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Bra resultat – trots ökad konkurrens  
 
Svenska Spel-koncernens resultat efter finansiella poster och skatt för första halvåret 2013 
uppgick till 2 522 miljoner kronor, en ökning med 102 miljoner kronor (4,2 %) jämfört med 
samma period 2012.  
– Trots rekordmånga tillståndslösa spelbolag på den svenska marknaden som marknadsför 
sig aggressivt så står vi oss fortsatt starkt i konkurrensen. Vår tillväxt sker för produkter 
som har både lägre risk och bättre marginal, vilket medför att vi förbättrar rörelsemarginalen 
och resultatet för första halvåret jämfört med samma period i fjol, säger Svenska Spels VD 
Lennart Käll. 
 

 Nettospelintäkterna för resultatområde Sportspel & Lotterier ökade under halvåret med 99 
MSEK (3,1 %) jämfört med samma period ifjol. Resultatområde Casino Cosmopol 
redovisar en ökning på 5 MSEK (0,9 %).  
 

 Fortsatt nedgång av nettospelintäkterna för värdeautomatspelet Vegas med 98 MSEK  
(9,5 %) hittills i år. 
 

 3,8 MSEK har återbetalats till kunder som förlorat pengar på grund av att 15 spelare 
använt sig av otillåten programvara och därmed brutit mot bolagets regler för onlinepoker.  
 

 Svenska Spel har fattat beslut om att finansiera en professur för forskning i spelberoende. 
 

 Samarbete har inletts med Riksidrottsförbundet (RF) för att stärka det förebyggande 
arbetet mot manipulation av idrottsresultat och uppgjorda matcher.  
 

 
Första halvåret 2013 i korthet: 

- Nettospelintäkterna för koncernen ökade till 4 781 (4 775) MSEK, en ökning med 0,1 %. 
- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 2 481 (2 394) MSEK, en ökning med 3,7 %.  
- Periodens resultat för koncernen uppgick till 2 522 (2 419) MSEK, en ökning med 4,2 %. 
- Rörelsemarginalen uppgick till 22,0 (21,2) %. 

 
 
Delårsrapporten januari - juni 2013 hittar du här 
 
 
För mer information kontakta: 
Lennart Käll, VD, tel 08-757 77 77. 
Marie Loob, Finansdirektör/Vice VD, tel 0498-26 37 24. 
Johan Tisell, Presschef, tel 070-322 55 21. 
 
 

https://svenskaspel.se/?pageid=/omsvenskaspel/bolagsstyrning/finansiell-information/delarsrapporter

