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April - juni

•  Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 167 
MSEK (2 111), en ökning med 2,6 %.

•  Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 100 MSEK 
(1 082), en ökning med 1,7 %.

• Resultatet för koncernen uppgick till 1 100 MSEK (1 096),  
    en ökning med 0,3 %.

• Rörelsemarginalen uppgick till 21,1 % (21,0).

• Nöjd-kund-index uppgick till 69, vilket är något  
    lägre än föregående kvartal (70).

• Svenska Spels imagevärde uppgick till 53 %, vilket är  
    något lägre än föregående kvartal (54).

• Spelkollsindex uppgick till 84 och är oförändrat 
    jämfört med föregående kvartal (84).

Händelser under kvartalet

• Nylansering av Vikinglotto med högre jackpott.

• Nettospelintäkterna online ökade med 19 procent, varav
    mobilen ökade med 50 procent jämfört med samma
    kvartal föregående år.

• Allt fler kunder väljer att stänga av sig under en kortare 
    eller längre period. Nästan 16 400 kunder var frivilligt  
    avstängda från spel per den sista juni (föregående kvar 
    tal cirka 15 100).

• Internationell utmärkelse för boken Sportsvenska för  
    invandrare – guld i kategorin Multicultural Marketing i
    världens största PR-tävling The Sabre Awards.

Delårsrapport januari – juni 2017

Finansiell information och strategiska nyckeltal
MSEK

2017
Apr-jun

2016
Apr-jun

2017
Jan-jun

2016
Jan-jun

2016
Helår

Nettospelintäkter ¹⁾ 2 167 2 111 4 324 4 392 8 993

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. ¹⁾ 1 867 1 814 3 720 3 766 7 742

Rörelsekostnader –773 –744 –1 498 –1 439 –2 921

Rörelseresultat 1 100 1 082 2 233 2 350 4 851

Investeringar (immateriella och materiella) 75 60 124 120 201

Strategiska nyckeltal

Nöjd - kund - index (NKI) 2) 69 66 — — 684⁾

Image % 2) 53 55 — — 554⁾

Spelkollsindex 84 82 — — 834⁾

Arbetsmiljöindex 3⁾ — — 73 — 72

Rörelsemarginal % 
1⁾ 21,1 21,0 20,9 22,1 22,2

1) Bolaget presenterar finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Definition av dessa återfinns på sidan 16.
2) Delvis förändrad beräkningsmetod, för bibehållen jämförbarhet har historiska värden justerats.
3) Nytt mätetal, jämförelsetal saknas. Definition återfinns på sidan 17.
4) Avser Q4 2016.

Januari - juni

• Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 4 324 MSEK 
    (4 392), en minskning med 1,6 %.

•  Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 2 233 MSEK 
(2 350), en minskning med 4,9 %.

• Resultatet för koncernen uppgick till 2 232 MSEK (2 365),  
    en minskning med 5,6 %.

• Rörelsemarginalen uppgick till 20,9 % (22,1).

Händelser under perioden

• Nettospelintäkterna online ökade med 12 procent, varav 
    mobilen ökade med 42 procent jämfört med första  
    halvåret föregående år.

• Utbudet på Oddset  har utökats med nya speltyper och
    nattöppet.

• Lansering av ny plattform för bolagsspel på sporten.   

• Lansering av ny pokerplattform.

• Samarbetet med Riksidrottsförbundet har utökats med 
    37 miljoner per år med främsta fokus på motion och 
    rörelse för barn och ungdomar. Totalt uppgår avtalet till 
    50 miljoner per år under tre år.

• Swish och Masterpass har lanserats som nya betalsätt.
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succé, en ökning med 189 procent sedan dess. Dessutom överträffar 
Eurojackpot alla förväntningar med en ökning av nettospelintäkterna 
med 43 procent jämfört med samma kvartal föregående år samtidigt 
som Triss och Lotto fortsatt står starka. Vi har under första halvåret 
utökat vårt utbud av liveodds och liveoddssporter. Till och med juni 
2017 har 26 000 matcher erbjudits jämfört med 7 000 matcher samma 
period föregående år.

Svenskaspel.se är en av Sveriges största e-handelsplatser och vår  
digitalisering fortsätter. Föregående kvartal lanserades Swish och 
användningen ökar stadigt varje månad - 25 procent av vår totala 
volym av insättningar online sker nu via Swish. Nu förbereder vi lanse-

ring av Bank-ID i slutet av sommaren. 

Ger aldrig upp kampen mot matchfixning
Som idrottens största sponsor kommer vi aldrig att ge 
upp kampen mot matchfixning. Vi har drivit frågan i 
flera år och nu ansluter sig allt fler i arbetet mot 
matchfixning. Den uppskjutna matchen IFK Göteborg-
AIK visar att alla lag är utsatta för det hot som matchfix-
ning utgör. Vi måste alla intensifiera det gemensamma 
arbetet mot matchfixning och spelfusk – idrotten, 
spelbranschen, polis och myndigheter tillsammans och 
vi välkomnar det spelfuskbrott som spellicensutred-
ningen föreslår. 

Mot den bakgrunden är det skrämmande att SHL:s 
största sponsor kan tillåtas erbjuda spel på moment 
som kan skada en spelare t ex slashing, holding med 
mera. Det är moment som kan manipuleras av en 
enskild idrottare och som medför större risk för 
matchfixning. Det är inte acceptabelt.

Framåt med e-sport, nätkasino och 
fantasy sport
En av de mest spännande nyheterna under kvartalet 
är att vi tillsammans med styrelsen beslutat att göra 
oss startklara för spel på nätkasino, e-sport och fantasy 

sport. Även om vi inte kan lansera innan vi har tillstånden på plats, så 
kan vi förbereda oss. Jag är väldigt stolt över att Svenska Spel visar 
handlingskraft och styrka att värna positionen som svenska folkets 
spelbolag där vi både bygger nytt för framtiden och samtidigt stärker 
vår befintliga position. Vi kommer att vara väl förberedda för en ny 
spelmarknad på lika villkor, där spel är till glädje för alla.

Visby 20 juli 2017

Lennart Käll, VD och koncernchef

VD har ordet 
Kvartal med tillväxt och utökat utbud

Årets andra kvartal präglas av en fortsatt bra tillväxt i mobilen, lyckade 
lanseringar och ett utökat utbud inom Tur- och Sportspel, samt förbe-
redelser för en framtida spelmarknad. Det är glädjande att kunderna 
verkligen uppskattar det vi gör både vad gäller upplevelse och ansvar.

Vi gör ett starkare kvartal än inledningen på året. Nettospelintäkterna 
ökar till 2 167 MSEK, vilket är 2,6 procent högre än samma kvartal förra 
året. Bruttospelintäkterna, d v s innan avdrag för kundernas vinster har 
ökat till 5 166 MSEK, vilket är 1,7 procent högre än samma kvartal 
föregående år och en ökning med 0,5 procent för första halvåret. 

Våra kunder ger oss fortsatt högt betyg och vårt nöjd-kund-index, 
NKI, ligger på en stabil nivå med 69 procent nöjda kunder. Vi bibehåller 
högst image av spelbolagen. 53 procent av svensk-
arna är positiva till oss, medan närmaste konkurrent 
ligger på 32 procent. 

Spelansvar och remissvar
Svenska Spels tillväxt ska ske med sunda intäkter 
från kunder som har koll på sitt spelande. För oss 
kommer ansvar och hållbarhet alltid att vara 
viktigare än vinst. Det är fortsatt rekordmånga 
spelare som väljer att stänga av sig, eller tar paus 
från spel under 24 timmar. Nästan 16 400 kunder 
var frivilligt avstängda tre månader eller längre per 
den sista juni inklusive Casino Cosmopol, vilket är   
1 300 fler än efter första kvartalet. Det är ett 
tydligt bevis på vikten av ett fortsatt starkt 
konsumentskydd och fortsatt arbete för att 
motverka spelproblem genom att erbjuda trygga 
spelmiljöer och verktyg för att hålla koll på sitt 
spelande.

När vi lämnar in vårt remissvar på spellicensut-
redningen i början av augusti så är en av de 
centrala delarna just konsumentskyddet. Vi har 
synpunkter på några detaljer i utredningen, 
framför allt avsaknad av produktklassificering med 
spelansvarsåtgärder anpassade till varje spels 
risknivå samt åtgärder för att hindra matchfixning när det gäller utbu-
det. Vi är positiva till utredningen som helhet då den banar väg för en 
spelmarknad på lika villkor. En sak är säker: oavsett hur omregleringen 
slutligen kommer att se ut så kommer Svenska Spel att fortsätta ta 
spelansvar och driva utvecklingen kring konsumentskyddet.

Satsningar på flera fronter
Förändringen av spelmarknaden innebär att alla bolag nu arbetar 
intensivt för att positionera sig. Vi möter konkurrensen genom sats-
ningar på flera fronter och framför allt inom våra fokusområden spel i 
mobilen, Turspel och Sportspel. Online fortsätter att växa och främst 
försäljning i mobilen som ökar med 50 procent jämfört med föregå-
ende år. Inom Turspel är nylanseringen av Vikinglotto i mitten av maj en 

"Vi kommer 
att ta vårt 
spelansvar 

oavsett 
reglering"
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Uppdrag och mål

Verksamhet och uppdrag
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 bör 
uppgå till minst 22 procent under en konjunkturcykel.

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 delstrate-
gier med perspektiven: Kund, Medarbetare och Ägare.

Svenska Spels resultat fördelas på två affärsområden, Försäljning & 
Marknad och Casino Cosmopol & Vegas.

Kund
Vi är övertygade om att den bästa spelupplevelsen är underhållande, 
spännande och samtidigt trygg och säker. Erbjudanden av nya och 
spännande spelupplevelser ska alltid gå hand i hand med ett stort 
ansvarstagande. Med nöjda kunder och ett brett utbud av produkter 
och tjänster i flera olika kanaler ska en stark marknadsposition i en 
kraftigt ökande konkurrens bibehållas. Att det känns tryggt och säkert 
att spela hos oss är en självklar del av en bra spelupplevelse, och därför 
arbetar vi proaktivt med att utveckla det individuella spelansvaret men 
även att motarbeta penningtvätt, matchfixning och all annan spelrela-
terad brottslighet.

Nöjd-kund-index (NKI) för andra kvartalet 2017 uppgick till 69 och 
minskar något jämfört med föregående kvartal (70). Nöjda kunder 
nämner främst enkelhet att spela och att vara kund som anledning till 
att man är nöjd, medan missnöjda kunder främst nämner få vinster eller 
dåliga vinstchanser. NKI fortsätter generellt vara högre bland de mer 
frekventa spelarna och de som föredrar sportspel.

Enligt Lotteriinspektionens rapport för första kvartalet 2017 uppgick 

Svenska Spels totala marknadsandel till 40 procent (42). Marknadsande-
len online uppskattades till 22 procent (23).

Antalet kunder som spelar i de digitala kanalerna fortsätter att öka 
och deras förväntningar på upplevelser är höga. 

Tjänsten för bolagsspel gör det möjligt att spela tillsammans, vilket 
uppskattas av kunderna. På Oddset har vi nattöppet vilket gör att 
kunderna kan spela på t ex de stora amerikanska ligorna live, få uppda-
teringar samt kunna lägga spel ända fram till matchstart.

Lördagsgodis har lanserats i mobilen och innefattar produkterna 
Lotto med Joker, Keno, Stryktipset och Måltipset.

En ny Pokerplattform finns på plats, vilken möjliggör både turne-
ringar och kontantspelbord i de mobila enheterna. Överföringar till 
Pokern sker nu enklare till spelkontot, vinstutbetalningar sker direkt vid 
utslagning istället för vid avslutad turnering, samt att nya turneringsfor-
mat erbjuds.

Vi har lanserat nya Vikinglotto med förändrad vinstplan med högre 
jackpott, nytt utseende, samt att produkten nu erbjuds både hos 
ombud och online. 

En ny snabbspelsmeny med färdiga spel finns nu tillgänglig online, 
vilket gör det enkelt och smidigt för kunden att spela.

På Casino Cosmopol i Stockholm har spelutbudet utökats med 
Nordens första Crapsbord, ett socialt bordsspel där många gäster kan 
medverka samtidigt och där bland annat gästen själv får kasta tärning-
arna.

Andra exempel på förbättringar är införandet av Swish och Master-
pass som insättningsmetod till kundernas spelkonton. Insättningarna 
via Swish fortsätter att öka och passerade under juni 25 procent av vår 
totala volym av insättningar online.

För att möta aktuella trender och kundernas önskemål har vi under 
2016 ansökt om tillstånd för ett antal nya spelformer, såsom e-sport och 
fantasy sport, höjda återbetalningsnivåer samt halv-automatiska 
bordsspel på våra fysiska kasinon. Tillstånden är viktiga för att möta 
konkurrensen och kundernas efterfrågan på attraktiva spel, samt för att 
stärka ägarvärdet. Vi väntar på klartecken för ovanstående ansökningar 
och för nätkasino för vilket ansökan inlämnades i juni 2014. I väntan på 
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besked gör vi oss dock startklara för lansering.
Spelansvaret utvecklas och förbättras kontinuerligt och då även 

möjligheterna att följa upp effekten av genomförda åtgärder och de 
verktyg som kunderna erbjuds. Nyckeltalet, Spelkollsindex, följer upp 
om kunderna är medvetna om sitt spelande och om de får den hjälp de 
behöver genom information och spelansvarsverktyg som vi erbjuder. 
Spelkollsindex ligger på 84 och är oförändrat jämfört med första 
kvartalet (84). 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. Spelkollsindex är ett relativt stabilt mått 
och rör sig mycket lite mellan varje mätning. Sen första mätningen, 
kvartal 1 2016 finns en liten men tydlig positiv utveckling.

Medarbetare
Att uppfattas som en modern och attraktiv arbetsgivare är avgörande i 
konkurrensen om strategiskt viktig kompetens när det gäller nyrekryte-
ring, men även för att behålla och utveckla rätt kompetenser. Vi tror på 
att ett bolag, där personalens sammansättning speglar samhällets, 
bättre kan förstå sin kunder. Mångfald och en jämställd arbetsplats 
bidrar till en ökad kreativitet och en dynamisk verksamhet. 

Stolta och engagerade medarbetare som känner mandat och vet hur 
de bäst bidrar till bolagets övergripande mål och vision är en nyckelfak-
tor.

En arbetsmiljöundersökning genomförs två gånger per år. Undersök-
ningen omfattar områdena hälsa och arbetsbelastning, motivation, 
socialt klimat, ledarskap och kunskap, resurser och förutsättningar, och 
vägs samman till ett arbetsmiljöindex. Arbetsmiljöindex ökade från 72 
till 73 vid årets första mätning. Vi strävar självklart efter ett så högt värde 
som möjligt då resultatet speglar alla medarbetares förutsättning för 
välmående och prestation. Utöver detta sker löpande pulsmätningar 
varannan månad, för att bland annat mäta engagemanget bland 
medarbetarna.

Vi har en arbetsmiljö som ger medarbetarna förutsättningar för att ta 
hand om sig själva och sin hälsa, och vi stödjer individen med t. ex. 
friskvårdsbidrag. Under 2017 genomför vi en speciell hälsosatsning med 
fokus på områdena mat, motion och motivation.

Konkurrensen om strategiskt viktiga kompetenser inom framför allt  
IT är omfattande och bedöms öka framöver men glädjande nog finns 
ett stort intresse för att arbeta hos oss.

Antalet anställda vid utgången av första halvåret uppgick till 1 710 
(1 642). Ökningen har framför allt skett inom IT-utveckling, CRM och 
analys. Bolaget eftersträvar en jämn könsfördelning bland medarbetare 
och chefer, där könsfördelningen bland cheferna ska ligga i intervallet 
45 till 55 procent. Efter första halvåret var könsfördelningen bland 
chefer 39 (40) respektive 61 (60) procent, dvs. andelen kvinnliga chefer 
uppgick till 39 procent. En minskning, men en fråga som vi prioriterar 
och arbetar aktivt med.

I koncernen är andelen medarbetare med utländsk bakgrund 27,5 
procent (25,7). För att utveckla vårt mångfaldsarbete så samarbetar vi 
bland annat med Mitt Liv, ett företag som verkar för en arbetsmarknad 
som värdesätter mångfald i högre utsträckning.

Ägare
Svenska Spel skapar värde, för ägaren staten, genom att säkra bästa 
möjliga utveckling av bolaget och säkra att samhällsuppdraget utförs 

föredömligt. Verksamheten ska bedrivas på ett sätt som främjar en 
långsiktigt hållbar utveckling, såväl ekonomiskt, socialt och miljömäs-
sigt. 

De senaste åren har stora investeringar gjorts i nya moderna tekniska 
plattformar i syfte att följa 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 kostnadseffektiviteten. Omfattande investeringar 
sker även i nya ombudsterminaler och Vegasautomater för att möta 
efterfrågan på förnyelse och digitalisering i det fysiska kundmötet och 
för att säkra en långsiktigt viktig affär. 

Avtal har under året tecknats med  Riksidrottsförbundet (RF) med 
syfte att bygga ett långsiktigt samarbete med idrottsrörelsen och att 
stimulera fler människor till rörelse. Initiativet ska bland annat underlätta 
för specialförbund och föreningar att utöka prova-på-verksamhet, 
gemen sam träning för barn och vuxna och riktade insatser mot mål-
grupper vi vet idrotten har svårt att nå idag. Avtalet löper över tre år till 
ett totalt värde av 150 miljoner kronor, en ökning mot tidigare avtal 
med 37 miljoner per år.

Förra årets lansering av boken Sportsvenska för invandrare, som är 
ett exempel på bolagets arbete kring integration, har blivit framgångs-
rik. I maj vann vår PR byrå Jung guld för initiativet i kategorin Multicul-
tural Marketing i världens största PR-tävling the Sabre Awards. Vi har 
även lanserat ett digitalt språktest. Språktestet som tagits fram tillsam-
mans med Wordalist, ett inlärningsverktyg som utvecklats i samarbete 
med Stockholms universitet, finns att testa på sportsvenska.se. 

Allmänhetens förtroende för Svenska Spel, dess varumärken och 
ansvarstagande är avgörande då konkurrenterna erbjuder liknande 
spelformer. Imagevärdet som mäter andelen svenskar mellan 18 – 75 år 
som är positiva till bolaget uppgick till 53 procent för andra kvartalet, 
vilket är en minskning jämfört med föregående kvartal (54). Närmaste 
konkurrent har ett imagevärde på 32 procent (39).

Rörelsemarginalen för januari - juni uppgick till 20,9 procent, vilket 
ska jämföras med 22,1 procent för samma period föregående år. 
Minskningen beror på att bruttospelsintäkterna har ökat i relation till 
rörelseresultatet, samt ökade rörelsekostnader.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Vår största utmaning är, att under den tid som införandet av en ny 
spelreglering pågår, försöka bibehålla bolagets marknadsandelar i takt 
med att marknaden fortsätter att växa och etablering och marknadsfö-
ringen sker helt utan kontroll. Ett utmaning är att vi saknar besked om 
sökt tillstånd för att bedriva nätkasino, vilket är den idag största produk-
ten på marknaden. 

De operationella utmaningar och risker Svenska Spel möter är främst 
relaterade till avbrott i spelsystem, förmågan att rekrytera och behålla 
rätt kompetens, spelsäkerhet för våra kunder samt efterlevnad av 
tillämpliga lagar och regler som följer av lotterilagstiftningen och 
därmed sammanhängande villkor eller annan lagstiftning.

I årsredovisningen för 2016 (sid. 60) 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
Tillväxten på den svenska spelmarknaden drivs och har de senaste åren 
drivits online. Under första kvartalet 2017 stod enligt Lotteriinspektio-
nen onlinespelet för 43 procent (39) av den totala omsättningen på den 
svenska spelmarknaden. 

De produkter som växer mest i Sverige är i huvudsak nätkasino, 
pådrivet av en omfattande marknadsföring och livespel på sport. 
Sportsbetting är fortsatt en strategiskt viktig instegsprodukt för ett 
flertal spelbolag och utbudet på livespel är viktigt i kampen om 
kunderna. Nätkasino är det enskilt största spelet på spelmarknaden och 
utgör cirka 35 procent av onlinemarknaden. Intresset för live casino, 
dvs. att spela mot livedealers online ökar och är den spelform som 
främst driver tillväxten inom nätkasino. Spel på e-sport är även en 
mycket tydligt ökande trend.

Konkurrensen på spelmarknaden driver ökade medieinvesteringar 
och de utlandsbaserade spelbolagens del av dessa investeringar är 
betydande. Under 2016 ökade spelbranschens totala bruttoinveste-
ringar i media med cirka 13 procent jämfört med samma period 
föregående år och uppgick till 3,6 miljarder kronor. TNS Sifo:s reklam-
mätningar innefattar dock inte all internetmarknadsföring vilket innebär 
att den totala summan är högre. De utlandsbaserade aktörerna står 
fortsatt för den största andelen av bruttoinvesteringarna i marknadsfö-
ring i Sverige. Reklamtröttheten hos konsument ökar, vilket är en risk för 
hela spelbranschen.

Spelproblemen minskar generellt i Sverige men antalet personer 
med allvarliga problem blir fler. Förekomsten av problemspelare är 
framför allt störst bland de som spelar kasinospel online. 

Från och med den 1 januari 2018 kommer spelmissbruk att ingå i 
socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen och klassas som 
sjukdom. Den kommande lagförändringen innebär att spelmissbruk 
som gäller spel om pengar likställs med missbruk av alkohol och droger. 
Ändringarna innebär att kommunernas ansvar för att förebygga och 
motverka missbruk av alkohol och andra substanser utvidgas till att 
även omfatta spel om pengar. Även inom sjukvården ska spelberoende 
jämställas med andra beroenden.

Den 1 augusti 2017 träder en ny lag i kraft som innebär att spel-
branschen på ett strukturerat sätt ska motverka penningtvätt och 
finansiering av terrorism. För spelmarknaden innebär detta stora 
förändringar då de nya reglerna föreslås omfatta i princip alla aktörer av 
speltjänster.

Spellicensutredningen
Den 31 mars lämnade Spellicensutredning förslag till ny reglering av 
den svenska spelmarknaden. Den nya spelregleringen föreslås träda i 
kraft den 1 januari 2019 med möjlighet att söka licens från och med 
den 1 juli 2018.

Svenska Spel ser positivt på den föreslagna regleringen. Förslaget 
innehåller ett antal relevanta krav på spelansvarsåtgärder såsom 
registrering av allt spel och en skyldighet för spelföretaget att följa 
kundernas spelande och agera vid misstanke om problemspelande, 
möjlighet för kunderna att stänga av sig från spel (såväl hos det enskilda 
bolaget som i ett centralt register administrerat av Spelmyndigheten), 
sätta sina egna gränser i belopp och tid för sitt spelande, krav på 
måttfull marknadsföring m.m. Dock innehåller förslaget inte någon 
riskklassificering av spelprodukter, d.v.s. det görs ingen åtskillnad mellan 

spel med olika stor risk för att orsaka problemspelande. Svenska Spel 
menar att särskilda restriktioner bör gälla för t. ex. marknadsföring av 
högriskspel. Svenska Spel ser vidare positivt på att förslaget innehåller 
hårdare sanktioner och att spel utan licens kriminaliseras. Därmed finns 
bättre förutsättningar för att möjligheten att tillhandahålla och mark-
nadsföra spel i Sverige på ett effektivt sätt begränsas till spelföretag 
med licens i Sverige. Även möjligheterna att agera kraftfullt mot 
matchfixning och annan spelrelaterad brottslighet förbättras genom 
förslaget, men vi önskar ytterligare åtgärder gällande utbudet.

Såväl inför som efter omregleringen är det viktigt för Svenska Spel att 
prioritera och fortsätta utveckla ett starkt kunderbjudande med ett 
integrerat spelansvar.

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

Nettospelintäkter per försäljningskanal
Nettospelintäkterna uppgick till 2 167 MSEK (2 111), en ökning med      
55 MSEK jämfört med andra kvartalet föregående år. Tillväxten sker 
framför allt genom ökad försäljning online.

Nettospelintäkterna Online ökade med 81 MSEK till 516 MSEK (434) 
eller 19 procent, varav nettospelintäkterna via mobil ökade med 50 
procent. Av koncernens totala nettospelintäkter uppgick försäljningska-
nalen Online till 24 procent (21), varav mobil 14 procent (9).

I Ombudskanalen minskade nettospelintäkterna med 28 MSEK till      
1 036 MSEK (1 064) och i Restaurang & Bingohallar minskade de med    
3 MSEK till 295 MSEK (298).

Nettospelintäkterna i försäljningskanalen Kasino uppgick till 288 
MSEK (281), en ökning med 7 MSEK. 

Nettospelintäkterna i övriga försäljningskanaler uppgick till 32 MSEK 
(34).

Nettospelintäkter per spelkategori
Spelkategorin Turspel redovisade 1 171 MSEK (1 110) i nettospelintäkter, 
en ökning med 61 MSEK. Nettospelintäkterna för Eurojackpot ökade 
med 34 MSEK jämfört med samma kvartal föregående år. Bingo ökade 
nettospelintäkterna med 13 MSEK jämfört med andra kvartalet 2016, 
främst orsakat av spelet lanserats i mobilen tidigare under året. Lanse-
ringen av nya Vikinglotto medförde ökade nettospelintäkter med 6 
MSEK. Den tidigare nedåtgående trenden för Triss vände för första 
gången på ett år med ökade nettospelintäkter som följd. Försäljningen 
av Lotto inklusive Joker minskade med 10 MSEK i nettospelintäkter, 
delvis p g a omfördelning till andra nummerspelsprodukter i den egna 
portföljen.

Nettospelintäkterna för Sportspel uppgick till 390 MSEK (394), en 
minskning med 5 MSEK. Försäljningen av sportspelsprodukter varierar 
stort, där oddsetprodukterna Mixen och Powerplay samt Stryktipset 
uppvisade högre nettospelintäkter medan Bomben och oddsetproduk-
ten Lången redovisade lägre nettospelintäkter jämfört med andra 
kvartalet 2016. Konkurrensen inom Sportspel är stor och vi utökar 
kontinuerligt utbudet av livespel och andra tjänster för att möta 
kundernas förväntningar.

Kasinospel redovisade 606 MSEK (607) i nettospelintäkter, en minsk-
ning med 1 MSEK. Nettospelintäkterna för spel på spelautomater på 
Casino Cosmopols kasinon ökade med 13 MSEK jämfört med andra 
kvartalet 2016, medan övriga produkter så som värdeautomaterna 
Vegas, bordsspel på Casino Cosmopol och Poker minskade.

      Ombud: Spel hos ombud.

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

Mobil: Spel via mobil och surfplatta.

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, Vikinglotto, Eurojackpot samt internetspelet 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.

Turspel 54 (52)

Sportspel 18 (19)

Kasinospel 28 (29) 

Nettospelintäkter
per spelkategori kvartal 2, %

Ombud 48 (50)

Kasino 13 (13)

Online 24 (21) 
varav mobil 14 (9)

Nettospelintäkter
per säljkanal kvartal 2, %

Restaurang & 
Bingohallar 14 (14)

Övrigt 1 (2)

Intäktsutveckling april - juni
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Intäktsutveckling januari - juni
Nettospelintäkter per försäljningskanal
Nettospelintäkterna uppgick till MSEK 4 324 (4 392), en minskning med 
68 MSEK jämfört med första halvåret föregående år. De minskade 
intäkterna hänför sig framför allt till försäljning via ombud och på våra 
fysiska kasinon. 

Nettospelintäkterna Online ökade med 113 MSEK till 1 035 MSEK 
(922) eller 12 procent, varav nettospelintäkterna via mobil ökade med 
42 procent. Av koncernens totala nettospelintäkter uppgick försälj-
ningskanalen Online till 24 procent (21), varav mobil 13 procent (9).

I Ombudskanalen minskade nettospelintäkterna med 131 MSEK till      
2 095 MSEK (2 226) och i Restaurang & Bingohallar minskade de med    
16 MSEK till 584 MSEK (600).

Nettospelintäkterna i försäljningskanalen Kasino uppgick till            
545 MSEK (575), en minskning med 30 MSEK. 

Nettospelintäkterna i övriga försäljningskanaler uppgick till 65 MSEK 
(69).

Nettospelintäkter per spelkategori
Spelkategorin Turspel redovisade 2 313 MSEK (2 293) i nettospelintäkter, 
en ökning med 19 MSEK. Nettospelintäkterna för Eurojackpot ökade 
med 63 MSEK jämfört med samma period föregående år. Bingo och nya 
Vikinglotto med högre jackpott, ökade nettospelintäkterna med 23 
respektive 6 MSEK jämfört med första halvåret 2016. Triss uppvisade 
minskade nettospelintäkter, en konsekvens av ökad konkurrens i butik. 
Försäljningen av Lotto inklusive Joker uppvisade negativa utfallssiffror 
och minskade med 47 MSEK i nettospelintäkter jämfört med första 
halvåret 2016.

Nettospelintäkterna för Sportspel uppgick till 832 MSEK (863), en 
minskning med 31 MSEK. Försäljningen av sportspelsprodukter varierar 
stort, där Stryktipset, Mixen och Powerplay uppvisade högre nettospel-
intäkter medan andra produkterna redovisade lägre nettospelintäkter 
jämfört med första halvåret 2016.

Kasinospel redovisade 1 180 MSEK (1 236) i nettospelintäkter, en 
minskning med 56 MSEK. Alla produkter inom spelkategorin uppvisade 
minskade nettospelintäker jämfört med samma period förra året.

Ombud 48 (51)

Kasino 13 (13)

Online 24 (21) 
varav mobil 13 (9)

Nettospelintäkter
per säljkanal period, %

Restaurang & 
Bingohallar 14 (14)

Övrigt 1 (1)

Turspel 54 (52)

Sportspel 19 (20)

Kasinospel 27 (28) 

Nettospelintäkter
per spelkategori period, %
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Finansiell ställning och resultat 
April - juni
Rörelseresultat och rörelsemarginal
Kvartalets rörelseresultat uppgick till 1 100 MSEK (1 082) vilket är en 
ökning med 18 MSEK till följd av en högre försäljning. Rörelsemargina-
len ökade till 21,1 procent (21,0). 

Rörelsekostnaderna uppgick till 773 MSEK (744), en ökning med 30 
MSEK. De ökade kostnaderna för andra kvartalet består främst av 
marknadsföring, men även kostnader för personal och konsulter inom 
ett flertal utvecklingsområden. 

Finansnetto 
Finansnettot uppgick till -1 MSEK (14). Av finansnettot bestod -2 MSEK 
(12) av en nettovärdeförändring av finansiella placeringar och obetalda 
vinster förenat med konstaterade framtida vinstutbetalningar i lotteriet 
Triss Månadsklöver.

Resultat för kvartalet
Resultatet för andra kvartalet uppgick till 1 100 MSEK (1 096), vilket är 4 
MSEK högre än andra kvartalet 2016.

Januari - juni
Rörelseresultat och rörelsemarginal
Periodens rörelseresultat uppgick till 2 233 MSEK (2 350) vilket är en 
minskning med 116 MSEK. Det försämrade rörelseresultatet för perio-
den förklaras huvudsakligen av lägre försäljning, men även av ovanligt 
hög återbetalning på Oddset samt högre rörelsekostnader jämfört med 
samma period föregående år.

Rörelsemarginalen minskade till 20,9 procent (22,1). 
Rörelsekostnaderna uppgick till 1 498 MSEK (1 439), en ökning med 

59 MSEK. De ökade kostnaderna för perioden består framför allt av 
kostnader för marknadsföring, personal och konsulter inom IT och 
analys.

Finansnetto
Finansnettot uppgick till -2 MSEK (15). Av finansnettot bestod -3 MSEK 
(15) av en nettovärdeförändring av av finansiella placeringar och 
obetalda vinster förenat med konstaterade framtida vinstutbetalningar i 
lotteriet Triss Månadsklöver.

Resultat för perioden
Resultatet för perioden uppgick till 2 232 MSEK (2 365), vilket är 133 
MSEK lägre än samma period 2016.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 449 MSEK  
(2 574). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 28 MSEK 
(-102). Investeringar i finansiella tillgångar uppgick till -52 MSEK (-78) och 
avyttringar uppgick till 204 MSEK (95). Kassaflödet från finansierings-
verksamheten uppgick till -3 773 MSEK (-3 653) och avser återstående 
reglering av 2016 års resultat i enlighet med beslut på årsstämma. 
Periodens kassaflöde uppgick till -1 295 MSEK (-1 180) och likvida medel 
uppgick vid periodens slut till 1 854 MSEK (1 861).

Investeringar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 112 MSEK 
(82). Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 12 MSEK (38) och 
avser bland annat nya spel och appar samt utveckling av ny plattform 
för Poker.

Finansiell ställning 
Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 2 275 MSEK 
(4 866). Soliditeten¹⁾ uppgick till 39,4 procent (58,4).

Moderbolag
I moderbolaget ingår all spelverksamhet förutom affärsområde Casino 
Cosmopol.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. uppgick till 3 139 MSEK  
(3 158), en minskning med 18 MSEK jämfört med föregående år. 

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 2 034 MSEK (2 121), vilket är 
en minskning med 87 MSEK.

Moderbolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar 
uppgick till 79 MSEK (67) och investeringar i immateriella tillgångar 
uppgick till 12 MSEK (38). Investeringar i finansiella tillgångar uppgick till 
52 MSEK (78) samt avyttringar med 204 MSEK (95).

1) Definition se sidan 17
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Finansiella rapporter

Rapport över totalresultat i sammandrag, koncern

MSEK Not 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31

Immateriella tillgångar 190 243 221

Materiella anläggningstillgångar 795 776 756

Finansiella tillgångar 5 1 896 2 021 1 744

Summa anläggningstillgångar 2 881 3 040 2 721

Kundfordringar och övriga fordringar 4 690 635 1 795

Kortfristiga placeringar 5 345 403 659

Likvida medel 1 854 1 861 3 150

Summa omsättningstillgångar 2 890 2 899 5 604

Summa tillgångar 5 771 5 939 8 325

Eget kapital 2 275 2 365 4 866

Långfristiga obetalda vinster 5 1 270 1 349 1 329

Övriga långfristiga skulder 10 10 11

Leverantörsskulder och övriga skulder 855 803 783

Kortfristiga obetalda och fonderade vinster 5 1 360 1 412 1 336

Summa eget kapital och skulder 5 771 5 939 8 325

Balansräkning i sammandrag, koncern

MSEK Not
2017

Apr-jun
2016

Apr-jun
2017

Jan-jun
2016

Jan-jun
2016
Helår

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 1 867 1 814 3 720 3 766 7 742

Aktiverat arbete för egen räkning 6 12 11 23 31

Personalkostnader 3 –293 –271 –570 –541 –1 053

Övriga externa kostnader –424 –410 –815 –772 –1 619

Av- och nedskrivningar immateriella  
och materiella anläggningstillgångar –56 –63 –113 –127 – 249

Rörelseresultat 1 100 1 082 2 233 2 350 4 851

Ränte- och övriga finansiella intäkter 5 40 8 82 86

Ränte- och övriga finansiella kostnader –5 –27 –10 –66 –72

Resultat efter finansiella poster 1 100 1 096 2 232 2 365 4 866

Skatt — — — — 0

Resultat 1 100 1 096 2 232 2 365 4 866

Övrigt totalresultat — — — — —

Summa totalresultat 1 100 1 096 2 232 2 365 4 866

Hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 100 1 096 2 232 2 365 4 866

Resultat per aktie

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

Resultat per aktie, TSEK 550 548 1 116 1 182 2 433
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MSEK Aktiekapital Reservfonder Balanserad vinst
Summa eget kapital 

hänförligt till moder-
bolagets aktieägare

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

Summa totalresultat perioden 1 januari - 30 juni 2 365 2 365

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

Utgående balans per 30 juni 2016 0,2 0,1 2 365 2 365

Ingående balans per 1 januari 2017 0,2 0,1 4 866 4 866

Summa totalresultat perioden 1 januari - 30 juni 2 232 2 232

Utdelning till ägaren, svenska staten -4 823 -4 823

Utgående balans per 30 juni 2017 0,2 0,1 2 275 2 275

Förändringar i eget kapital i sammandrag, koncern

MSEK Not
2017

Jan-jun
2016

Jan-jun
2016
Helår

Den löpande verksamheten

Resultat 2 232 2 365 4 866

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 119 113 240

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder 2 351 2 477 5 106

Kassaflöde från förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder

Förändring rörelsetillgångar 55 178 67

Förändring rörelseskulder 44 –81 –198

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 449 2 574 4 975

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar –12 –38 –53

Investeringar i materiella anläggningstillgångar –112 –82 –147

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 0 0

Investeringar i finansiella tillgångar –52 –78 –151

Avyttring av finansiella tillgångar 204 95 187

Kassaflöde från investeringsverksamheten 28 –102 –164

Finansieringsverksamheten

Utbetalning till ägaren, svenska staten 4 –3 773 –3 653 –4 703

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –3 773 –3 653 –4 703

Kassaflöde –1 295 –1 180 108

Likvida medel vid periodens början 3 150 3 042 3 042

Likvida medel vid periodens slut 1 854 1 861 3 150

Kassaflödesanalys i sammandrag, koncern
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Rapportering per segment

Andra kvartalet april–juni

Sportspel, Nummerspel & 
Lotterier

Casino 
Cosmopol & Vegas

Ej fördelade poster, övrig 
verksamhet samt elimi-

neringar
Koncernen 

Svenska Spel

MSEK
2017

Apr-jun
2016

Apr-jun
2017

Apr-jun
2016

Apr-jun
2017

Apr-jun
2016

Apr-jun
2017

Apr-jun
2016

Apr-jun

Bruttospelintäkter 3 744 3 633 1 422 1 448 — — 5 166 5 081

Nettospelintäkter 1 583 1 532 583 579 — — 2 167 2 111

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 389 1 337 477 472 1 4 1 867 1 814

Rörelsekostnader (inkl. aktiverat arbete) –475 –433 –265 –271 –27 –27 –767 –731

Rörelseresultat 914 905 212 201 –25 –23 1 100 1 082

Finansnetto och skatt –1 14 –1 14

Resultat efter finansiella poster och skatt –26 –9 1 100 1 096

Perioden januari–juni

Sportspel, Nummerspel & 
Lotterier

Casino 
Cosmopol & Vegas

Ej fördelade poster, övrig 
verksamhet samt elimi-

neringar
Koncernen 

Svenska Spel

MSEK
2017

Jan-jun
2016

Jan-jun
2017

Jan-jun
2016

Jan-jun
2017

Jan-jun
2016

Jan-jun
2017

Jan-jun
2016

Jan-jun

Bruttospelintäkter 7 711 7 588 2 833 2 906 — — 10 544 10 494

Nettospelintäkter 3 194 3 217 1 130 1 175 — — 4 324 4 392

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 799 2 802 921 958 0 6 3 720 3 766

Rörelsekostnader (inkl. aktiverat arbete) –909 –827 –526 –539 –52 –51 –1 487 –1 417

Rörelseresultat 1 890 1 975 395 419 –51 –45 2 233 2 350

Finansnetto och skatt –2 15 –2 15

Resultat efter finansiella poster och skatt –53 –29 2 232 2 365

Verksamheten styrs och följs upp utifrån två olika affärsområden 

baserade på olika produktkategorier. Det ena affärsområdet omfattar 

Sportspel, Nummerspel & Lotterier och det andra Casino Cosmopol & 

Vegas, vilket motsvarar den rapportering som sker per rörelsesegment. 

I ej fördelade poster och övrig verksamhet ingår ej fördelade poster 

samt verksamheter som bedrivs i koncernens övriga dotterbolag. En 

organisationsförändring som trädde i kraft den 1 maj 2017 har medfört 

att indelningen av koncernens rörelsesegment har förändrats. Utfalls-

siffror har räknats om för jämförbarhet med tidigare perioder.
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MSEK Not 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31

Immateriella tillgångar 190 243 220

Materiella anläggningstillgångar 321 306 287

Finansiella tillgångar 5 2 328 2 493 2 176

Summa anläggningstillgångar 2 839 3 042 2 683

Kundfordringar och övriga fordringar 4 947 801 2 249

Kortfristiga placeringar 5 345 403 659

Likvida medel 1 736 1 749 2 992

Summa omsättningstillgångar 3 029 2 953 5 900

Summa tillgångar 5 868 5 995 8 583

Eget kapital 2 070 2 140 4 861

Långfristiga obetalda vinster 5 1 270 1 349 1 329

Övriga långfristiga skulder 10 11 11

Leverantörsskulder och övriga skulder 1 171 1 097 1 062

Kortfristiga obetalda och fonderade vinster 5 1 347 1 398 1 322

Summa eget kapital och skulder 5 868 5 995 8 583

Balansräkning i sammandrag, moderbolag

MSEK Not
2017

Apr-jun
2016

Apr-jun
2017

Jan-jun
2016

Jan-jun
2016
Helår

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 1 562 1 515 3 139 3 158 6 493

Aktiverat arbete för egen räkning 6 12 11 23 31

Personalkostnader 3 –162 –144 –314 –291 –565

Övriga externa kostnader –377 –360 –718 –672 –1 425

Av- och nedskrivningar immateriella och materiella 
anläggningstillgångar –42 –47 –84 –96 –187

Rörelseresultat 988 976 2 034 2 121 4 347

Resultat från andelar i koncernföretag — — — — 495

Ränte- och övriga finansiella intäkter 5 40 8 82 86

Ränte- och övriga finansiella kostnader –5 –27 –10 –66 –72

Resultat efter finansiella poster 988 990 2 032 2 137 4 857

Skatt — — — — —

Resultat 988 990 2 032 2 137 4 857

Övrigt totalresultat — — — — —

Summa totalresultat 988 990 2 032 2 137 4 857

Resultaträkning i sammandrag, moderbolag
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       Bundet eget kapital Fritt eget kapital

MSEK Aktiekapital Reservfond
Fond för 

utvecklings-
utgifter

Balanserade 
vinstmedel och 

årets resultat

Summa 
eget kapital

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

Summa totalresultat perioden 1 januari - 30 juni — 2 137 2 137

Årets utgifter för eget utvecklingsarbete 32 –32 —

Upplösning till följd av avskrivningar –0 0 —

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

Utgående balans per 30 juni 2016 0,2 0,1 32 2 108 2 140

Ingående balans per 1 januari 2017 0,2 0,1 37 4 823 4 861

Summa totalresultat perioden 1 januari - 30 juni — 2 032 2 032

Årets utgifter för eget utvecklingsarbete 8 –8 —

Upplösning till följd av avskrivningar –7 7 —

Utdelning till ägaren, svenska staten — –4 823 –4 823

Utgående balans per 30 juni 2017 0,2 0,1 38 2 031 2 070

Förändringar i eget kapital i sammandrag, moderbolag

MSEK Not
2017

Jan-jun
2016

Jan-jun
2016
Helår

Den löpande verksamheten

Resultat 2 032 2 137 4 857

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 90 81 –317

Erhållen utdelning från dotterbolag 495 522 522

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder 2 618 2 740 5 062

Kassaflöde från förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder

Förändring rörelsetillgångar –244 –27 71

Förändring rörelseskulder 82 –159 –294

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 456 2 554 4 839

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar –12 –38 –53

Investeringar i materiella anläggningstillgångar –79 –67 –102

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 0 0

Investeringar i finansiella tillgångar –52 –78 –151

Avyttring av finansiella tillgångar 204 95 187

Förändring av långfristig fordran till dotterbolag — — 40

Kassaflöde från investeringsverksamheten 61 –87 – 79

Finansieringsverksamheten

Utbetalning till ägaren, svenska staten 4 –3 773 –3 653 –4 703

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –3 773 –3 653 –4 703

Kassaflöde –1 256 –1 186 57

Likvida medel vid periodens början 2 992 2 935 2 935

Likvida medel vid periodens slut 1 736 1 749 2 992

Kassaflödesanalys i sammandrag, moderbolag
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Not 2   Intäkter per väsentligt intäktsslag

Koncern

MSEK
2017

Apr-jun
2016

Apr-jun
2017

Jan-jun
2016

Jan-jun
2016
Helår

Nettospelintäkter 2 167 2 111 4 324 4 392 8 993

Intäkter från restaurangverksamhet, Casino Cosmopol 20 20 40 40 87

Intäkter från uthyrning av spelterminaler 9 10 19 19 38

Övriga intäkter 30 42 70 79 170

Intäktsrelaterade kostnader –359 –369 –732 –764 –1 546

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 867 1 814 3 720 3 766 7 742

Moderbolag

MSEK
2017

Apr-jun
2016

Apr-jun
2017

Jan-jun
2016

Jan-jun
2016
Helår

Nettospelintäkter 1 879 1 830 3 779 3 817 7 821

Intäkter från uthyrning av spelterminaler 9 10 19 19 38

Övriga intäkter 27 37 63 72 154

Intäktsrelaterade kostnader –353 –362 –721 –751 –1 520

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 562 1 515 3 139 3 158 6 493

Noter

Not 1   Redovisningsprinciper
Svenska Spels delårsrapport för perioden januari – juni 2017 är upprät-
tad i enlighet med International Accounting Standard (IAS) 34, Delårs-
rapportering. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas 
såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten. Samma redovis-
ningsprinciper och beräkningar har tillämpats som i Svenska Spels 
årsredovisning för 2016. 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 rappor-
tering rekommendation RFR 1 ”Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner” tillämpats. 

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

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

trätt i kraft sedan den 1 januari 2017 bedöms inte ha väsentlig effekt på 
koncernens finansiella rapporter.

European Securities and Market Authoritys (ESMA) riktlinjer om 
alternativa nyckeltal tillämpas. Riktlinjerna innebär upplysningskrav 
avseende finansiella mått som inte är definierade enligt IFRS.

Svenska Spels delårsrapport för perioden januari – juni 2017 är 
upprättad i enlighet med ägarens riktlinjer för ekonomisk rapportering. 

Företagsinformation
Svenska Spels delårsrapport för perioden januari – juni 2017 har 

godkänts för publicering enligt styrelsebeslut den 20 juli 2017.

Not 3   Förändringar i kretsen ledande befattnings-
havare och styrelsen
Joakim Mörnefält har utsetts till ny Kommunikationsdirektör på Svenska 
Spel. Joakim tillträdde sin nya tjänst den 23 januari 2017. Tf. Kommuni-
kationsdirektör Marie Avander återgick till sin ordinarie roll som chef för 
Modervarumärket. Joakim ingår i koncernledningen och rapporterar till 
VD. 

Den 1 maj 2017 genomfördes en omorganisation och Fredrik        
Wastenson utsågs till chef för verksamhetsområde Produkt och Tjäns-
ter, han ingår i koncernledningen och rapporterar till VD. Samtidigt 
lämnade Peter Zäll bolaget enligt överenskommelse.

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.
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2017-06-30 2016-12-31

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

Realränteobligationer 1 007 — — 1 007 1 113 — — 1 113

Statsobligationer 541 — — 541 521 — — 521

Bostadsobligationer 38 — — 38 14 — — 14

Skulder

Obetalda vinster Triss Månadsklöver — 1 450 — 1 450 — 1 509 — 1 509

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 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Säljkanal

Ombud 4 556 4 719 4 803 5 143 5 128 5 066

Online 1 923 1 691 1 523 1 460 1 332 1 214

Restaurang & Bingohallar 1 206 1 227 1 302 1 796 2 014 2 083

Kasino 1 172 1 180 1 159 1 167 1 186 1 203

Övrigt 136 144 154 163 155 121

Spelkategori

Turspel 4 807 4 803 4 768 4 954 4 873 4 731

Sportspel 1 690 1 626 1 579 1 659 1 567 1 456

Kasinospel 2 495 2 531 2 594 3 115 3 375 3 501

MSEK 2017

Apr-jun

2016

Apr-jun

2017

Jan-jun

2016

Jan-jun

2016

Helår

Bruttospelintäkter ¹⁾ 5 166 5 081 10 544 10 494 21 525

Intäkter från restaurangverksamhet, Casino Cosmopol 20 20 40 40 87

Intäkter från uthyrning av spelterminaler 9 10 19 19 38

Övriga intäkter 30 42 70 79 170

Totala intäkter 5 226 5 152 10 672 10 632 21 820

Rörelseresultat 1 100 1 082 2 233 2 350 4 851

Rörelsemarginal ²⁾ 21,1 21,0 20,9 22,1 22,2

      
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.

Arbetsmiljöindex  Omfattar mätning av hälsa och arbetsbe-
lastning, motivation, socialt klimat, ledarskap samt kunskap, 
resurser och förutsättningar. Mäts två gånger per år.

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.

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.

Flerårsöversikt koncernen Svenska Spel

Nyckeltal ej definierade enligt IFRS
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna rapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning 
och resultat, samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Visby 20 juli 2017

Erik Strand     Eivor Andersson    Eva-Britt Gustafsson   
Styrelseordförande    Styrelseledamot    Styrelseledamot

Carina Olson    Johan Strid    Hélène Westholm    
Styrelseledamot    Styrelseledamot    Styrelseledamot

Fredrik Åhlberg    Martina Ravn    Maria Schubert
Styrelseledamot    Styrelseledamot/Arbetstagarrepresentant  Styrelseledamot/Arbetstagarrepresentant

Lina Vik
Styrelseledamot/Arbetstagarrepresentant

Lennart Käll
VD och koncernchef

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.
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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
facebook.com/svenskaspel
twitter.com/svenskaspel
twitter.com/SvSpel_samhalle
Instagram.com/svenskaspel
Instagram.com/viarsvenskaspel
blogg.svenskaspel.se

Pressrum
Nyhetsrum: om.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

För mer information kontakta

Lotta Örtnäs
Projektledare PR
Telefon 010-120 78 27
lotta.ortnas@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. Jäm           f örelsetal inom 
parentes för balansposter avser 2016-12-31. 

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport, januari - september publiceras den 25 oktober 2017.
Bokslutskommuniké, januari-december publiceras i månadsskiftet 
januari/februari 2018.


