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Perioden januari - december 2008

Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgår •	
till 8 071 MSEK (7 915), en ökning med 156 MSEK.
Rörelseresultatet uppgår till 4 985 MSEK (5 034), en •	
minskning med 49 MSEK.
Periodens resultat är 5 108 MSEK   (5 247), en minskning •	
med 139 MSEK.
Betydande investeringar har gjorts för att byta ut Vegas •	
värdeautomater mot nya med större möjligheter till in-
förande av spelansvarsverktyg samt för att ge kunderna 
en förbättrad spelupplevelse.
Spelutredare Jan Nyrén har presenterat ett betänkande •	
om hur en framtida långsiktig hållbar svensk spelregle-
ring kan utformas. 
Under hösten nylanserades vår hemsida svenskaspel.•	
se med nytt utseende, bättre överblick, mer delaktighet 
och obligatorisk veckobudget.
Svenska Spel har av World Lottery Association utsetts till •	
världens mest ansvarsfulla spelbolag.
Styrelsebeslut har tagits att avsluta samarbetsavtalen •	
med bingoallianserna gällande BingoLive.
Meta Persdotter har utsetts till ny VD.•	

MSEK Jan-dec 
2008

Jan-dec 
2007

Förändring 
              %               MSEK

Okt-dec
2008

Okt-dec
2007

Förändring
%               MSEK 

Bruttospelintäkter 22 559 21 499 4,7 1 060 6 039 5 907 2,2 132

Nettospelintäkter 9 804 9 598 2,2 206 2 640 2 590 2,0 50

Nettoomsättning från 
spelverksamhet m.m.

8 071 7 915 2,0 156 2 150 2 127 1,1 23

Rörelseresultat 1 4 985 5 034 -1,0 -49 1 260 1 132 10,1 128

Finansiella poster,  och skatt 123 121 1,7 -2 37 53 -43,2 -16

Periodens resultat 1 5 108 5 247 -2,7 -139 1 297 1 185 8,6 112

Balansomslutning 7 912 7 968 -0,7 -56 - - - -

Investeringar materiella 419 172 243 248 80 81 1,25 1

Investeringar immateriella 65 33 97 32 29 16 81,25 13

Nettoinvesteringar finansiella 224 -148 51,3 76 80 265 331 185

Nyckeltal2

Rörelsemarginal % 21,9 23,6 -1,7 - 20,9 19,1 9,4 -

Soliditet % 64,6 65,9 -2,0 - 64,6 65,9 -2,0 -

Nettoomsättning per anställd 4,7 4,99 -5,2 - 1,5 1,63 -8,7 -

Spel- och lottombud 6 811 6 385 6,7

Spelplatser med Vegasautomater 2 229 2 248 3,4

Ekonomisk översikt och nyckeltal

1 Jämförelsetalen redovisas exklusive engångspost om 93 MSEK avseende fastighetsförsäljning 2007
2 Nyckeltal definieras på sidan 18.
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VD har ordet 
2008 har varit ett år med många oväntade händelser 

såväl internt som externt. Med ett fantastiskt engage-
mang har alla bidragit till att vi kunnat bibehålla resulta-
tet på en fortsatt mycket hög nivå. Att uppnå ett resultat 
efter finansiella poster och skatt på drygt 5,1 miljarder 
med en hög ansvarsnivå känns oerhört stimulerande. 

Osäkerheten kring bolagets framtida inriktning 
var orsaken till att Jesper Kärrbrink valde att lämna sitt 
uppdrag som VD. För att få klarhet i inriktningen har en 
förnyad genomgång av bolagets uppdrag genomförts 
vilken styrelsen beslutat ställa sig bakom i maj 2008. I 
samband med denna genomgång har även de tidigare 
strategierna omarbetats och förtydligats.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att tolk-
ningen är i linje med den som tidigare fastställts, med 
ytterligare förtydliganden avseende kopplingen till vårt 
ansvarstagande.

Detta innebär att vi skall ha ett spelutbud som att-
raherar spelarna utan att vinstmaximera samtidigt som 
vi skall ge spelarna möjlighet till att skapa god kontroll 
av sitt spelande, genom att erbjuda information, utbild-
ning och olika hjälpverktyg, exempelvis spelbudgetar.

Kvittensen på att vi genomfört 2008 i enlighet med 
uppdraget och strategierna tycker vi kan avläsas bl.a. i:

att resultatet för 2008 är det näst bästa i bola-•	
gets historia
att Svenska Spel tilldelades World Lottery As-•	
sociations (WLA) nyinstiftade pris, WLA Award 
for Responsible Gaming Excellence, för ”best 
practice” inom området ansvarsfullt spelande

Spelutredningen som presenterades den 15 
december lämnade två alternativa förslag till reglering 
av den svenska spelmarknaden: det första alternativet 
innebär att dagens modell bibehålls, men att en viss 
uppstramning av regelverket sker inom olika områden. 
Det andra alternativet innebär att ett licenssystem införs 
på sportspelsområdet och att Svenska Spel inte tillåts 
fortsätta bedriva sportspel. I övrigt skiljer sig inte de 
båda alternativen åt.

Eventuell verkställighet utifrån utredningens förslag 
är avgörande för bolagets framtid. Svenska Spel håller 
därför nu på med intensiva förberedelser för bolagets 
remissvar som skall vara inlämnat senast den 1 april.

Det är nu dags att efter nästan ett år som tillför-
ordnad lämna över till vår nya VD Meta Persdotter. Jag 
hälsar Meta varmt välkommen i VD-rollen och ser fram 
emot ett gott framtida samarbete när jag nu återgår till 
min ordinarie roll som ekonomidirektör.

Visby i januari 2009

Anders Hägg  
Tf  Verkställande direktör  

Koncernen 
Ny organisation från 1 december
Koncernen Svenska Spels organisation har fram till 
december 2008 bestått av två divisioner med totalt sju 
underliggande affärsområden samt staberna Ekonomi 
& Koncernstöd, Kommunikation & Samhälle, IT, Juridik 
och Personal.

Den 1 december 2008 togs divisionsnivån bort för 
att få större närhet mellan affärsområdena och led-
ningen. I stället skapades fyra stora affärsområden vars 
chefer ingår i koncernledningen. På så sätt har förutsätt-
ningarna för en effektiv styrning av affärsverksamheten 
förbättrats. 

De fyra affärsområdena är: Restaurangspel & Bingo-
hallar, Kasino, Ombud och Internet.

Principer för intäktsredovisning
Svenska Spel har fr. o. m. fjärde kvartalet 2007 ändrat 
principerna för sin intäktsredovisning. Intäkter från 
spelverksamheten redovisas sedan dess som ett net-
tobelopp jämfört med tidigare brutto som fördelades 
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på spelintäkter, vinnarnas andel, ombudsprovisioner 
samt övriga intäkter. Nettot kallas i resultaträkningen för 
”Nettoomsättning från spelverksamhet m.m.”  Jämförel-
setalen från tidigare perioder är justerade i enlighet med 
de nya principerna. Någon effekt på rörelseresultat eller 
periodens resultat föreligger inte.

Skäl till det nya redovisningssättet är att större delen 
av Svenska Spels verksamhet baseras på omfördelning 
av inbetalda medel mellan deltagarna i spelet eller lot-
teriet. Inbetalningarna är därför gjorda för spelarnas eller 
lottköparnas och inte för Svenska Spels räkning. Begrep-
pet ”Nettoomsättning från spelverksamhet m.m.” utgör 
enligt detta synsätt ett mått på den ersättning som 
Svenska Spel erhåller för tillhandahållande av plattfor-
marna för de spel och lotterier som Svenska Spel och 
dess dotterbolag marknadsför.

Personförändringar i Svenska Spels styrelse 
och ledning
Vid bolagsstämman den 15 april utsågs f.d. ministern 
och ambassadören Margareta Winberg till ny styrelse-
ordförande i AB Svenska Spel. Till följd av en förändrad 
inriktning av verksamheten avgick VD för AB Svenska 
Spel, Jesper Kärrbrink, den 21 april. Styrelsen utsåg 
ekonomidirektören i Svenska Spel, Anders Hägg, till 
tillförordnad VD under den period som rekrytering av ny 
verkställande direktör genomförs. Ny VD har rekryterats, 
Meta Persdotter börjar 1 februari 2009. Den 11 augusti 
tillträdde Anna Björklund som personaldirektör. Genom 
en övergripande omorganisation per 1 december togs 
divisionsnivån bort inom bolaget. Affärsområdesche-
ferna Håkan Sjöstrand (Ombud), Marie Avander (Restau-
rangspel & Bingohallar), Mikael Franzén (Internet) samt 
Per Jaldung (Kasino) tog då plats i koncernledningen.
Ytterligare information finns i not 3.

Ekonomiskt resultat under perioden 
januari - december
Nettospelintäkterna, vilka beräknas som bruttospelin-
täkter minus vinnarnas andel, uppgår under perioden  
till 9 804 MSEK (9 598), en ökning med 206 MSEK. Det 
är affärsområdena Internet (6,4 %), Restaurangspel & 
Bingohallar (5,6 %) samt Kasino (6,2 %) som svarar för 
tillväxten, medan affärsområde Ombud minskar något 
(-0,9 %). Bruttospelintäkterna har vid jämförelse med 
2007 ökat med 4,9 % medan nettospelintäkterna ökat 
med 2,2 %. Förklaringen till differensen i ökningstal 
mellan brutto- och nettospelintäkterna kan i huvudsak 
härledas till ökad återbetalningsnivå för Oddsetspel och 

en förskjutning till spel med högre återbetalningsnivå. 
Vinnarnas andel uppgår under perioden till 12 709 

MSEK (11 852), en ökning med 857 MSEK. Ersättningar 
till Ombud för försäljning av lotter och spel samt vinstin-
lösen är 1 983 MSEK (1 916), en ökning med 67 MSEK.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. är 8 071 
MSEK (7 915), en ökning med 156 MSEK.

Rörelseresultatet för Svenska Spel är 4 985 MSEK      
(5 034), en minskning med 49 MSEK. Det sämre resul-
tatet jämfört med föregående år beror delvis på gjorda 
satsningar på nya områden såsom Bingo, försäljning av 
lotter via idrottsföreningar och lottprenumeration.

Finansnettot är 123 MSEK (121). 
Periodens resultat efter finansiella poster och skatt är  

5 108 MSEK (5 247), en minskning med 139 MSEK. 

Ekonomiskt resultat under rapportperioden 
oktober – december
Nettospelintäkterna uppgår under rapportperioden 
oktober - december till 2 640 MSEK (2 590) en ökning 
med 50 MSEK. Under rapportperioden oktober - de-
cember är det affärsområdena Restaurangspel & Bingo-
hallar (10,2 %), Ombud (0,8 %) samt Kasino (1,4 %) 
som svarar för tillväxten, medan affärsområde Internet 
minskar jämfört med motsvarande period i fjol (-4,5 %). 
Affärsområde Internets minskning förklaras av den spel-
ansvarsåtgärd avseende veckobudget (krav på spelaren 
att på veckonivå ange överföringsnivå till spelkontot) 
som infördes under hösten. 

Vinnarnas andel uppgår under rapportperioden till 
3 387 MSEK (3 291), en ökning med 96 MSEK. Ersätt-
ningar till Ombud för försäljning av lotter och spel samt 
vinstinlösen uppgår till 562 MSEK (542), en ökning med 
20 MSEK.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. är 2 150 
MSEK (2 127), en ökning med 23 MSEK.

Rörelseresultatet för Svenska Spel är 1 260 MSEK      
(1 132), en ökning med 128 MSEK.

Rapportperiodens resultat efter finansiella poster 
och skatt är 1 297 MSEK (1 185), en ökning med 112 
MSEK. 

Affärsområden
Koncernens operativa verksamhet är numera indelad i 
följande fyra affärsområden; Restaurangspel & Bingohal-
lar, Kasino, Ombud (består av försäljningsområde Butik, 
Förening och Prenumeration) samt Internet.
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Nettoomsättning från spelverksamhet m.m.
MSEK
Affärsområde

2008
Jan-dec

2007
Jan-dec 

2008
Okt-dec 

2007
Okt-dec 

Restaurangspel & Bingohallar 1 244 1 155 334 299

Kasino 1 440 1 357 380 371

Ombud 4 306 4 358 1 185 1 163

Internet 1 219 1 159 292 326

Övriga/elimineringar -138 -115 -41 -33

KONCERNEN TOTALT 8 071 7 915 2 150 2 127

Restaurangspel & Bingohallar
Under affärsområdet Restaurangspel & Bingohallar 
sorterar de två försäljningsområdena Restaurangspel 
och Bingohallar.

Nettospelintäkterna under fjärde kvartalet uppgår till 
549 MSEK (498) och för perioden januari - december till 
2 044 MSEK (1 936). 

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. under 
fjärde kvartalet uppgår till 334 MSEK (299) och för perio-
den januari - december till 1 244 MSEK (1 155).

Försäljningsområde Restaurangspel 
Försäljningsområdet ansvarar för värdeautomatspelet 
Vegas som finns på restauranger och bingohallar som 
inte drivs i Svenska Spels regi.

Nettospelintäkterna under fjärde kvartalet uppgår till  
531 MSEK (490) och för perioden januari - december till 
1 983 MSEK (1 928). Spelintäkterna 2008 överträffade 
förväntningarna. Detta beror delvis på att införandet av 
åldersverifieringen i Vegasautomaten inte har gett några 
synbara negativa effekter på omsättningen. Dessutom 
har de lanseringar av nya spel som gjorts under hösten 
varit lyckade och mottagits väl av spelarna.

Nettoomsättningen från spelverksam-
heten m.m. under fjärde kvartalet uppgår 
till 315 MSEK (292) och för perioden 
januari - december till 1 181 MSEK (1 147).  
Nettoomsättningen från spelverksamhe-
ten m.m. är direkt relaterade till spelintäk-
terna då den i huvudsak består av spelin-
täkter minus affärspartners andel.

För att skapa förutsättningar för en 
ännu bättre balans mellan spelansvar och 
spelglädje har från den 1 januari 2009 
en helt ny tjänst inrättats som på heltid 
kommer att arbeta med att utveckla och 

förbättra spelansvaret. Affärsområdet har också föränd-
rat sin organisation och det är nu samma sektionschef 
som ansvarar för både spelinnehåll och spelansvar. På så 
sätt säkerställer affärsområdet balansen mellan spelan-
svar och spelglädje, vilket är nyckelfaktorer för fortsatt 
utveckling av Vegasaffären.  

För att spela på Vegas måste man ha fyllt 18 år. 
Under 2008 infördes åldersverifiering på Vegasautoma-
terna efter hand i takt med utbyte av automaterna. Det 
innebär att kunderna måste ange födelseår, -månad 
och -dag innan de kan börja spela. Vid vinst finns 
födelsenummer angivet på vinstkvittot, som uppvisas 
tillsammans med legitimation när vinst hämtas ut. Vid 
årsskiftet var åldersverifiering införd på ca 70 procent av 
spelplatserna.

Under 2009 kommer arbetet med att fullfölja infö-
randet av åldersverifiering på resterande spelplatser för 
Vegas att fortsätta och fler ålderskontroller kommer att 
genomföras både i form av provköp och observations-
kontroll.

Vidare kommer ett nytt centralsystem för Vegas att 
implementeras under året. Det nya systemet kommer 
bland annat att möjliggöra en mer flexibel lansering av 
nya spel samt på sikt erbjuda fler spelansvarsverktyg till 

kunderna.

Försäljningsområde Bingohallar
Det tidigare affärsområdet Bingohallar är 
numera ett försäljningsområde inom AO 
Restaurangspel & Bingohallar. Bolagets 
sju bingohallar ligger i Stockholm (5) med 
omnejd samt i Jönköping (1) och Borås (1). 

Nettospelintäkterna uppgår till 18 
MSEK (7) under fjärde kvartalet och för 
perioden januari - december till 61 MSEK. 
Jämförelse med föregående år saknas och 
är ej relevant då verksamhet under fjolåret 

I tabellen nedan framgår nettoomsättning från spelverksamhet m.m. fördelad på affärsområden.

Marie Avander, Chef Restaurangspel & 
Bingohallar 
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bedrevs i mycket begränsad omfattning.
Trenden under perioden januari - juni med vikande 

antal gäster och en sämre utveckling av spelintäkterna 
än beräknat beror troligt på att bingohallarna kraftigt 
förändrats jämfört med tidigare operatörer, både avse-
ende spelsystem och lokaler. Detta har inverkat negativt 
på stamgästerna som inte längre lika frekvent besöker 
hallarna. 

Nettoomsättningen från spelverksamheten m.m. 
uppgår under fjärde kvartalet till 19 MSEK (7) och för 
perioden januari - december till 63 MSEK.

Under 2008 har Svenska Spel övertagit driften av 
tre nya bingohallar, Jönköping, Högdalen och Borås 
och införlivat BingoLive-konceptet i dem. Under fjärde 
kvartalet har ett antal lördagsevenemang genomförts 
med gott resultat. Ambitionen har varit att locka nya 
gäster till hallarna genom att erbjuda underhållning och 
bingospel. 

Svenska Spel har drivit bingohallarna med respektive 
Länsstyrelses tillstånd i väntan på ett centralt tillstånd av 
regeringen, inget tyder dock på att bolaget kommer att 
erhålla något tillstånd av regeringen. Den i december 
presenterade Spelutredningen indikerar att bingospel 
i hall endast bör anordnas av folkrörelserna. Det sam-
mantaget gör att styrelsen har fattat beslut om att 
avsluta samarbetsavtalen med bingoallianserna. Under 
första kvartalet 2009 kommer förhandlingar att inledas 
med bingoallianserna om hur hallarna ska drivas vidare. 
Det innebär att Svenska Spel kommer att driva hallarna 
under del av 2009 men sedan antingen låta en annan 
operatör driva hallen vidare eller stänga hallen. 

Kasino 
Affärsområde Kasino omfattar verksamheten vid fyra 
internationella kasinon i Sundsvall, Malmö, Göteborg 
och Stockholm.

Nettospelintäkterna uppgår under fjärde kvartalet till 
317 MSEK (312) och för perioden januari - december till          
1 224 MSEK (1 153). Bordsintäkterna uppgår för perio-
den till 489 MSEK (471) och spelautomatsintäkterna till 
735 MSEK (682).

Affärsområdet redovisar för perioden januari - 
december de högsta intäkterna sedan verksamhetens 
start år 2003. Under fjärde kvartalet har dock intäktsök-
ningen avstannat något, vilket mycket troligt är en ef-
fekt av rådande lågkonjunktur. Antalet gäster fortsätter 
att öka men de omsätter mindre pengar vid sina besök. 
Det har främst drabbat intäkterna på spelautomaterna, 
då spel på dessa automater tenderar att vara mer kon-

junkturkänsliga än spel på borden. Tillväxten på Poker 
fortsätter medan övriga bordsspel uppvisar en lägre 
tillväxttakt. De tre största kasinona, Stockholm, Göte-
borg och Malmö, har separata rum för pokerspel som är 
mycket välbesökta.

Utveckling av nettospelintäkter per kasino jämfört med 
2007 

Stockholm                         3,2 % 
Göteborg                       10,5 %
Malmö 6,7 %               
Sundsvall                         4,4 %

Även netto-
omsättningen från 
spelverksamheten 
m.m. utvecklas 
positivt. Nettoom-
sättningen från 
spelverksamheten 
m.m. under fjärde 
kvartalet uppgår till 
380 MSEK (371) och 
för perioden januari 
- december till 1 440 
MSEK (1 357). Res-
taurangverksamhe-
ten har visat fortsatt 
tillväxt. Under året 
har restaurangerna i 
Göteborg och Malmö renoverats och öppnats med nya 
restaurangkoncept.

Tekniken på kasinona är avancerad och genomgår 
kontinuerlig översyn. Ett förbättrat säkerhetssystem, 
spelansvarsinformation samt ett utbetalningssystem 
med vinstkvitton som ersatte mynt- och sedelhante-
ringen infördes under 2008.

Arbetet med spelansvar uppmärksammades inter-
nationellt och Casino Cosmopol blev 2008 nominerat 
av International Gaming Awards till priset ”Socially 
Responsible Casino Operator of the Year”

Under 2009 kommer åtgärder med fokus på att öka 
tryggheten och säkerheten för både gäster och perso-
nal fortsatt ha en mycket hög prioritet.

Ombud
Affärsområde Ombud består av de tre försäljningsområ-
dena Butik, Prenumeration och Förening.

 Per Jaldung, Chef Kasino
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Nettospelintäkterna under fjärde kvartalet uppgår till 
1 457 MSEK (1 447) och för perioden januari - decem-
ber till 5 280 MSEK (5 328).

Nettoomsättningen från spelverksamheten m.m. 
under fjärde kvartalet uppgår till 1 185 MSEK (1 163) 
och för perioden januari - december till 4 306 MSEK      
(4 358).

Försäljningsområde Butik
Försäljningsområdet ansvarar för försäljning av spel och 
lotterier via ombud.

För fjärde kvartalet uppgår nettospelintäkterna för 
försäljningsområde Butik till 1 442 MSEK  (1 440) och 
för perioden januari - december till 5 233 MSEK (5 307). 
Nettospelintäkterna för de olika produktgrupperna 
utvecklades under januari - december i jämförelse med 
samma period föregående år enligt tabellen nedan:

Lotterier                         -2,3 % 
Nummerspel                       4,3 %
Sportspel -2,1 %

Nettospelintäkterna 
från lotterier uppgår 
för perioden till 1 963 
MSEK  (2 008), en 
minskning jämfört med 
föregående år med 45 
MSEK. Lotterier uppvisar 
en negativ trend gen-
temot föregående år. 
Samtliga större produk-
ter uppvisar ett sämre 
försäljningsresultat än 
fjolåret även om några 
ljuspunkter funnits un-
der hösten med bland 
annat lyckade kampan-
jer kring Fars dag och jul. Paketeringen Lottpaketet har 
också varit mycket positiv och visar en försäljningsök-
ning på dryga 50 % gentemot föregående år.

Nettospelintäkterna från nummerspel uppgår för 
perioden till 2 782 MSEK (2 667), en ökning jämfört 
med föregående år med 115 MSEK. Allra bäst går det för 
Joker som visar en ökning på 16 MSEK (15,8 %) följt av 
Keno som ökar med 40 MSEK (6,9 %). Framför allt är det 
ett antal starka veckor under årets sex första månader 
som bidragit till det positiva utfallet medan höstförsälj-
ningen minskat.

Totalt för perioden uppgår nettospelintäkterna för 

sportspel till 1 419 MSEK (1 449) en minskning med 30 
MSEK. Även försäljningen av sportspel hade ett antal 
starka veckor under första halvåret med en Oddsetför-
säljning som brutto legat kraftigt över föregående år 
även under hösten. Då dessa försäljningssiffror åtföljdes 
av gynnsamma resultat för spelarna och höga vinstut-
betalningar, blev Svenska Spels nettointäkterna från 
Oddset lägre än förväntat.  

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. för för-
säljningsområde Butik uppgår för fjärde kvartalet till 
1 177 MSEK (1 194), och för perioden januari - decem-
ber till 4 289 MSEK (4 382). Försäljning i Butik hade en 
stark period under januari - juni med försäljningssiffror 
som låg tydligt över föregående år. Under hösten har 
dock försäljningen successivt minskat. 
Lanseringen av spel i kassalinjen på ICA har tagit fart 
under hösten och arbetet med att öka synligheten och 
kännedomen kring detta nya sätt att köpa sitt Lottospel 
på pågår fortlöpande. Arbetet med åtgärder för ökat 
spelansvar fortsätter med bland annat en kraftig ökning 
av antalet provköp hos ombuden under senare delen 
av året.

Försäljningsområde Förening
Förening är ett nystartat försäljningsområde i syfte att 
ge föreningslivet möjlighet att sälja Svenska Spels lott-
produkter och därigenom få intäkter till sin verksamhet. 
Under perioden januari - december uppgår nettospel-
intäkterna till 37 MSEK (21). Nettoomsättningen från 
spelverksamheten m.m. uppgår för perioden till 9 MSEK 
(3).

I dagsläget har vi över 2 400 föreningar som säljer 
Svenska Spel lotter. Vi ser att både kännedomen och att 
relationen mellan Svenska Spel och föreningslivet hela 
tiden blir bättre, vilket ger oss förhoppningar om att vi 
kan utveckla affären ytterligare.
 
Försäljningsområde Prenumeration 
Även försäljningsområde Prenumeration är nystartat 
och befinner sig under uppbyggnad. Verksamheten 
syftar till att ge allmänheten möjlighet att prenumerera 
på i första hand Svenska Spels lottsortiment. Under pe-
rioden januari - december uppgår nettospelintäkterna 
till 9 MSEK (0). Nettoomsättningen från spelverksamhe-
ten m.m. uppgår för perioden till 9 MSEK (0).

Under första kvartalet 2009 fortsätter arbetet med 
att optimera infrastruktur, öka kundvärde samt att gene-
rera fler kunder. Ambitionen är att under 2009 lansera 
fler produkter med distribution via prenumeration. 
Antalet kunder uppgår vid årsskiftet till ca 44 000.

Håkan Sjöstrand, Chef Ombud
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Internet
Affärsområdet svarar för försäljning av spel och lotter via 
Internet. 

Affärsområdets nettospelintäkter uppgår för fjärde 
kvartalet till 317 MSEK (333), och för perioden januari - 
december till 1 256 MSEK (1 181). Nettospelintäkterna 
för de olika produktgrupperna har utvecklats under 
perioden i jämförelse med samma period föregående år 
enligt tabellen nedan:

Lotterier                         -3,7 % 
Nummerspel                       16,0 %
Sportspel 8,9 %
Poker -3,2 %

De flesta produkter utom lotter inom affärsområdet 
ökar sin försäljning jämfört med samma period föregå-
ende år. Stryktips och Måltips, som ingår i produktgrup-
pen Sportspel, växer med 1 MSEK eller 0,5 % och når 
nettospelintäkter om 98 MSEK (97). Nettospelintäkterna 
för Oddset är 132 MSEK (118). Bland nummerspelen 
ökar Lotto 21,4 %, Joker med 24,1 % och Keno med 
64,3 %. Nettospelintäkterna från lotterier sjunker något, 
-3,7 %, jämfört med motsvarande period föregående år. 
Poker har en något vikande trend, minskade 3,2 %.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. för 
affärsområde Internet uppgår för fjärde kvartalet till 

292 MSEK (326) och 
för perioden januari - 
december 1 219 MSEK 
(1 159). 

Affärsområdet ökar 
sin försäljning jämfört 
med föregående år 
men en svagare trend 
kan urskiljas under 
andra halvåret då spel-
ansvarsåtgärder införts 
och rekryteringen av 
nya kunder varit för låg.

Vi ser allt tydligare 
effekterna av nylan-

seringen av svenskaspel.se med nytt utseende, bättre 
överblick, mer delaktighet och obligatorisk veckobud-
get. Veckobudget är ett spelverktyg där spelaren själv 
måste sätta ett tak för hur mycket pengar han är beredd 
att spela för under en vecka. Drygt 60 % av spelarna 
tycker att det är ”mycket bra” eller ”ganska bra” att Svens-
ka Spel inför veckobudget och endast 10 % är negativa 

till den obligatoriska spelansvarsåtgärden. Det får ses 
som ett gott betyg på att spelarna uppskattar verktyg 
för att kunna kontrollera sitt spelande. Spelansvarsverk-
tyget påverkar dock försäljningen. Veckoinsatsen per 
spelare har minskat med ca 10 % sedan veckobudget 
infördes.  Glädjande är att antalet unika spelare ökar,  
vilket i sig innebär en positiv resultateffekt - men framför 
allt är den sammantagna effekten att Svenska Spel i 
enlighet med uppdraget breddar sin kundbas samtidigt 
som ett större spelansvar tas.
    Nylanseringen av svenskaspel.se innebär att en helt 
ny systemplattform tagits i drift som skapar potential för 
ny spännande utveckling på vår hemsida. I tät dialog 
med kunderna kommer utvecklingen att inriktas på att 
förbättra spelupplevelsen och ”arenorna”, det vill säga 
spelplatserna för olika typer av spel.

Finansiell ställning 
Koncernens balansomslutning vid periodens slut 
uppgår till 7 912 MSEK (7 968).  Det egna kapitalet är vid 
periodens slut 5 108 MSEK (5 248). Minskningen jämfört 
med samma period föregående år beror på den mindre 
intjäningen under perioden jämfört med föregående år.

Soliditeten uppgår vid periodens slut till 64,6 % (66). 
Minskningen beror på mindre intjäning under perioden.

Kassaflöde 
Svenska Spels kassaflöde uppgick under perioden till    
-1 184 MSEK (728). 

Kassaflödet från den löpande verksamheten är 4 762 
MSEK (5 224) och förklaras huvudsakligen av periodens 
resultat. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten upp-
går till -699 MSEK (311). Fjolårets positiva kassaflöde 
förklaras av försäljning av aktier i dotterbolag. Investe-
ringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till -419 
MSEK (-172) och utgörs i huvudsak av utbyte av äldre 
spelautomater. Investeringar i immateriella tillgångar 
uppgår till -65 MSEK (-33) och utgörs av utveckling av 
ett nytt analys- och beslutstödsystem samt ny hemsida, 
svenskaspel.se. Övriga investeringar hänförs till nettoin-
vesteringar om -224 MSEK (148) som i stora delar härrör 
från kortfristiga placeringar. 

Kassaflödet från den finansiella verksamheten upp-
går till -5 247 MSEK (-4 807) och förklaras med utbetal-
ning till ägaren enligt vinstdisposition.

Likvida medel uppgår vid periodens slut till 2 187 
MSEK (3 371). 

    Mikael Franzén, Chef Internet



BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
JANUARI-DECEMBER 2008

8

Investeringar 
Investeringarna uppgår under perioden till 699 MSEK 
fördelat på investeringar i materiella tillgångar om 419 
MSEK (172) och investeringar i immateriella tillgångar 
om 65 MSEK (33). Merparten av anläggningstillgång-
arna härrör sig till nya Vegasautomater som är under 
installation, aktivering sker vid drifttagande. Därtill kom-
mer nettoinvesteringarna i finansiella tillgångar om 224 
MSEK (148). Försäljning av finansiella tillgångar inbringar 
0 MSEK (365) och materiella anläggningstillgångar 
inbringar 10 MSEK (3).

Moderbolaget
I moderbolaget ingår all spelverksamhet förutom kasi-
noverksamheten.

Nettospelintäkterna uppgår för fjärde kvartalet till     
2 323 MSEK (2 278) och för perioden till 8 580 MSEK     
(8 445). Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. är 
för fjärde kvartalet 1 770 MSEK (1 756) och för perioden 
6 631 MSEK (6 558).

Rörelseresultatet är för fjärde kvartalet 1 104 MSEK  
(1 030) och perioden 4 373 MSEK (4 516).

Periodens resultat uppgår för fjärde kvartalet till         
1 758 MSEK (1 574) och för perioden till 5 121 MSEK     
(5 133).

Moderbolagets investeringar i materiella tillgångar är 
under perioden 252 MSEK (125). Investeringar i imma-
teriella tillgångar är 53 MSEK (33). Nettoinvesteringar i 
finansiella tillgångar är -129 MSEK (586).

Under andra kvartalet ställdes säkerhet om 10 MSEK 
till Marknadsdomstolen i ett ärende rörande illojal 
konkurrens.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Eftersom Svenska Spels viktigaste tillgång är tillstånden 
att bedriva spel, utgör fortsatt regeringens spelutred-
ning vår största risk. En förändrad spelreglering, en 
eventuell försäljning av vissa delar av vår verksamhet 
och ett eventuellt licensförfarande för vissa spelformer 
är uppenbart en osäkerhetsfaktor för Svenska Spel. 
Dessutom ger instabiliteten på finansmarknaden och 
en begynnande lågkonjunktur anledning till osäkerhet 
om utvecklingen, även om spelbranschen inte normalt 
är så starkt påverkad av konjunktursvängningar.
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Marknadsläge och 
framtidsutsikter
Svenska Spel möter en allt hårdare konkurrens och en 
omvärld i snabb förvandling och bolagets framtid är 

till stor del beroende av hur politikerna avser att reglera 
och kontrollera den totala svenska spelmarknaden. 
Spelandet blir mer internationellt, med internationella 
spelbolag och internationella spelsamarbeten. Spel-
regleringen har urholkats och frågan är inte löst vare 
sig på EU-nivå eller på nationell nivå. Nuläget innebär 
att Svenska Spel i många avseenden agerar med sämre 
villkor än utlandsbaserade leverantörer t ex, vad gäller 
lansering av nya produkter och återbetalningsnivå till 
spelarna., vilket öppnar möjligheter för utlandsbaserade 
aktörer att ta marknadsandelar i Sverige.

Regeringen lade i juni 2007 fram sina direktiv för en 
utredning om den framtida spemarknaden i Sverige. I 
slutet av maj 2008 kom även tilläggsdirektiv där utred-
ningen även skall utreda förutsättningarna för utförsälj-
ning av delar av Svenska Spel. Utredningen presentera-
des den 15 december 2008. Betänkandet är nu ute på 
remiss och avsikten är att efter beredning, proposition 
och lagstiftande, att den ska utgöra grunden för en 
ny och moderniserad spellagstiftning. Framtiden för 
bolaget kan således i ett något längre perspektiv > 1 år 
relateras helt till politiska beslut. 

I nuläget är konkurrenstrycket inom den svenska 
spelmarknaden hårdare än någonsin. Utlandsbaserade 
Internetaktörer marknadsför sig allt intensivare. För att 
kunna konkurrera på marknaden är Svenska Spel i stort 
behov av vissa förändringar av gällande speltillstånd.

Svenska Spels övergripande strategi är att vara 
spelarnas första val, denna strategi skall dock vara 
i balans med de andra övergripande strategierna 

ansvar före vinst och hållbar utveckling. Det vill säga 
den kommersiella inriktningen skall alltid vara i balans 
med vårt ansvarstagande. Marknadens krav på ökat 
ansvarstagande från spelbolagen är också positivt 
utifrån Svenska Spels framtidsutsikter, vilket bland annat 
pokerframgången, intresset för spelansvarsverktyget 
Spelkoll m.m. understryker.

Med antagna strategier som grund och i det korta 
perspektivet finns möjligheter att bibehålla den le-
dande marknadspositionen i Sverige, detta dock under 
förutsättning att inte ytterligare restriktioner införs. I 
det längre perspektivet är dock en spelreglering som 
omfattar samtliga aktörer på den svenska marknaden 
och där samhället förmår att utöva en effektiv tillsyn och 
kontroll, en nödvändighet, men även helt avgörande för 
bolagets framtid.

Händelser efter räkenskapsår-
ets slut
Meta Persdotter har utsetts till ny VD för Svenska Spel. 
Hon tillträder tjänsten den 1 februari.

Arbetet med att avveckla samarbetet med Bingo-
allianserna pågår.

Meta Persdotter
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Finansiella rapporter
RESULTATRÄKNING - KONCERNEN
MSEK

Not 2008
Jan-dec

2007
Jan-dec

2008
Okt-dec

2007
Okt-dec

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1,2 8 071 7 915 2 150 2 127

Övriga intäkter - 93 -

Aktiverat arbete för egen räkning 11 20 2 3

Personalkostnader -924 -895 -246 -288

Övriga externa kostnader -1 853 -1 696 -539 -598

Av- och nedskrivningar immateriella och 
materiella anläggningstillgångar -320 -309 -106 -112

Rörelseresultat 4 985 5 128 1 260 1 132

Resultat från finansiella investeringar

Resultat försäljning andelar i dotterbolag 0 -4 0 -4

Ränte- och övriga finansiella intäkter 290 215 77 88

Ränte- och övriga finansiella kostnader -167 -90 -39 -31

Summa finansiella poster 123 121 38 53

Resultat efter finansiella poster 5 108 5 249 1 297 1 185

Skatt - -2 - -

PERIODENS RESULTAT 5 108 5 247 1 297 1 185

Resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare 5 108 5 247 1 297 1 185

Resultat per aktie

Antal aktier 2 000 2 000 2 000 2 000

Resultat per aktie, TSEK 2 554 2 624 648 593
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BALANSRÄKNING - KONCERNEN
(MSEK)

Not 2008-12-31 2007-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 259 269

Materiella anläggningstillgångar 1 193 1 024

Finansiella tillgångar 1 354 1 137

Summa anläggningstillgångar 2 807 2 430

Omsättningstillgångar

Kundfordringar och övriga fordringar 428 426

Avräkning Riksgälden 1 200 1 400

Förutbetalda kostnader 116 72

Kortfristiga placeringar 1 175 269

Likvida medel 2 187 3 371

Summa omsättningstillgångar 5 105 5 538

SUMMA TILLGÅNGAR 7 912 7 968

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 0 0

Reservfond 0 0

Intjänade vinstmedel inklusive periodens resultat 5 108 5 247

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 5 108 5 248

Minoritetsintresse - -

Summa eget kapital 5 108 5 248

Långfristiga skulder

Förlagslån 15 15

Ombudspanter 14 16

Obetalda vinster 1 194 1 076

Övriga långfristiga skulder 13 12

Avsatt till pensioner 14 16

Summa långfristiga skulder 1 250 1 134

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder och övriga skulder 555 644

Obetalda vinster 593 436

Regleringsfonder 101 95

Fonderade vinster 191 330

Förutbetalda intäkter 114 81

Summa kortfristiga skulder 1 554 1 586

Summa skulder 2 804 2 721

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 912 7 968
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KASSAFLÖDESANALYS - KONCERNEN
(MSEK)   Not 2008 2007  
    Jan-dec Jan-dec
Den löpande verksamheten    
 Periodens resultat  5 108 5 247 
  Av- och nedskrivningar immateriella och 
  materiella anläggningstillgångar  320 309
  Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar  -4 -94
  Förändring av pensionsskuld  -1 -3
  Övriga justeringar  6 -23
 Aktuell skatt  - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  5 429 5 436
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder

Kassaflöde från förändring i rörelsetillgångar och 
rörelseskulder
 Förändring av kundfordringar och övriga fordringar  -2 -55
 Förändring av övriga omsättningstillgångar  -749 -615
 Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder  -90 163
 Förändring av övriga rörelseskulder  174 295

Kassaflöde från den löpande verksamheten  4 762 5 224

Investeringsverksamheten
 Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -65 -33
 Investeringar i immateriella tillgångar  -419 -172
 Nettoinvesteringar i finansiella tillgångar  -224 148
 Försäljning av finansiella tillgångar  - 365
 Försäljning av materiella anläggningstillgångar  10 3

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -699 311

Finansieringsverksamheten
 Utbetalning av föregående års resultat  -5 247 -4 807  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -5 247 - 4 807

Årets kassaflöde  -1 184 728
Likvida medel vid periodens början  3 371 2 643
Likvida medel vid perioden slut  2 187 3 371

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL - KONCERNEN   2008 2007
(MSEK)     Jan-dec Jan-dec

Eget kapital vid periodens ingång   5 248 4 810

Utbetalt enligt vinstdisposition   -5 247 -4 807

Minoritetsintresse   - -2

Periodens resultat   5 108 5 247

Eget kapital vid periodens utgång   5 108 5 248
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RESULTATRÄKNING - MODERBOLAGET
(MSEK)

Not 2008
Jan-dec

2007
Jan-dec

2008
Okt-dec

2007
Okt-dec

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1,2 6 780 6 699 1 811 1 794

Aktiverat arbete för egen räkning 11 20 2 3

Personalkostnader -520 -468 -135 -143

Övriga externa kostnader -1 647 -1 487 -489 -529

Av- och nedskrivningar immateriella och 
materiella anläggningstillgångar -250 -248 -84 -95

Rörelseresultat 4 373 4 516 1 104 1 030

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag 611 519 611 519

Resultat försäljning andelar i dotterbolag - -4 - -4

Ränte- och övriga finansiella intäkter 3 304 223 81 90

Ränte- och övriga finansiella kostnader 3 -167 -120 -39 -61

Summa finansiella poster 748 618 653 544

Resultat efter finansiella poster 5 121 5 133 1 758 1 574

Skatt - - - -

PERIODENS RESULTAT 5 121 5 133 1 758 1 574

1) I posten ingår preskriberade vinster.
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BALANSRÄKNING - MODERBOLAGET
(MSEK) Not 2008-12-31 2007-12-31  
     
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar   246 266
Materiella anläggningstillgångar
 Byggnader och mark   23 24
 Om- och tillbyggnad   19 19
 Pågående nyanläggning   13 -
 Inventarier och datorer   465 406
Finansiella tillgångar
 Andelar i koncernföretag   71 71
 Långfristiga fordringar koncernföretag   568 570
 Andra långfristiga värdepappersinnehav   1 355 1 137
 Andra långfristiga fordringar   - -
Summa anläggningstillgångar   2 760 2 493

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
 Kundfordringar  411 393
 Fordringar hos koncernföretag  630 531
 Avräkning Riksgälden  1 200 1 400
 Övriga fordringar  4 15
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  87 57
Kortfristiga placeringar  1 240 283
Kassa och bank  1 980 3 205
Summa omsättningstillgångar  5 551 5 884

SUMMA TILLGÅNGAR  8 310 8 377
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BALANSRÄKNING - MODERBOLAGET
(MSEK)   Not 2008-12-31 2007-12-31  
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
 Aktiekapital   0 0
 Reservfond   0 0
Fritt eget kapital
 Balanserad vinst  0 114
 Periodens resultat  5 121 5 133
Summa eget kapital  5 121 5 247

Avsättningar
 Avsatt till pensioner  13 15
Summa avsättningar  13 15

Långfristiga skulder
 Skulder till koncernföretag  0 0
 Obetalda vinster  1 194 1 076
 Övriga långfristiga skulder  42  43
Summa långfristiga skulder  1 235 1 119

Kortfristiga skulder
 Leverantörsskulder  196 210
 Obetalda vinster  593 436
 Skulder till koncernföretag  529 569
 Regleringsfonder  101 95
 Fonderade vinster  156 312
 Övriga kortfristiga skulder  173 165
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  193 209
Summa kortfristiga skulder  1 940 1 995

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  8 310 8 377

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter   12 1
Ansvarsförbindelser   0 0
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KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAGET
(MSEK)   Not 2008 2007  
    Jan-dec Jan-dec
Den löpande verksamheten
 Periodens resultat  5 121 5 133 
  Av- och nedskrivningar immateriella och 
  materiella anläggningstillgångar  250 248
  Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar  0 0
  Anteciperad utdelning Casino Cosmopol AB  -611 -519
  Förändring av pensionsskuld  -2 -1
  Övriga justeringar  6 -21
 Aktuell skatt  - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  4 765 4 841
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder

Kassaflöde från förändring i rörelsetillgångar och 
rörelseskulder
 Förändring av kundfordringar   -18 -66
 Förändring av övriga omsättningstillgångar  -875 -675
 Förändring av leverantörsskulder  -14 -3
 Förändring av övriga rörelseskulder  76 642
     
Kassaflöde från den löpande verksamheten  3 934 4 739

Investeringsverksamheten
 Investeringar i immateriella tillgångar  -53 -33
 Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -252 -125
 Nettoinvesteringar i finansiella tillgångar  -129 586
 Försäljning av materiella anläggningstillgångar  3 2
 Erhållen utdelning  519 381

Kassaflöde från investeringsverksamheten  88 810

Finansieringsverksamheten
 Utbetalning av föregående års resultat  -5 247 -4 807  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -5 247 - 4 807

Årets kassaflöde  -1 226 742
Likvida medel vid periodens början  3 205 2 463
Likvida medel vid perioden slut  1 980 3 205

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL - MODERBOLAGET 2008 2007
(MSEK)   Jan-dec Jan-dec

Eget kapital vid periodens ingång 5 247 4 921

Utbetalt enligt vinstdisposition -5 247 -4 807

Periodens resultat 5 121 5 133

Eget kapital vid periodens utgång 5 121 5 247
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  2008 2007 2008 2007
(MSEK) Jan-dec Jan-dec Okt-dec Okt-dec  
Tjänsteförsäljning
 Spelintäkter 21 335 20 346 5 723 5 595
 Vinnarnas andel (inkl. preskriberade vinster) -12 709 -11 852 -3 387 - 3 291
 Provisioner -1 983 -1 916 -562 -542
Varuförsäljning
 Intäkter från restaurang - och caféverksamhet - - - -
 Kostnad sålda varor - - - -
Hyresintäkter 
 Uthyrning av spelterminaler 51 52 13  13
Övrigt 86 69 24 19
Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 6 780 6 699 1 811 1 795  

Tilläggsupplysningar

Företagsinformation
Svenska Spels bokslutskommuniké för perioden januari 
– december 2008 har godkänts för publicering enligt 
styrelsebeslut den12 februari 2009. 
 
Redovisningsprinciper
Svenska Spels bokslutskommuniké för perioden januari 
– december 2008 är upprättad i enlighet med Interna-
tional Accounting Standard (IAS) 34, Delårsrapporte-

ring. Samma redovisningsprinciper och beräkningar har 
tillämpats som i Svenska Spels årsredovisning för 2007. 
Moderbolagets rapport är upprättad enligt Årsredo-
visningslagen och RFR 2.1 om redovisning för juridiska 
personer, vilket innebär att moderbolaget tillämpar av 
EU godkänd IFRS standard samt uttalanden av IFRIC så 
långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisnings- 
och Tryggandelagen m.m. Svenska Spels boksluts-
kommuniké för perioden januari - december 2008 är 
upprättad i enlighet med ägarens riktlinjer för ekono-
misk rapportering. 

Noter

Not 1 Intäkter per väsentligt intäktsslag

Koncern

Moderbolag

  2008 2007 2008 2007 
(MSEK) Jan-dec Jan-dec Okt-dec Okt-dec 
Tjänsteförsäljning
 Spelintäkter 22 559 21 499 6 039 5 907
 Vinnarnas andel (inkl. preskriberade vinster) -12 709 -11 852 -3 387 - 3 291
 Provisioner - 1 983 -1 916 -562 -542
Varuförsäljning
 Intäkter från restaurang- och caféverksamhet 101 94 31 29
 Kostnad sålda varor -36 -33 -11 -10
Hyresintäkter 
 Uthyrning av spelterminaler 51 52 13 13
Övrigt 89 72 25 20
Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 8 071 7 915 2 148 2 127  

Not 2  Rapportering per segment
Den 1 december 2008 genomfördes en organisations-
förändring i koncernen. Tidigare har den interna organi-
sationsstrukturen bestått av två divisioner med totalt sju 

underliggande affärsområden. Förändringen innebär 
att organisationen nu är indelad i följande fyra affärsom-
råden: Restaurang & Bingohallar, Kasino, Ombud samt 
Internet.
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(MSEK)  2008 2007 2008 2007
Affärsområde  Jan-dec Jan-dec Okt-dec Okt-dec 
Restaurangspel & Bingohallar  7 482 7 107 1 974 1 849
Kasino  1 224 1 153 317 312 
Ombud  11 297 11 022 3 117 3 091 
Internet  2 556 2 217 632 656 
Övrigt/eliminering  0 - 0  - 
Koncernen totalt  22 559 21 499 6 039 5 907 
      

(MSEK)  2008 2007 2008 2007
Affärsområde  Jan-dec Jan-dec Okt-dec Okt-dec 
Restaurangspel & Bingohallar  726 701 169 132
Kasino  545 477 136 90 
Ombud  3 020 3 101 822 766 
Internet  759 797 158 195 
Övrigt/eliminering  -65 52 -24  -52 
Koncernen totalt  4 985 5 128 1 260 1 132 
      

(MSEK)  2008 2007 2008 2007
Affärsområde  Jan-dec Jan-dec Okt-dec Okt-dec 
Restaurangspel & Bingohallar  2 044 1 936 549 498
Kasino  1 224 1 153 317 312 
Ombud  5 280 5 328 1 457 1 447 
Internet  1 256 1 181 317 333 
Övrigt/eliminering  0 - 0  - 
Koncernen totalt  9 804 9 598 2 640 2 590 
      

Koncernens spelintäkter redovisas i tabellen nedan 
både brutto och netto. Affärsområde Kasino redovisar 
enbart nettospelintäkter. Vissa overheadkostnader har 

  

Definitioner
Period       Januari – december
Rapportperiod      Oktober – december
Bruttospelintäkter      Intäkter för alla köpta lotter och insatser för alla spel under 
       perioden, exklusive insatser för flerveckorsspel avseende framtida 
       perioder.
Nettospelintäkter      Bruttospelintäkter minus vinnarnas andel.
Nettoomsättning från spelverksamhet m.m.    Nettospelintäkter minus provisioner till ombud samt    
       övriga intäkter hänförliga till spelverksamheten.
Rörelsemarginal      Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av totala    
       intäkter.
Soliditet       Eget kapital inklusive minoritet i procent av balansomslutningen.
Nettoomsättning per anställd    Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. (beräknat per helår)  
       dividerat med medelantalet anställda.

Nettospelintäkter

Rörelseresultat

inte fördelats. Redovisning av nettoomsättning från 
spelverksamhet m.m. återfinns i tabell på sidan 4.

  
Bruttospelintäkter
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Not 3 Ersättningar till ledande befattnings-
havare

Den 21 april gjordes en uppgörelse med  VD Jesper 
Kärrbrink innebärande att han lämnade bolaget med en 
överenskommelse om avgångsvederlag motsvarande 
12 måndaslöner. Två divisionschefer samt tf divisions-
chefen Claes Tellman har lämnat verksamheten med 
jämförbara villkor.

I maj lämnade personaldirektör Eva Wetterdal enligt 
överenskommelse i november 2007 sin befattning med 
ett vederlag om 6 månadslöner.

Visby 2009-02-12

Meta Persdotter
 Verkställande direktör

 

Rapporten har ej granskats av bolagets revisorer.

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport, januari - mars 2009 publiceras den 21 april 2009
Delårsrapport, januari - juni 2009 publiceras den 17 juli 2009
Delårsrapport, januari - september 2009 publiceras den 22 oktober 2009
Bokslutskommuniké, januari – december 2009 publiceras i februari 2010

Årsstämma
Årsstämma hålls i Visby den 15 april 2009

Rapporten har angivits av verkställande direktören efter bemyndigande av styrelsen.
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FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Anders Hägg, Ekonomidirektör

tel 0498-26 36 59 alt. 070-566 36 59
Andreas Jansson, Informationschef,
tel 08-757 79 78 alt. 070-330 37 70

AB SVENSKA SPEL
621 80 Visby

Huvudkontorets besöksadress:
Norra Hansegatan 17, Visby

Tel 0498 - 26 35 00
Fax 0498 - 26 36 30

Organisationsnummer: 556460-1812

E-post: kundservice@svenskaspel.se
Hemsida: www.svenskaspel.se


