BSI for væddemål og onlinekasino

• I 4. kvartal 2016 var BSI for væddemål uændret i
forhold til det samme kvartal i 2015. Generelt har
markedet ligget meget stabilt siden medio 2015
hvor væksten stoppede. Markedsandelen for
onlinevæddemål var 64,5 pct. i 4. kvartal 2016,
hvilket er på niveau med gennemsnittet for de
første 3 kvartaler i 2016.
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• I 4. kvartal 2016 steg BSI for onlinekasino med 18
pct. i forhold til det samme kvartal i 2015. Væksten
trækkes primært af (online) spilleautomater, der
voksede til 72% af det samlede BSI, mens BSI for
”onlinepoker” (spil med kommission) voksede
svagt efter det hidtigede lavdepunkt i 3. kvartal
2016.
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Fordeling af tilladelsernes størrelse

Væddemål

Onlinekasino

• I begyndelsen af januar 2017 var der 27
tilladelsesindehavere, som havde 14 tilladelser til
væddemål og 25 tilladelser til onlinekasino.
• 8 tilladelser til onlinekasino og 3 tilladelser til
væddemål havde en BSI på under 5 mio. kr. i
2016.
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• 10 tilladelser til onlinekasino og 8 tilladelser til
væddemål opnåede en BSI på over 25 mio. kr. i
2016.
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Tilbagebetalingsandel (kun spil uden kommission)

Tilbagebetalingsandel i 4. kvartal 2016

• Onlinekasino: 96 pct.
• Væddemål:
90 pct.
• Den gennemsnitlige tilbagebetalingsandel er
beregnet som gevinster divideret med indskud.
• Den gennemsnitlige tilbagebetalingsandel på
væddemål var 90 pct. i 4. kvartal 2016. I de
seneste fire kvartaler har den gennemsnitlige
tilbagebetalingsandel været mellem 89-91 pct.
• På onlinekasino var den gennemsnitlige
tilbagebetalingsandel 96 pct. i 4. kvartal 2016. Det
er identisk med alle tidligere kvartaler.
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De enkelte onlinekasinospils andel af samlet BSI (4. kv. 2016)
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Onlinespilleautomater; 72%
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Registerede brugere i ROFUS
Antal registrerede brugere i ROFUS
• Siden juni 2012 har et stigende antal registeret sig
i ROFUS, som er et register over frivilligt
udelukkede spillere. Spillere er her udelukket fra alt
onlinespil om penge hos spiludbydere med en
tilladelse i Danmark.
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• 2. december 2016 var 8.512 personer registreret i
ROFUS – 3. januar 2017 var tallet 8.822.
• I samme periode steg antallet af permanent
udelukkede med 213.

Antal udelukkede i alt
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• Andelen af registrerede, der er permanent
udelukket (mulighed for at blive slettet efter 12
måneder) er 70%.
• 26. december startede SPM’s reklamekampagne
for ROFUS. Dette har nået at påvirke tallene.
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