbetar bolaget även aktivt penning-
tvätt, matchfixning och all annan spelrelaterad brottslighet.

Nöjd-kund-index (NKI) för tredje kvartalet 2016 uppgick till 69 och är 
en ökning med tre procentenheter jämfört med föregående kvartal. 
Kundnöjdheten är högre bland äldre och män liksom bland de mer 
frekventa kunderna och de som föredrar sportspel.

Enligt Lotteriinspektionens halvårsrapport uppgick Svenska Spels 
totala marknadsandel till 41 procent (44). Marknadsandelen online 

uppskattades till 22 procent (22).
Svenska Spel har under året lanserat en ny mobilapp där det går att 

spela, få målservice och liverapporter från matcher, samt få notifieringar 
för samtliga sportspel spelade online. Notifieringar förstärker spelupple-
velsen för sportspelen. Andra exempel på genomförda förbättringar 
inom spelkategorin sportspel är utökning av antalet matcher per 
speltyp, ökning av mängden livespel samt förbättrad funktionalitet 
beträffande liverättning och statistik.

Trisslotten fyllde 30 år i september och det firas med många extra 
vinster och särskilda jubileumslotter. Sedan lanseringen 1986 har fler än 
2 000 personer blivit Trissmiljonärer.

Spelansvaret utvecklas och förbättras löpande och då även möjlig-
heterna att följa upp effekten av genomförda åtgärder och de verktyg 
som kunderna erbjuds. Nyckeltalet spelkollsindex följer upp om kun-
derna är medvetna om sitt spelande och om de får den hjälp de 
behöver genom den information och de verktyg som Svenska Spel 
erbjuder. Vid tredje kvartalsmätningen uppgick spelkollsindex till 83 
och är i princip oförändrat jämfört med föregående kvartal. Mätningen 
visar att en stor andel av de tillfrågade kunderna anser att de har haft 
stöd av spelansvarsverktygen och har bra kontroll över sitt spelande 
men det finns fortfarande en potential till förbättring.

Idrottare tillhör en riskgrupp för att utveckla spelproblem, där män i 
åldern 18 - 24 är särskilt utsatta. I september startade en landsomfat-
tande turné där 32 fotbollsklubbar utbildas i hur spelproblem kan 
förebyggas. Utbildningen genomför Svenska Spel i samarbete med 
Svensk Elitfotboll och Elitfotboll Dam.

Medarbetare
Att vara en attraktiv arbetsgivare är avgörande i konkurrensen om 
strategiskt viktig kompetens. Därför är det fortsatt viktigt att visa att 
Svenska Spel är ett kundorienterat bolag med en väl förankrad värde-
grund och med fokus på att stärka innovationskraften ytterligare. 
Engagerade medarbetare som genom tydlig målstyrning vet hur de 
bäst bidrar till bolagets övergripande mål och vision är en nyckelfaktor.

Medarbetarundersökningar har genomförts årligen och värdena har 
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generellt legat på en hög nivå i jämförelse med extern benchmark. 
Under hösten 2016 införs en ny arbetsmiljöundersökning och löpande 
pulsmätningar som ersättning mot tidigare mer traditionella årliga 
undersökningar.

Antalet anställda vid utgången av tredje kvartalet uppgick till 1 646 
(1 656). Bolaget eftersträvar en jämn könsfördelning bland medarbetare 
och chefer, där könsfördelningen av cheferna ska ligga i intervallet 45 till 
55 procent. Andelen kvinnliga chefer i koncernen uppgick vid tredje 
kvartalet till 40 procent (40). I moderbolaget uppgick andelen kvinnliga 
chefer till 45 procent (40) vid utgången av tredje kvartalet.

I koncernen är andelen medarbetare med utländsk bakgrund 26 
procent. För att få draghjälp i arbetet med att öka mångfalden inom 
Svenska Spel samarbetar bolaget bland annat med Mitt Liv, ett företag 
som verkar för en arbetsmarknad som värdesätter mångfald i högre 
utsträckning. Praktikplats för nyanlända i samarbete med statliga bolag 
och Arbetsförmedlingen är ett exempel på aktivitet som bolaget 
genomför inom området mångfald. Andra exempel på samarbeten 
kring mångfald som Svenska Spel driver är projektet ”Alla är olika - Olika 
är bra”, där Svenska Spel bland annat lyfter fram bolagets samhällsenga-
gemang och hyllar mångfalden inom idrotten.

Konkurrensen om strategiskt viktiga kompetenser främst inom IT är 
omfattande och bedöms öka framöver. Insatser som Svenska Spel 
genomfört är bland annat ett samarbete med andra företag på Gotland 
och Uppsala universitet, Campus Gotland där man deltagit i utform-
ningen av ett kandidatprogram i systemvetenskap inriktat på program-
varuteknik. Bolaget har även deltagit på så kallade jobbmässor för 
studenter vid högskolor och universitet i Stockholm, Uppsala och 
Linköping, samt publicerat artiklar i relevanta media för att uppmärk-
samma att bolaget är en aktör med kvalificerade tjänster inom IT- ut-
veckling.

Ägare
Svenska Spel investerar för framtiden för att stärka konkurrenskraften 
och vara ett långsiktigt hållbart och effektivt bolag, som skapar ett ökat 
värde för ägaren.

I dagsläget är bolagets utmaning att bibehålla sina marknadsandelar 
och uppfylla sitt uppdrag vad gäller kanalisering.

De senaste åren har stora investeringar gjorts i nya moderna tekniska 
plattformar i syfte att möta den ökande konkurrensen och hänga med i 
den snabba digitala utvecklingen. Satsningar på innovation, produkt- 
och tjänsteutveckling, modern IT-infrastruktur, ny analysplattform m.m. 
förväntas leda till snabbare och utökade möjligheter att förbättra 
kundernas spelupplevelse, stärka spelansvaret och höja kostnadseffek-
tiviteten. Stora investeringar görs även i de fysiska kanalerna för att 
säkra en framtida affär och möta kundernas behov. Allmänhetens 
förtroende för Svenska Spel, dess varumärke och ansvarstagande är 
avgörande i en situation där konkurrenterna kan erbjuda liknande 
spelformer. Imagevärdet som mäter andel svenskar mellan 18 – 75 år 
som är positiva till bolaget uppgick till 54 procent för tredje kvartalet, 
vilket är i linje med föregående kvartal. Närmaste aktör har ett image-
värde på 33 procent. Eftersom Svenska Spel imagevärde har uppvisat 
en stabil nivå med utgångspunkt från detta kvartal, har gapet till 
närmaste konkurrent aldrig varit större. 

Under året har ett nytt samarbetsavtal tecknats med Svenska Bandy-
förbundet. Avtalet löper över tre år till ett värde av drygt 16 miljoner 

kronor. Svenska Spel har under tredje kvartalet tecknat ett nytt samar-
betsavtal med Svenska Innebandyförbundet som löper över tre år till 
ett värde av drygt 6,5 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen för januari - september uppgick till 22,5 procent, 
vilket ska jämföras med 23,1 procent för samma period föregående år. 
Kostnadseffektivitet nås genom ständiga förbättringar av koncernens 
affärsprocesser, ett effektivt inköpsarbete, samt löpande analyser av 
verksamheten för att säkra relevant nivå. 

Risker och osäkerhetsfaktorer
Svenska Spels i särklass största osäkerhetsfaktor är förmågan att bibe-
hålla bolagets marknadsandel och därmed bolagsvärdet under den tid 
som utredningen om en ny spelreglering pågår. Konkurrensen fort-
sätter att stadigt öka från utlandsbaserade aktörer som marknadsför sig 
offensivt och som kan erbjuda produkter som kunderna efterfrågar 
men som Svenska Spel inte har tillstånd att erbjuda, t ex nätkasino. 
Dessa omständigheter påverkar möjligheterna för Svenska Spel att 
tillgodose konsumenternas efterfrågan på attraktiv spelverksamhet och 
därmed också att kunna kanalisera kunderna till en sundare och säkrare 
miljö i enlighet med bolagets uppdrag.

De operationella utmaningar och risker Svenska Spel möter är främst 
relaterade till avbrott i spelsystem, förmågan att rekrytera och behålla 
rätt kompetens, spelsäkerhet för bolagets kunder samt efterlevnad av 
bolagets tillstånd och övrig regelefterlevnad.

I årsredovisningen för 2015 (sid. 50) 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. 

Omvärld och framtid
Tillväxten på den svenska spelmarknaden drivs och har de senaste åren 
drivits online, framför allt med spelande i digitala kanaler och med 
vadslagning inom sport och med nätkasino. Ett förändrat kundbe-
teende med en kraftig ökning av surfande i mobilen förklarar att de 
flesta spelaktörerna väljer att prioritera och i första hand satsa på 
utveckling av tjänster och erbjudanden i mobilen, så även Svenska Spel. 

De produkter som växer mest i Sverige är i huvudsak nätkasino och 
livespel på sport. Sportsbetting är fortsatt en strategiskt viktig instegs-
produkt för ett flertal spelbolag och utbudet på livespel blir allt vikti-
gare i kampen om kunderna. Nätkasino är det enskilt största spelet på 
spelmarknaden och utgör cirka 35 procent av onlinemarknaden, trots 
att ingen i Sverige reglerad aktör har tillstånd att erbjuda detta spel. 
Konsumenterna efterfrågar i stor utsträckning spel med hög vinståter-
betalning och höga jackpottar, vilket i vissa fall begränsas i Svenska 
Spels och övriga i Sverige reglerade bolags tillstånd.

Spelproblemen minskar generellt i Sverige men antalet personer 
med allvarliga problem blir fler. Samtidigt sjunker den totala andelen 
svenskar som spelar överhuvudtaget, det visar Folkhälsomyndigheten i 
en färsk undersökning. Förekomsten av problemspelare är störst bland 
de som spelar bingo, kasinospel, poker, spelautomater och allmänt via 
online.

Den ökande konkurrensen på spelmarknaden driver ökade mediein-
vesteringar och de utlandsbaserade aktörernas del av dessa investe-
ringar är betydande. Under perioden januari - augusti 2016 ökade 
spelbranschens totala bruttoinvesteringar i media med 17 procent 
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jämfört med samma period föregående år. Ökningen kan förmodligen 
delvis förklaras av fotbolls-EM i juni 2016. Sifo:s undersökning innefattar 
dock inte all internetmarknadsföring vilket innebär att den totala 
summan är högre. Flera av de i Sverige reglerade aktörerna ökade även 
reklaminvesteringarna och visar tydligt att de vill positionera sig 
starkare. De utlandsbaserade aktörerna står dock fortsatt för den största 
andelen av bruttoinvesteringarna i marknadsföring i Sverige.

Spelutredningen
Förutom en allt mer ökande konkurrens pågår en spelutredning som 
ska ge förslag på utformningen av ett framtida licenssystem för den 
svenska spelmarknaden. Av utredningsdirektiven framgår att den nya 
spelregleringen ska syfta till att skapa en spelmarknad som präglas av 
ett högt konsumentskydd, hög säkerhet i spelen och tydliga förutsätt-
ningar för att få verka på marknaden. Aktörer utan framtida licens ska 
stängas ute, negativa konsekvenser av spelandet ska begränsas och det 
ska ställas krav på måttfull marknadsföring. Det blir en utmaning att 
tillvarata dessa intressen och samtidigt nå en hög grad av kanalisering 
till den svenska spelmarknaden.

Utvecklingen på marknaden visar betydelsen av att Svenska Spel 
som stor aktör fortsatt tar ett samlat grepp om de sociala skydds-
aspekterna och i pågående spelutredning framhåller konsument-
skyddet. 

Svenska Spel har lämnat en skrivelse till utredaren med bolagets 
ståndpunkter kring utformningen av den framtida spelregleringen. I 
skrivelsen betonar Svenska Spel vikten av ett starkt konsumentskydd. 
Det innebär bland annat att spelbolag som får en licens för att driva 
verksamhet i Sverige ska registrera allt spel, kunderna ska kunna stänga 
av sig från spel, pausa sig 24 timmar från spel, sätta tids- och belopps-
gränser, samt kunna göra självtester och klassificera sitt spelande efter 
risk. När det gäller marknadsföringen så måste reglerna ställa krav på 
måttfullhet och innehålla särskilda bestämmelser för högriskspel. 
Bonusar och rabatter bör inte vara tillåtna.

Spelbranschen i form av SPER (de reglerade spelbolagens etiska råd) 
och BOS (de utlandsbaserade aktörernas branschorganisation) står 
tillsammans för cirka 95 procent av omsättningen på spel i Sverige. De 
två spelbranschföreträdarna har avgett en gemensam avsiktsförklaring i 
syfte att identifiera gemensamma frågor och eventuellt bilda en ny 
branschorganisation.

Svenska Spel har även lämnat ett förslag till spelutredaren om hur 
matchfixning kan förebyggas och straffbeläggas, genom att ändra 
lotterilagen så att det blir straffbart att vid vadhållning utnyttja informa-
tion om att en match är manipulerad. 

Spelutredningens uppdrag ska redovisas senast den 31 mars 2017. 
Därpå startas den politiska processen som, om den sker utan förse-
ningar innebär att Sverige har en ny spellagstiftning tidigast år 2018. 

Parallellt pågår införande av ny penningtvättslagstiftning. Kasinospel 
enligt kasinolagen omfattas av penningtvättslagens bestämmelser 
sedan den 1 januari 2005. I den nya lagstiftningen, som föreslås träda i 
kraft i juni 2017 utvidgas kretsen verksamhetsutövare till att omfatta alla 
som tillhandahåller speltjänster. Svenska Spel har inlett arbetet med att 
vidta de åtgärder som krävs för att efterleva den kommande penning-
tvättsregleringen.

Såväl i den rådande situationen på dagens spelmarknad som inför 
framtiden är det allra viktigast för Svenska Spel att prioritera och fortsatt 

utveckla ett starkt kunderbjudande med marknadens bästa spelansvar.

Väsentliga händelser efter balansdagen
Ramböll Management Consulting har på uppdrag av Svenska Spel 
utvärderat bolagets spelansvarsarbete. Slutsatsen är att Svenska Spels 
spelansvarsverktyg är effektiva för att minska risken för spelproblem.
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Koncernens finansiella utveckling

Intäktsutveckling
Juli - september
Nettospelintäkter per försäljningskanal
Nettospelintäkterna uppgick till 2 153 MSEK (2 185), en minskning med 
32 MSEK jämfört med tredje kvartalet föregående år.

Försäljningen Online ökade med 48 MSEK till 456 MSEK (408) i 
nettospelintäkter. Tillväxten jämfört med tredje kvartalet föregående år 
var totalt sett 12 procent. Mobil och surfplatta ökade med 55 procent. 
Nettospelintäkterna i försäljningskanalen Online uppgick till 21 procent 
(19) av koncernens totala nettospelintäkter.

I Ombudskanalen minskade nettospelintäkterna med 73 MSEK till     
1 056 MSEK (1 129) och i Restaurang & Bingohallar minskade de med    
7 MSEK till 305 MSEK (312).

Nettospelintäkterna i försäljningskanalen Kasino uppgick till 303 
MSEK (301), en ökning med 2 MSEK.

Nettospelintäkter per spelkategori
Nettospelintäkterna inom spelkategori Sportspel var i princip oföränd-
rade och minskade inom spelkategorierna Turspel och Kasinospel.

Nettospelintäkterna för Sportspel uppgick till 374 MSEK (374). Efter-

frågan på sportsbetting är fortsatt god och nettospelintäkterna ökade 
med 6 MSEK jämfört med tredje kvartalet föregående år. Försäljningen 
av poolspelsprodukter varierar däremot stort, där bland annat Stryk-
tipset uppvisade högre nettospelintäkter och Bomben redovisade lägre 
nettospelintäkter jämfört med tredje kvartalet föregående år. Konkur-
rensen inom Sportspel är stor och Svenska Spel utökar därför utbudet 
av livespel och andra tjänster för att möta kundernas förväntningar.

Turspel redovisade 1 144 MSEK (1 170) i nettospelintäkter, en minsk-
ning med 26 MSEK. Försäljningen av Eurojackpot och Keno uppvisade 
åter igen positiva utfallssiffror och ökade med 40 MSEK i nettospelintäk-
ter jämfört med tredje kvartalet 2015. Nettospelintäkterna för Triss och 
Lotto inklusive Joker minskade under tredje kvartalet jämfört med 
samma kvartal 2015. Lägre försäljning av Lotto måste dock ses i sam-
manhang med Eurojackpot som med betydligt högre vinstnivåer 
attraherar allt fler kunder.

Kasinospel redovisade 635 MSEK (641) i nettospelintäkter, en minsk-
ning med 6 MSEK, där huvudsakligen spel på värdeautomaterna Vegas 
minskade jämfört med samma kvartal föregående år. Även försäljning-
en på spelautomater på Casino Cosmopols kasinon samt nettospelin-
täkterna för Poker minskade jämfört med tredje kvartalet föregående år.

      
Ombud: Spel hos ombud.

Online: Spel på svenskaspel.se, surfplatta och i mobil.

Restaurang & Bingohallar: Spel på värdeautomaterna Vegas i restauranger och 

bingohallar.

Kasino: Spel vid Casino Cosmopols fyra kasinon.

Övrigt: Företags- och prenumerationsförsäljning.

Turspel: Lotto, Keno, Joker, Viking Lotto, Eurojackpot samt internetspelen Bingo. 

Till turspel räknas också Triss, Penning och SkrapSpel.

Sportspel: Oddset är ett samlingsnamn för spelformerna Lången, Matchen, 

Bomben, Mixen och Powerplay. Till sportspel räknas också fotbollstipsen Stryktipset, 
Europatipset, Måltipset och Topptipset.

Kasinospel: Roulette, tärnings- och kortspel, samt spelautomater på 

Casino Cosmopol, poker på svenskaspel.se samt spel på värde automaterna 

Vegas som finns på restauranger och i bingohallar.

Nettospelintäkter Online
per onlinekanal kvartal 3, %

Mobil och surfplatta
 50 (36)

Desktop 50 (64)

Turspel 53 (54)

Sportspel 17 (17)

Kasinospel 30 (29) 

Nettospelintäkter
per spelkategori kvartal 3, %

Ombud 49 (52)

Kasino 14 (14)

Online 21 (19) 

Nettospelintäkter
per säljkanal kvartal 3, %

Restaurang & 
Bingohallar 14 (14)

Övrigt 2 (1)
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Intäktsutveckling
Januari - september
Nettospelintäkter per försäljningskanal
Nettospelintäkterna uppgick till 6 546 MSEK (6 535), en ökning med 11 
MSEK jämfört med samma period föregående år.

Försäljningen Online ökade med 151 MSEK till 1 379 MSEK (1 228) i 
nettospelintäkter. Tillväxten jämfört med samma period föregående år 
var totalt sett 12 procent. Mobil och surfplatta ökade med 58 procent. 
Nettospelintäkterna i försäljningskanalen Online uppgick till 21 procent 
(19) av koncernens totala nettospelintäkter.

I Ombudskanalen minskade nettospelintäkterna med 128 MSEK till    
3 282 MSEK (3 410) och i Restaurang & Bingohallar minskade nettospel-
intäkterna med 7 MSEK jämfört med föregående år.

Nettospelintäkterna i försäljningskanalen Kasino uppgick till 878 
MSEK (877) och var i princip oförändrade jämfört med samma period 
2015.

Nettospelintäkter per spelkategori
Nettospelintäkterna ökade inom spelkategorin Sportspel. Spelkatego-
rierna Turspel och Kasinospel redovisade minskade nettospelintäkter. 

Nettospelintäkterna för Sportspel uppgick till 1 237 MSEK (1 173), en 
ökning med 64 MSEK. Det är främst försäljningen av poolspelsproduk-
terna Europatipset och Stryktipset som ökade under perioden.

Turspel redovisade 3 437 MSEK (3 480) i nettospelintäkter, en minsk-
ning med 42 MSEK. Försäljningen av Triss och Lotto inklusive Joker 
minskade och förklaras delvis av att konkurrenterna erbjuder nya produk-
ter som lockar kunderna till köp. Lägre nettospelintäkter för Lotto beror 
delvis på en omfördelning till Eurojackpot som med högre vinstnivåer 
attraherar kunderna mer. Försäljningen av Keno ökade som en positiv 
konsekvens av ett antal festivalkampanjer. Även Eurojackpot redovisade 
en ökning av nettospelintäkterna jämfört med samma period föregå-
ende år.

Kasinospel redovisade 1 871 MSEK (1 882) i nettospelintäkter, en 
minskning med 10 MSEK jämfört med motsvarande period föregående 
år. Bordsspel uppvisade en positiv utveckling medan spel på spelauto-
mater på Casino Cosmopols kasinon, spel på Vegas värdeautomater och 
Poker minskade under perioden.

Turspel 52 (53)

Sportspel 19 (18)

Kasinospel 29 (29) 

Nettospelintäkter 
per spelkategori period, %

Ombud 50 (52)

Kasino 13 (13)

Online 21 (19) 

Nettospelintäkter
per säljkanal period, %

Restaurang & 
Bingohallar 14 (14)

Övrigt 2 (2)

Nettospelintäkter Online
per onlinekanal period, %

Mobil och surfplatta
 46 (33)

Desktop 54 (67)
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Finansiell ställning och resultat 
Juli - september 
Rörelseresultat och rörelsemarginal
Kvartalets rörelseresultat uppgick till 1 205 MSEK (1 218) vilket är en 
minskning med 13 MSEK. Rörelsemarginalen minskade till 23,4 procent 
(24,1). Ökade rörelsekostnader och en förändrad mix av produkter med 
olika återbetalningsgrad har påverkat rörelsemarginalen ogynnsamt. 

Rörelsekostnaderna uppgick till 652 MSEK (649), en ökning med 4 
MSEK. Det är framför allt kostnader för marknadsföring som har ökat 
men även personalkostnader och konsultkostnader inom IT och analys. 

Finansnetto 
Finansnettot uppgick till -5 MSEK (2). Avkastningen på finansiella 
placeringar och likvida medel uppgick till 1 MSEK (1). Av finansnettot 
bestod -6 MSEK (1) av en nettovärdeförändring av Triss Månadsklöver.

Resultat för kvartalet 
Resultatet för tredje kvartalet uppgick till 1 200 MSEK (1 219), vilket är 19 
MSEK lägre än tredje kvartalet 2015.

Januari - september 
Rörelseresultat och rörelsemarginal
Periodens rörelseresultat uppgick till 3 555 MSEK (3 546) vilket är en 
ökning med 9 MSEK. Rörelsemarginalen minskade till 22,5 procent 
(23,1).

Rörelsekostnaderna uppgick till 2 092 MSEK (2 026), en ökning med 
66 MSEK. De ökade kostnaderna för perioden består framför allt av 
kostnader för marknadsföring och personal. Den lägre rörelsemargina-
len beror både på ökade rörelsekostnader och en förändrad mix av 
produkter med olika marginal.

Finansnetto 
Finansnettot uppgick till 10 MSEK (11). Avkastningen på finansiella 
placeringar och likvida medel uppgick till 2 MSEK (8). Av finansnettot 
bestod 9 MSEK (2) av en nettovärdeförändring av Triss Månadsklöver. 

 
Resultat för perioden
Resultatet för perioden uppgick till 3 565 MSEK (3 557), vilket är 8 MSEK 
högre än samma period 2015.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 768 MSEK  
(3 945). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -144 
MSEK (-138). Investeringar i finansiella tillgångar uppgick till -124 MSEK 
(-103) och avyttringar uppgick till 141 MSEK (146) och avsåg finansiella 
placeringar för Triss Månadsklöver. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -3 903 MSEK 
(-3 863) och avser slutreglering av 2015 års resultat i enlighet med 
beslut på årsstämma. Periodens kassaflöde uppgick till -279 MSEK (-55) 
och likvida medel uppgick vid periodens slut till 2 762 MSEK (3 061).

Investeringar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 115 MSEK 
(105). Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 46 MSEK (76) 
och härrör främst till utveckling av koncernens kunderbjudanden 
exempelvis ny modern teknisk plattform för digitala kanaler, appar och 
nya spel för Vegas, samt pågående projekt som utveckling av analys-
plattform och ny plattform för poker.

Finansiell ställning 
Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 3 565 MSEK 
(3 557), vilket förutom aktiekapital och reservfond innefattade perio-
dens resultat. Soliditeten¹⁾ uppgick till 50,4 procent (49,8).

Moderbolag
I moderbolaget ingår all spelverksamhet förutom affärsområde Casino 
Cosmopol.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. uppgick till 4 689 MSEK  
(4 610), en ökning med 79 MSEK jämfört med föregående år. 

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 3 176 MSEK (3 145), vilket är 
en ökning med 30 MSEK.

Moderbolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar 
uppgick till 85 MSEK (68) och investeringar i immateriella tillgångar 
uppgick till 46 MSEK (76). Investeringar i finansiella tillgångar uppgick till 
124 MSEK (103) samt avyttringar med 141 MSEK (146).

1) Definition se sidan 17
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Finansiella rapporter

Rapport över totalresultat i sammandrag, koncern

MSEK Not 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31

Immateriella tillgångar 234 312 241

Materiella anläggningstillgångar 764 763 787

Finansiella tillgångar 5 2 014 1 999 2 264

Summa anläggningstillgångar 3 012 3 075 3 291

Kundfordringar och övriga fordringar 4 888 827 1 963

Kortfristiga placeringar 5 417 181 97

Likvida medel 2 762 3 061 3 042

Summa omsättningstillgångar 4 067 4 069 5 102

Summa tillgångar 7 079 7 144 8 393

Eget kapital 3 565 3 557 4 803

Långfristiga obetalda vinster 5 1 358 1 320 1 304

Övriga långfristiga skulder 10 14 11

Leverantörsskulder och övriga skulder 775 704 775

Kortfristiga obetalda och fonderade vinster 5 1 370 1 548 1 500

Summa eget kapital och skulder 7 079 7 144 8 393

Balansräkning i sammandrag, koncern

MSEK Not
2016

Jul-sep
2015

Jul-sep
2016

Jan-sep
2015

Jan-sep
2015
Helår

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 1 853 1 858 5 619 5 543 7 605

Aktiverat arbete för egen räkning 5 9 28 28 38

Personalkostnader 3 –232 –227 –772 –751 –1 024

Övriga externa kostnader –358 –353 –1 130 –1 079 –1 521

Av- och nedskrivningar immateriella och materiella 
anläggningstillgångar –62 –68 –189 –196 –307

Rörelseresultat 1 205 1 218 3 555 3 546 4 791

Ränte- och övriga finansiella intäkter 7 7 89 45 38

Ränte- och övriga finansiella kostnader –12 –5 –79 –34 –26

Resultat efter finansiella poster 1 200 1 219 3 565 3 557 4 803

Skatt — — — — 0

Resultat 1 200 1 219 3 565 3 557 4 803

Övrigt totalresultat — — — — —

Summa totalresultat 1 200 1 219 3 565 3 557 4 803

Hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 200 1 219 3 565 3 557 4 803

Resultat per aktie

Antal aktier på balansdagen 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Resultat per aktie, TSEK 600 610 1 782 1 778 2 402
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MSEK Aktiekapital Reservfonder Balanserad vinst
Summa eget kapital 

hänförligt till moder-
bolagets aktieägare

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

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

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

Ingående balans per 1 januari 2016 0,2 0,1 4 803 4 803

Summa totalresultat perioden 1 januari - 30 september 3 565 3 565

Utdeldning till ägaren, svenska staten –4 803 –4 803

Utgående balans per 30 september 2016 0,2 0,1 3 565 3 565

Förändringar i eget kapital i sammandrag, koncern

MSEK Not
2016

Jan-sep
2015 

Jan-sep
2015
Helår

Den löpande verksamheten

Resultat 3 565 3 557 4 803

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 181 193 305

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder 3 746 3 750 5 108

Kassaflöde från förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder

Förändring rörelsetillgångar 175 203 –32

Förändring rörelseskulder –153 –8 5

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 768 3 945 5 081

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar –46 –76 –76

Investeringar i materiella anläggningstillgångar –115 –105 –168

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 0 0

Investeringar i finansiella tillgångar –124 –103 –795

Avyttring av finansiella tillgångar 141 146 647

Kassaflöde från investeringsverksamheten –144 –138 –392

Finansieringsverksamheten

Utbetalning till ägaren, svenska staten 4 –3 903 –3 863 –4 763

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –3 903 –3 863 –4 763

Kassaflöde –279 –55 –74

Likvida medel vid periodens början 3 042 3 116 3 116

Likvida medel vid periodens slut 2 762 3 061 3 042

Kassaflödesanalys i sammandrag, koncern
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Rapportering per segment

Andra kvartalet juli–september

Perioden januari–september

Kundmöte
Casino 

Cosmopol

Ej fördelade poster, 
övrig verksamhet 

samt elimineringar
Koncernen 

Svenska Spel

MSEK
2016

Jul-sep
2015

Jul-sep
2016

Jul-sep
2015

Jul-sep
2016

Jul-sep
2015

Jul-sep
2016

Jul-sep
2015

Jul-sep

Bruttospelintäkter 4 787 4 698 303 301 — — 5 089 4 998

Nettospelintäkter 1 851 1 885 303 301 — — 2 153 2 185

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 517 1 535 324 321 12 1 1 853 1 858

Rörelsekostnader (inkl. aktiverat arbete) –465 –467 –185 –181 3 8 –647 –640

Rörelseresultat 1 051 1 068 140 140 14 10 1 205 1 218

Finansnetto och skatt –5 2 –5 2

Resultat efter finansiella poster och skatt 9 11 1 200 1 219

Kundmöte
Casino 

Cosmopol

Ej fördelade poster, 
övrig verksamhet 

samt elimineringar
Koncernen 

Svenska Spel

MSEK
2016

Jan-sep
2015

Jan-sep
2016

Jan-sep
2015

Jan-sep
2016

Jan-sep
2015

Jan-sep
2016

Jan-sep
2015

Jan-sep

Bruttospelintäkter 14 705 14 311 878 877 — — 15 583 15 188

Nettospelintäkter 5 668 5 657 878 877 — — 6 546 6 535

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 4 635 4 601 940 940 45 2 5 619 5 543

Rörelsekostnader (inkl. aktiverat arbete) –1 420 –1 395 –596 –572 –49 –30 –2 064 –1 997

Rörelseresultat 3 214 3 207 344 368 –4 –28 3 555 3 546

Finansnetto och skatt 10 11 10 11

Resultat efter finansiella poster och skatt 6 –18 3 565 3 557

Verksamheten målstyrs och följs upp utifrån organisationens upp-

delning i affärsområdena Kundmöte och Casino Cosmopol, vilket 

motsvarar den rapportering som sker per rörelsesegment. I ej förde-

lade poster och övrig verksamhet ingår ej fördelade poster från seg-

menten Kundmöte och Casino Cosmopol samt verksamheter som 

bedrivs i koncernens övriga dotterbolag.
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MSEK Not 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31

Immateriella tillgångar 234 312 241

Materiella anläggningstillgångar 295 268 300

Finansiella tillgångar 5 2 447 2 473 2 737

Summa anläggningstillgångar 2 975 3 053 3 277

Kundfordringar och övriga fordringar 4 850 788 2 446

Kortfristiga placeringar 5 417 181 97

Likvida medel 2 633 2 956 2 935 

Summa omsättningstillgångar 3 899 3 925 5 478

Summa tillgångar 6 875 6 978 8 756

Eget kapital 3 190 3 175 4 806

Långfristiga obetalda vinster 1 358 1 320 1 304

Övriga långfristiga skulder 11 12 11

Leverantörsskulder och övriga skulder 960 946 1 152

Kortfristiga obetalda och fonderade vinster 5 1 356 1 525 1 482

Summa eget kapital och skulder 6 875 6 978 8 756

Balansräkning i sammandrag, moderbolag

MSEK Not
2016

Jul-sep
2015

Jul-sep
2016

Jan-sep
2015

Jan-sep
2015
Helår

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 1 532 1 539 4 689 4 610 6 348

Aktiverat arbete för egen räkning 5 9 28 28 38

Personalkostnader 3 –120 –114 –410 –394 –550

Övriga externa kostnader –315 –313 –988 –947 –1 336

Av- och nedskrivningar immateriella och materiella 
anläggningstillgångar –47 –53 –143 –153 –249

Rörelseresultat 1 054 1 067 3 176 3 145 4 252

Resultat från andelar i koncernföretag — — — — 522

Ränte- och övriga finansiella intäkter 8 7 89 45 38

Ränte- och övriga finansiella kostnader –12 –5 –79 –33 –26

Resultat efter finansiella poster 1 050 1 070 3 187 3 157 4 787

Skatt — — — — —

Resultat 1 050 1 070 3 187 3 157 4 787

Övrigt totalresultat — — — — —

Summa totalresultat 1 050 1 070 3 187 3 157 4 787

Resultaträkning i sammandrag, moderbolag
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       Bundet eget kapital        Fritt eget kapital

MSEK Aktiekapital Reservfond
Fond för 

utvecklings-
utgifter

Balanserade 
vinstmedel Årets resultat

Summa 
eget kapital

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

Utdelning till ägaren, svenska staten — 17 –4 779 –4 763

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

Ingående balans per 1 januari 2016 0,2 0,1 — 20 4 787 4 806

Summa totalresultat perioden 1 januari - 30 september — — 3 187 3 187

Årets utgifter för eget utvecklingsarbete 38 –38 — —

Upplösning till följd av avskrivningar –2 2 — —

Utdelning till ägaren, svenska staten — –17 –4 787 –4 803

Utgående balans per 30 september 2016 0,2 0,1 37 –34 3 187 3 190

Förändringar i eget kapital i sammandrag, moderbolag

MSEK Not
2016

Jan-sep
2015

Jan-sep
2015
Helår

Den löpande verksamheten

Resultat 3 187 3 157 4 787

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 134 150 –273

Erhållen utdelning från dotterbolag 522 518 518

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder 3 843 3 825 5 032

Kassaflöde från förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder

Förändring rörelsetillgångar 174 207 –29

Förändring rörelseskulder –341 –125 31

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 675 3 907 5 034

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar –46 –76 –76

Investeringar i materiella anläggningstillgångar –85 –68 –124

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 0 0

Investeringar i finansiella tillgångar –124 –103 –795

Avyttring av finansiella tillgångar 141 146 647

Förändring av långfristig fordran till dotterbolag 40 — —

Kassaflöde från investeringsverksamheten –75 –102 –349

Finansieringsverksamheten

Utbetalning till ägaren, svenska staten 4 –3 903 –3 863 –4 763

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –3 903 –3 863 –4 763

Kassaflöde –303 –57 –78

Likvida medel vid periodens början 2 935 3 013 3 013

Likvida medel vid periodens slut 2 633 2 956 2 935

Kassaflödesanalys i sammandrag, moderbolag
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Not 2   Intäkter per väsentligt intäktsslag

Koncern

MSEK
2016

Jul-sep
2015

Jul-sep
2016

Jan-sep
2015

Jan-sep
2015
Helår

Nettospelintäkter 2 153 2 185 6 546 6 535 8 961

Intäkter från restaurangverksamhet, Casino Cosmopol 19 21 60 63 92

Intäkter från uthyrning av spelterminaler 10 10 29 29 39

Övriga intäkter 35 23 114 71 96

Intäktsrelaterade kostnader –365 –381 –1 129 –1 155 –1 583

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 853 1 858 5 619 5 543 7 605

Moderbolag

MSEK
2016

Jul-sep
2015

Jul-sep
2016

Jan-sep
2015

Jan-sep
2015
Helår

Nettospelintäkter 1 851 1 885 5 668 5 657 7 781

Intäkter från uthyrning av spelterminaler 10 10 29 29 39

Övriga intäkter 31 19 103 59 85

Intäktsrelaterade kostnader –360 –375 –1 110 –1 136 –1 557

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 532 1 539 4 689 4 610 6 348

Noter

Not 1   Redovisningsprinciper
Svenska Spels delårsrapport för perioden januari – september 2016 är 
upprättad i enlighet med International Accounting Standard (IAS) 34, 
Delårsrapportering. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering 
lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten. Samma 
redovisningsprinciper och beräkningar har tillämpats som i Svenska 
Spels årsredovisning för 2015. Koncernredovisningen har upprättats i 
enlighet med anvisningar enligt International Financial Reporting 
Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board 
(IASB) samt tolkningar av IFRS Interpretations Committee (IFRIC) sådana 
de antagits av EU. Vidare har årsredovisningslagen samt Rådet för 
finansiell rapportering rekommendation RFR 1 ”Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner” tillämpats. 

Moderbolagets rapport är upprättad enligt årsredovisningslagen och 
RFR 2 om redovisning för juridiska personer. I kassaflödesanalysen har 
helåret och perioden januari – september 2015 korrigerats då erhållen 

utdelning från dotterbolag flyttats från finansieringsverksamheten till 
den löpande verksamheten. 

Nya eller reviderade IFRS-standarder och IFRIC-tolkningar som har 
trätt i kraft sedan den 1 januari 2016 bedöms inte ha väsentlig effekt på 
koncernens finansiella rapporter.

European Securities and Market Authoritys (ESMA) riktlinjer om 
alternativa nyckeltal tillämpas från och med den 3 juli 2016. Riktlinjerna 
innebär upplysningskrav avseende finansiella mått som inte är definie-
rade enligt IFRS.

Svenska Spels delårsrapport för perioden januari – september 2016 är 
upprättad i enlighet med ägarens riktlinjer för ekonomisk rapportering. 

Företagsinformation
Svenska Spels delårsrapport för perioden januari – september 2016 

har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut den 26 oktober 

2016.

Not 3   Förändringar i kretsen ledande befattnings-
havare och styrelsen
Den 15 augusti tillträdde Maria Z Furenmo som HR-direktör för AB 
Svenska Spel. Tf. HR-direktör Monica Forsman återgick därmed till sin 
ordinarie roll. 

Martin Hedensiö lämnade bolaget och sin roll som Kommunikations-
direktör den 5 augusti och efterträddes av Marie Avander som tf. 
Kommunikationsdirektör. Både Maria och Marie rapporterar till VD och 
ingår i koncernledningen. 

På AB Svenska Spels extra bolagsstämma den 20 september, invaldes 
två nya ledamöter i styrelsen. De två är, Carina Olson, CFO på Praktiker-
tjänst, och Eivor Andersson, koncernchef på TUI Nordic. 

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 och med slutavräkning
mot lämnad utdelning efter beslut av Svenska Spels årsstämma. Till och 
med den 30 september 2016 har 250 MSEK avseende 2016 års resultat 
lånats ut i förskott till svenska staten.
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2016-09-30 2015-12-31

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

Realränteobligationer 1 144 — — 1 144 1 144 — — 1 144

Statsobligationer 518 — — 518 399 — — 399

Bostadsobligationer 14 — — 14 64 — — 64

Skulder

Obetalda vinster Triss Månadsklöver — 1 538 — 1 538 — 1 478 — 1 478

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

Koncernens obetalda vinster avseende Triss Månadsklöver värderas till 
verkligt värde via resultaträkningen och 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. Diskonteringskurvan som används är en real -
räntekurva framräknad ifrån de existerande likvida och marknads- 
värderade realränteobligationer som svenska staten emitterar.
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Nettospelintäkter, MSEK 2015 2014 2013 2012 2011

Säljkanal

Ombud 4 719 4 803 5 143 5 128 5 066

Online 1 691 1 523 1 460 1 332 1 214

Restaurang & Bingohallar 1 227 1 302 1 796 2 014 2 083

Kasino 1 180 1 159 1 167 1 186 1 203

Övrigt 144 154 163 155 121

Spelkategori

Turspel 4 803 4 768 4 954 4 873 4 731

Sportspel 1 626 1 579 1 659 1 567 1 456

Kasinospel 2 531 2 594 3 115 3 375 3 501

MSEK

2016

Jul -sep

2015

Jul-sep

2016

Jan-sep

2015

Jan-sep

2015

Helår

Rörelseresultat 1 205 1 218 3 555 3 546 4 791

Bruttospelintäkter ¹⁾ 5 089 4 998 15 583 15 188 20 969

Intäkter från restaurangverksamhet, Casino Cosmopol 19 21 60 63 92

Intäkter från uthyrning av spelterminaler 10 10 29 29 39

Övriga intäkter 35 23 114 71 96

Totala intäkter 5 153 5 052 15 785 15 352 21 196

Rörelsemarginal ²⁾ 23,4 24,1 22,5 23,1 22,6

      
Bruttoinvesteringar  Avser immateriella och materiella brutto-
investeringar.

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

Intäktsrelaterade kostnader Kostnader för provision, vinstut-
betalning samt övriga intäktsrelaterade kostnader.

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).

Soliditet Eget kapital inklusive minoritet i procent av balans-
omslutningen.

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. 

Spelkollsindex  Spelkollsindex mäter hur stor andel av Svenska 
Spels kunder som är medvetna om sitt spelande och gör 
medvetna val. Mäts varje kvartal. 

Motivationsindex (ESI)  Mäts två gånger per år och visar hur 
medarbetarna upplever arbetsklimatet på Svenska Spel.

    

Bolaget presenterar finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras 
enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande 
information till intressenter och bolagets ledning då de möjliggör 
utvärdering av försäljning, samt ägarens krav att rörelsemarginalen bör 
uppgå till minst 22 procent över en konjunkturcykel. Eftersom inte alla 

¹⁾ Spelarnas insatser under perioden, exklusive insatser för flerveckorsspel avseende framtida perioder.
²⁾ Rörelseresultat i procent av Totala intäkter

företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid 
jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella 
mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt 
IFRS.
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Denna rapport har avgivits av verkställande direktören efter bemyndigande av styrelsen.

Visby 26 oktober 2016
Lennart Käll
VD och koncernchef

Revisorernas granskningsrapport

Till styrelsen i AB Svenska Spel 

Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för AB Svenska Spel per 30 september 2016 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 redovisningsfrågor, 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 26 oktober 2016 
Deloitte AB 

Jonas Ståhlberg 
Auktoriserad revisor
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AB Svenska Spel
Huvudkontor
621 80 Visby
Besöksadress: Norra Hansegatan 17, Visby
Tel 010 - 120 00 00
www.svenskaspel.se
Organisationsnummer: 556460-1812

AB Svenska Spel
106 10 Stockholm
Besöksadress: Evenemangsgatan 17, Solna

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 sociala medier
www.facebook.com/Svenskaspel
Nyhetsrum: media.svenskaspel.se
twitter.com/svenskaspel
blogg.svenskaspel.se
Instagram, @SvSpel_samhälle
Instagram, @Svenska Spel
Instagram, @Vi är Svenska Spel

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

För mer information kontakta

Andreas Jerat
Presschef
Telefon 070-087 46 94
andreas.jerat@svenskaspel.se

Marie Loob
Finansdirektör/ vVD
Telefon 010-120 00 00
marie.loob@svenskaspel.se

Lennart Käll
VD och koncernchef
Telefon 010-120 00 00
lennart.kall@svenskaspel.se

      
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 – september. Jäm           f örelsetal inom parentes för balansposter 
avser 2015-12-31. Presenterade procenttal avser förändring mellan 
redovisad period 2015 och 2016.

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké, januari-december publiceras i månadsskiftet 
januari/februari 2017.


