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Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick till  8 096 •	
MSEK (8 071), en ökning med 0,3%.

Rörelseresultatet•	  uppgick till 4 921 MSEK (4 985), en minskning 
med 1,3%.

Periodens•	  resultat uppgick till 4 977 MSEK (5 108), en minskning 
med 2,6%.

Svenska Spel har i sitt remissvar över Spelutredningens betänkande •	
(SOU2008:124) tillstyrkt förslaget om en uppstramning av spelreg-
leringen och avstyrkt förslaget om en öppning för nya aktörer. En 
öppning av spelmarknaden skulle enligt Svenska Spels uppfattning 
leda till ökat spelande och därmed risk för spelberoendeproblem. 

Svenska Spel är ett av de första spelbolagen i Europa att uppfylla •	
branschorganisationen European Lotteries krav för spelansvar. 

Regeringen föreslår i budgetpropositionen (2009/10:1) att riks-•	
dagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels årsstämma 
2010 verkar för att årsstämman beslutar om ett stöd till idrotten 
i form av ett bidrag på 500 MSEK till den särskilda satsningen 
Idrottslyftet samt ett bidrag som motsvarar 1/26 del av bolagets 
överskott 2009 från Nya Penninglotten avsett för konst, teater och 
andra kulturella ändamål.

Svenska Spel stärker sitt sociala ansvar och fattar beslut att införa •	
18-års gräns från och med 1 oktober 2010 även vid köp av lotter. 

MSEK Jan-dec 
2009

Jan-dec 
2008

                 Förändring

            %           MSEK

Okt-dec
2009

   Okt-dec 
2008

                 Förändring

             %          MSEK

Bruttospelintäkter 22 175 22 559 -1,7 -384 6 047 6 039 0,1 8

Nettospelintäkter 9 905 9 804 1,0 101 2 732 2 640 3,5 92

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 8 096 8 071 0,3 25 2 237 2 150 4,0 87

Rörelseresultat 4 921 4 985 -1,3 -64 1 338 1 260 6,2 78

Finansiella poster, skatt 56 123 -54,5 -67 21 37 -43,2 -16

Periodens resultat 4 977 5 108 -2,6 -131 1 360 1 297 4,9 63

Balansomslutning 8 000 7 912 1,1 88 - - - -

Investeringar materiella tillgångar 256 419 -38,9 -163 109 80 36,3 29

Investeringar immateriella tillgångar 35 65 -46,2 -30 4 29 -86,2 -25

Nettoinvesteringar finansiella tillgångar 81 224 -63,8 -143 -7 80 -108,8 -87

Nyckeltal

Rörelsemarginal % 21,9 21,9 - - 21,8 20,6 5,8 -

Soliditet % 62,2 64,6 -3,7 - 62,2 64,6 -3,7 -

Nettoomsättning per anställd 4,6 4,7 -2,1 - 4,6 4,7 -2,1 -

Spel- och lottombud, antal 6 758 6 811 -0,8 - 6 758 6 811 -0,8 -

Spelplatser med Vegas 2 187 2 229 -1,9 - 2 187 2 229 -1,9 -

Ekonomisk översikt och nyckeltal, koncernen  
     

 
 
 
 
  Period januari - december 2009    
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    VD har ordet

Mitt första år som VD för Svenska Spel har varit mycket inspirerande, 
händelserikt och intensivt. Det inleddes med att avge remissvar på den 
utredning om reglering av svensk spelmarknad som lades fram i december 
2008.  Vårt uppdrag från ägaren ställer krav på både ansvarstagande och god 
lönsamhet. I linje med detta har under året ytterligare spelansvarsåtgärder 
implementerats och en översyn av kärnprocesser och organisation inletts.

Detta innebär att vi just nu är inne i ett förändringsarbete av organi-
sationen och våra arbetssätt på Svenska Spel vilket har förutsatt ett stort 
engagemang från flertalet inom företaget. 

Tack vare duktiga och engagerade medarbetare har vi åter igen nått 
fram till ett fantastiskt resultat 2009. I tider av den värsta finanskrisen sedan 
1920-talet och hård konkurrens från flertalet oreglerade spelbolag har vi nått 
ett resultat på nästan 5 miljarder kronor. Det är det tredje bästa resultatet 
någonsin för koncernen sedan starten, vilket är helt fantastiskt! Jag är mycket 
stolt över det arbete som bedrivs inom hela Svenska Spel. Att vi står oss så 
starka på den svenska spelmarknaden känns ännu bättre när jag tänker på 
hur mycket arbete vi lägger ner på spelansvar. Införandet av insättnings-
budget på Internet har stärkt vårt spelansvar att jobba förebyggande. De så 
kallade provköpen, det vill säga kontroll av att ålderskontroller fungerar ute 
hos våra ombud och affärspartners, har uppnått mycket bra nivåer. 

Antalet spelare på Internet och antalet gäster på Casino Cosmopol 
ökade mycket glädjande under 2009, dock spelades det för lägre summor 
än tidigare år, vilket troligen är ett resultat av de dåliga finansiella tiderna och 
införda spelansvarsåtgärder. 

Svenska Spel har länge haft ett omfattande samarbete med idrotten, 
men nu har vi bestämt oss för att bli idrottens bästa vän, vilket vi avser att 
utveckla ytterligare under 2010.

Jag ser med stor glädje fram emot ett nytt spännande 2010 med ett 
Svenska Spel i förändring.

Visby i februari 

Meta Persdotter  
Verkställande direktör 

Koncernen
Svenska Spel under fjärde kvartalet
Nettoomsättning  från spelverksamhet m.m. uppgick för fjärde kvartalet till
2 237 MSEK (2 150), en ökning i förhållande till motsvarande period föregå-
ende år med 87 MSEK eller 4,0%.

Rörelseresultatet uppgick till 1 338 MSEK (1 260), en ökning i förhållande 
till motsvarande period 2009 med 78 MSEK eller 6,2%. Resultatet har belas-
tats med kostnader för att avveckla BingoLive-hallarna, vilka sammantaget 
ger en negativ påverkan med 47 MSEK.

Resultatet efter finansiella poster och skatt för fjärde kvartalet uppgick till          
1 360 MSEK (1 297), en ökning med 63 MSEK eller 4,9%.
 

Svenska Spel under perioden 
januari - december
Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. uppgick till 8 096 MSEK (8 071), 
en ökning mot föregående år med 25 MSEK eller 0,3%. 

Nettospelintäkterna uppgick under perioden till 9 905 MSEK (9 804), en 

ökning med 101 MSEK eller 1,0%. Affärsområde Restaurangspel & Bingohal-
lar ökar med 2,6% och affärsområde Ombud ökar med 2,1% jämfört med 
föregående år. Affärsområde Internet samt affärsområde Kasino uppvisar en 
nedgång med 2,3% respektive 2,8%.

Vinnarnas andel uppgick under perioden till 12 268 MSEK (12 709), 
en minskning med 441 MSEK. Minskningen är en följd av försäljningsut-
vecklingen och fokuserade insatser avseende minskad riskexponering för 
återbetalningsnivå på Oddset. Provisioner för försäljning av lotter och spel 
samt vinstinlösen uppgick till 2 020 MSEK (1 983), en ökning med 37 MSEK. 
Försäljningsökning för spel med högre ersättningsnivå är orsaken till ökade 
kostnader.

Rörelseresultatet för Svenska Spel uppgick till 4 921 MSEK (4 985), en 
minskning med 64 MSEK eller 1,3%. Försämringen förklaras huvudsakligen 
av ökade kostnader från genomförda satsningar under de senaste åren samt 
kostnader för att avveckla Bingo-Live hallarna. 

Finansnettot uppgick till 56 MSEK (123). Försämringen kan i stort härle-
das till marknadsutvecklingen av räntenivåer.

Periodens resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till  4 977 
MSEK (5 108), en minskning med 131 MSEK (-2,6%). 

Finansiell ställning 
Koncernens balansomslutning vid periodens slut uppgick till 8 000 MSEK     
(7 912).  

Det egna kapitalet uppgick vid periodens slut till 4 977 MSEK (5 108). 
Soliditeten uppgick vid periodens slut till 62,2% (64,6). 

Kassaflöde 
Svenska Spels kassaflöde uppgick under perioden till  264 MSEK (-1 184). 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 737 MSEK        
(4 762) och kassaflödet från investeringsverksamheten till -365 MSEK (-699).  
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -5 108 MSEK (-5 247) 
vilket är hänförligt till utbetalning av överskott i enlighet med beslut på årets 
årsstämma.

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 2 451 MSEK (2 187). 

Investeringar 
Investeringarna uppgick under perioden till 372 MSEK (708) fördelat på 
investeringar i materiella tillgångar om 256 MSEK (419) och investeringar i 
immateriella tillgångar om 35 MSEK (65) samt nettoinvesteringar i finansiella 
tillgångar om 81 MSEK (224).  Försäljning av materiella tillgångar inbringade 
7,4 MSEK (9,6).

Moderbolaget
I moderbolaget ingår all spelverksamhet förutom kasinoverksamheten.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. uppgick under det fjärde 
kvartalet till 1 913 MSEK (1 811) och för perioden till 6 831 MSEK  (6 780).

Rörelseresultatet uppgick under fjärde kvartalet till 1 177 MSEK (1 104) 
och för perioden till 4 368 MSEK (4 374).

Kassaflödet för perioden uppgick till 315 MSEK (-1 226). 
Moderbolagets investeringar i materiella tillgångar uppgick under perio-

den till 236 MSEK (252). Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 35 
MSEK (53) samt nettoinvesteringar i finansiella tillgångar till 687 MSEK (129).
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Förändringar i Svenska Spels ledning
Som ett led i  Svenska Spels förändringsarbete har Thomas Agrell anställts 
som marknadsdirektör. Thomas tillträdde sin tjänst den 1 september 2009 
och ingår sedan dess i företagsledningen. Ytterligare information beträf-
fande avtalsvillkor finns i not 2. I november avgick kommunikationsdirektör 
Andreas Jansson. Mikael Franzén  chef för affärsområde Internet har under 
hösten övergått till ny roll som specialist i utvecklingsfrågor.
 

Risker och osäkerhetsfaktorer
Svenska Spels viktigaste tillgång är tillstånden för spelverksamheten. En 
förändrad spelreglering enligt förslagen i den senaste spelutredningen 
eller andra regleringsalternativ utgör en uppenbar osäkerhetsfaktor 
för Svenska Spel och är helt avgörande för bolagets framtid. Rådande 
lågkonjunktur och en instabil finansmarknad är också osäkerhetsfaktorer 
som fortsatt påverkar utvecklingen för bolaget. En annan osäkerhets-
faktor som kan påverka Svenska Spels verksamhet är frågan om Svenska 
Spel omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU). Svenska Spel har 
utrett denna fråga och gjort bedömningen att bolaget inte omfattas av 
LOU. I övrigt gällande riskbedömningar hänvisas till årsredovisningen för 
2008 sid 74-75. Denna redovisning är i allt väsentligt överensstämmande 
med den bedömning som görs i nuläget.

Marknadsläge och framtidsutsikter
Svenska Spel möter en allt hårdare konkurrens i en omvärld i snabb förvand-
ling. Bolagets framtid är till stor del beroende av hur politikerna avser att 
reglera och kontrollera den totala svenska spelmarknaden. Spelandet blir 
alltmer internationellt, med utländska spelbolag på den svenska spelmark-
naden och gränsöverskridande samarbeten. Den svenska regleringen har 
urholkats och frågan är inte löst vare sig på EU-nivå eller på nationell nivå. 
Nuläget innebär en ojämnlik konkurenssituation där de utländska aktörernas 
verksamhet inte omfattas av de regler och restriktioner som gäller för svenska 
aktörer.  För Svenska Spel gäller restriktioner  t ex, vad gäller lansering av nya 
produkter och återbetalningsnivå till spelarna, vilket öppnar möjligheter för 
de utlandsbaserade aktörerna att ta marknadsandelar i Sverige.

Regeringen lade i juni 2007 fram sina direktiv för en utredning om den 
framtida spelmarknaden i Sverige. I slutet av maj 2008 kom även tilläggs-
direktiv där utredningen skall utreda förutsättningarna för utförsäljning av 
delar av Svenska Spel. Utredningen lämnade sitt slutbetänkande den 15 
december 2008. Betänkandet har varit ute på remiss och därefter förbereds 
ett lagförslag. 

Svenska Spels uppdrag från ägaren kan övergripande sammanfattas i 
att spelverksamheten skall bedrivas på ett ansvarsfullt sätt. Det vill säga den 
kommersiella inriktningen skall alltid vara i balans med vårt ansvarstagande. 
Det flerdimensionella uppdraget stämmer väl med marknadens krav på ökat 
ansvarstagande från spelbolagen vilket också är positivt utifrån Svenska Spels 
framtidsutsikter. Detta understryks bland annat av pokerframgången, intres-
set för spelansvarsverktyget Spelkoll m.m.

Med antagna strategier som grund och i det korta perspektivet finns 
möjligheter att bibehålla den ledande marknadspositionen i Sverige, med ett 
fortsatt gott bolagsresultat, 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 Svenska Spels framtid.

Händelser efter periodens slut
En ny organisation som består av sex verksamhetområdens och fyra staber 
träder i kraft den 1 januari 2010. Syftet med en förändrad organisation är 
bland annat att skapa förutsättningar för att bolaget skall arbeta mer proces-
sorienterat och att alla medarbetare med tydligare roller och ansvar förstår 
hur den egna arbetsinsatsen bidrar till nöjda kunder.

Affärsområden 2009
Koncernens operativa verksamhet är 2009 indelad i följande fyra affärsområ-
den; Restaurangspel & Bingohallar, Kasino, Ombud (består av försäljningsom-
råde Butik, Förening och Prenumeration) samt Internet.

Nettospelintäkter 
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Affärsområde Restaurangspel & Bingohallar
Under affärsområdet sorterar de restauranger och bingohallar som tillhan-
dahåller värdeautomatspelet Vegas inklusive de bingohallar som drevs i 
Svenska Spels regi fram till och med den 30 juni 2009.

Nettospelintäkterna uppgick under det fjärde kvartalet till 540 MSEK 
(549) och ackumulerat för perioden till 2 098 MSEK (2 044).

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. uppgick för fjärde kvartalet 
till 315 MSEK (315) och för perioden till 1 249 MSEK (1 244).

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 733 MSEK (726).

Affärsområde Restaurangspel
Affärsområdets verksamhet består i att bedriva värdeautomatspel under 
namnet Vegas. Spelformen finns i 2 097 restauranger (6 235 automater) och i 
90 bingohallar (341 automater).

Nettospelintäkterna uppgick under det fjärde kvartalet till 540 MSEK 
(531) och ackumulerat för perioden till 2 067 MSEK (1 983). Nettospelin-
täkterna översteg de förväntningar som fanns och spelformen slog ett nytt 
försäljningsrekord. Under senare delen av tredje och fjärde kvartalet har net-
tospelintäkterna utvecklats svagt jämfört med föregående år vilket förklaras 
av en försenad spelrelease. 

Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick för fjärde kvartalet 
till 315 MSEK (315) och för perioden till 1 209 MSEK (1 181). Denna är direkt 
relaterad till spelintäkterna då den i huvudsak består av nettospelintäkter minus 
affärspartners andel.

På spelansvarsområdet har affärsområdet arbetat aktivt med provköp 
och observationskontroller för att säkerställa att den åldersgräns på 18 år 
som finns på Vegas efterlevs. Andelen positiva provköp har under året ökat 
successivt, och 2009 uppvisades det bästa utfallet någonsin. 

Under det andra halvåret har ett test med spelzoner kring automaterna 
genomförts på ett antal restauranger och bingohallar. Syftet med spelzo-
nerna är att markera en ålderskontrollerad zon. Testet håller som bäst på att 
utvärderas innan nästa steg kommer att tas.

Affärsområde Restaurangspel håller på att testa ett nytt centralsystem 
vilket kommer att möjliggöra en ökad utveckling av spelportföljen. Arbetet 
har under det fjärde kvartalet befunnit sig i en intensiv kvalitetssäkringspe-
riod, en fas som kommer att fortsätta under de första månaderna 2010. 

Under året har affärsområde Restaurangspel löpande sett över sin au-
tomatpark. Gamla uttjänta automater har fasats ut och ersatts av nya. Detta 
görs för att förhöja spelupplevelsen, förbättra säkerheten, samt möjliggöra 
implementeringen av det nya centralsystemet. Arbetet kommer att fortsätta 
även under 2010.

Försäljningsområde Bingohallar
Från den 1 juli bedriver Svenska Spel inte längre någon bingoverksamhet 
i hall och försäljningsområdet har avvecklats. Detta efter styrelsebeslut i 
december 2008 att satsningen på bingoverksamhet i hall skall avslutas.

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

Nettospelintäkterna uppgick under fjärde kvartalet till 299 MSEK (317) 
och ackumulerat för perioden till 1 198 MSEK (1 224). Nettospelintäkterna för 
bordsspel uppgick för fjärde kvartalet till 125 MSEK (132) och nettospelintäk-
terna för spelautomater uppgick till 174 MSEK (184). Motsvarande nettospel-
intäkter för perioden januari - december var för bordsspel 488 MSEK (489) 
och för spelautomater 710 MSEK (735).

Under fjärde kvartalet har nettospelintäkterna uppvisat en negativ (-6%) 
utveckling jämfört med samma period 2008.  

Antalet besök ökar fortsatt och ackumulerat är ökningen 2% jämfört 
med föregående år. 

Sett ur ett internationellt perspektiv har kasinon världen över drabbats 
hårt av lågkonjunkturen och många europeiska och amerikanska kasinon har 
tappat markant både på intäkts- och besökssidan. Gästerna fortsätter att be-
söka Casino Cosmopol vilket gör att tron på framtiden är förhållandevis god. 

Utveckling av nettospelintäkter per kasino jämfört med 2008 

Stockholm                      +0,4%
Göteborg    -2,4%
Malmö    -5,9%
Sundsvall    -3,6%

Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m under fjärde kvartalet 
uppgick till 326 MSEK (331) och  för perioden till 1 275 MSEK (1 303). Restau-
rangverksamheten har under året uppvisat en mindre ökning vilket resulterat 
i ökade intäkter (2%) jämfört med motsvarande period föregående år.

Rörelseresultat uppgick för perioden till 470 MSEK (545), en minskning 
med 75 MSEK.

 Under 2009 har ett antal olika projekt initierats för ökad samverkan mel-
lan kasinona, bland annat inom restaurang och poker. Syftet är att erbjuda 
gästerna högsta möjliga service och bästa utbud på ett effektivt sätt. Arbetet 
med dessa projekt fortskrider under resterande del av året, liksom arbetet 
med att förädla ytorna på alla kasinon för att erbjuda gästerna bästa möjliga 
upplevelse.

Nyckeltal1 2009 2008

(MSEK) Jan-dec Jan-dec

Bruttospelintäkter 7 518 7 482

Nettospelintäkter 2 098 2 044

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m 1 249 1 244

Rörelseresultat 733 726

Spelplatser (st) 2 187 2 229

Medelantalet anställda 88 130

1 Kvartalsdata framgår av sidan 7

Nyckeltal1 2009 2008

(MSEK) Jan-dec Jan-dec

Bruttospelintäkter 1 198 1 224

Nettospelintäkter 1 198 1 224

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m 1 275 1 303

Rörelseresultat 470 545

Gäster (st) 1 212 177 1 189 800

Medelantalet anställda 996 955
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Affärsområde Ombud
Affärsområde Ombud består av de tre försäljningsområdena Butik, Förening 
och Prenumeration. 

Nettospelintäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 1 551 MSEK (1 457) 
och för perioden till 5 389 MSEK (5 280).

Nettoomsättningen från spelverksamheten m.m. uppgick för fjärde 
kvartalet till 1 271 MSEK (1 184) och för perioden till 4 400 MSEK (4 307). 
Rörelseresultatet för perioden uppgick till 3 061 MSEK (3 034), en ökning 
med  27 MSEK.

Försäljningsområde Butik
Försäljningsområdet ansvarar för försäljning av spel och lotterier via ombud. 
Under fjärde kvartalet uppgick nettospelintäkterna till 1 523 MSEK (1 433) 
och för perioden till 5 313 MSEK (5 234). Nettospelintäkterna för de olika 
produktgrupperna utvecklades under januari – december i jämförelse med 
samma period föregående år enligt tabellen nedan: 
 
Lotter    -2,7%
Nummerspel   +3,7%
Sportspel     +3,7%

Nettospelintäkterna från lotter uppgick för fjärde kvartalet till 521 MSEK 
(520). Ackumulerat för perioden uppgick nettospelintäkterna till 1 752 MSEK      
(1 799), en minskning jämfört med föregående år med 47 MSEK.  

Nettospelintäkterna från nummerspel som Lotto, Keno och Joker upp-
gick för fjärde kvartalet till 646 MSEK (576). Lottos budskap om Drömvinsten, 
som växte sig till en rekordpott över 160 MSEK, har under hösten bidragit 
starkt till att nettospelintäkterna ökat. För perioden uppgick intäkterna till       
2 356 MSEK (2 272), en ökning jämfört med föregående år med 84 MSEK. 

Totalt för fjärde kvartalet uppgick nettospelintäkterna för sportspel till 
357 MSEK (337). För perioden uppgick nettospelintäkterna till 1 205 MSEK           
(1 163) en ökning med 42 MSEK. Tipsfamiljen med produkter som bland 
annat Stryktipset, Europatipset och Måltipset visar på en tillbakagång medan 
Oddset däremot uppvisar en positiv utveckling vilket är ett resultat av ge-
nomförda insatser i syfte att minska vår riskexponering.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. uppgick för fjärde kvartalet 
till 1 252 MSEK (1 178) och för perioden till 4 350 MSEK (4 289).

Försäljningsområde Förening
Försäljningsområde Förenings verksamhet syftar till att ge föreningslivet 
möjlighet att sälja Svenska Spels lottprodukter. 

Under fjärde kvartalet uppgick nettospelintäkterna till 20 MSEK (15) och 
för perioden uppgick de till 51 MSEK (37). Nettoomsättningen från spelverk-
samhet m.m. uppgick för fjärde kvartalet till 10 MSEK (9) och för perioden till 
27 MSEK (19).

Svenska Spel samarbetar med Hockeyligan och har i samband med 
seriepremiären upprättat spelzoner på sex ishockeyarenor, där kunden bland 
annat kan spela på sitt favoritlag på plats. Satsningen på att starta spel på 
våra stora ishockey- och fotbollsarenor fortsätter under 2010.

Försäljningsområde Prenumeration 
Försäljningsområde Prenumerations verk samhet syftar till att ge allmänheten 
möjlighet att prenumerera på i första hand Svenska Spels lottsortiment. 

Under fjärde kvartalet uppgick nettospelintäkterna till 7 MSEK (0) och för 
perioden till 24 MSEK (9). 

Arbetet med att optimera infrastruktur, öka kundvärde samt att generera 
fler kunder fortsätter. Kundtillströmningen och kundnöjdheten fortsätter att 
vara god.

Affärsområde Internet
Affärsområdet svarar för försäljning av spel och lotter via Internet.

Affärsområdets nettospelintäkter uppgick under fjärde kvartalet till 342 
MSEK (317) och för perioden till 1 220 MSEK (1 256). Nettospelintäkterna för 
de olika produktgrupperna har utvecklats under perioden januari - decem-
ber i jämförelse med samma period föregående år enligt tabellen nedan:

Lotter      -4,1% 
Nummerspel     +4,1%
Poker    -18,1%
Sportspel     +5,9 % 

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. för affärsområde Internet 
uppgick för fjärde kvartalet till 326 MSEK (320) och för perioden till 1 177 
MSEK (1 219).

Rörelseresultatet uppgick för perioden till 726 MSEK (792), en minskning 
med 66 MSEK.

Främsta anledningen till det försämrade resultatet är att många spelare 
minskade sina insatser efter att det 2008 blev obligatoriskt att sätta en 
personlig gräns för hur mycket pengar man vill föra över till spelkonto varje 
vecka. På svenskaspel.se har den aktiva kundstocken ökat med 39% jämfört 
med föregående år, medan snittinsatsen minskat. Med tanke på att Svenska 
Spel har till uppgift att kanalisera spelare från utländska spelsajter till sin säk-
rare och förmodligen mera ansvarsfulla spelmiljö är det en positiv utveckling.

1 Kvartalsdata framgår av sidan 7

Nyckeltal1 2009 2008

(MSEK) Jan-dec Jan-dec

Bruttospelintäkter 11 100 11 297

Nettospelintäkter 5 389 5 280

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m 4 400 4 307

Rörelseresultat 3 061 3 034

Ombud (st) 6 758 6 811

Medelantalet anställda 181 180

Nyckeltal1 2009 2008

(MSEK) Jan-dec Jan-dec

Bruttospelintäkter 2 359 2 556

Nettospelintäkter 1 220 1 256

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m 1 179 1 219

Rörelsereslutat 726 792

Spelkort (st) 1 264 452 1 099 543

Medelantalet anställda 97 86
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(MSEK) Not 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Jan-dec Jan-dec Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec Okt-dec Okt-dec

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 8 096 8 071 2 237 2 150 6 831 6 780 1 913 1 811

Aktiverat arbete för egen räkning 15 11 2 2 15 11 2 2

Personalkostnader 2 -971 -924 -258 -246 -541 -520 -146 -135

Övriga externa kostnader -1 866 -1 853 -559 -541 -1 693 -1 647 -531 -490

Av- och nedskrivningar immateriella och 
materiella anläggningstillgångar -352 -320 -82 -106 -243 -250 -61 -84

Rörelseresultat 4 921 4 985 1 338 1 260 4 368 4 374 1 177 1 104

Resultat från andelar i koncernföretag - - - - 540 611 540 611

Ränte- och övriga finansiella intäkter 137 290 37 77 143 303 38 81

Ränte- och övriga finansiella kostnader -81 -167 -16 -39 -81 -167 -16 -39

Summa finansiella poster 56 123 21 38 601 747 562 653

Resultat efter finansiella poster 4 977 5 108 1 360 1 297 4 970 5 121 1 739 1 758

Skatt 0 0 0 0 - - - -

PERIODENS RESULTAT 4 977 5 108 1 360 1 297 4 970 5 121 1 739 1 758

Övrigt totalresultat för perioden - - - -

SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN 4 977 5 108 1 360 1 297

Periodens resultat samt summa totalresultat för 
perioden hänförligt till moderföretagets aktieägare 4 977 5 108 1 360 1 297

Resultat per aktie

Antal aktier 2 000 2 000 2 000 2 000

Resultat per aktie, TSEK 2 488 2 554 680 649

(MSEK) 2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 247 259 237 246

Materiella anläggningstillgångar 1 126 1 193 517 520

Finansiella tillgångar 1 469 1 354 2 103 1 994

Summa anläggningstillgångar 2 842 2 807 2 857 2 760

Kortfristiga fordringar 1 754 1 743 2 273 2 331

Kortfristiga placeringar 953 1 175 980 1 240

Likvida medel 2 451 2 187 2 294 1 980

Summa omsättningstillgångar 5 157 5 105 5 547 5 551

SUMMA TILLGÅNGAR 8 000 7 912 8 404 8 311

Eget kapital 4 977 5 108 4 983 5 121

Långfristiga skulder 1 277 1 249 1 276 1 249

Leverantörsskulder och övriga skulder 576 554 941 932

Obetalda vinster 1 033 886 999 850

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 137 114 206 159

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 000 7 912 8 404 8 311

KONCERNEN

KONCERNEN

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

BALANSRÄKNING

MODERBOLAGET

MODERBOLAGET
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(MSEK) 2009 2008 2009 2008

Jan-dec Jan-dec Jan-dec Jan-dec

Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 737 4 762 5 764 3 934

Kassaflöde från investeringsverksamheten -365 -699 -341 88

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5 108 -5 247 -5 108 -5 247

Periodens kassaflöde 264 - 1 184 315 -1 226

(MSEK) 2009 2008 2009 2008

Jan-dec Jan-dec Jan-dec Jan-dec

Eget kapital vid periodens ingång 5 108 5 248 5 121 5 247

Utbetalt enligt vinstdisposition -5 108 -5 248 -5 108 -5 247

Totalresultat för perioden 4 977 5 108 4 970 5 121

Eget kapital vid periodens utgång 4 977 5 108 4 983 5 121

(MSEK) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 983 1 914 1 962 2 237 2 062 1 915 1 943 2 150

Rörelsekostnader -767 -835 -674 -897 -719 -799 -676 -890

Rörelseresultat 1 216 1 079 1 288 1 338 1 343 1 116 1 267 1 260

Finansiellt netto 22 13 -1 21 28 31 26 38

Resultat efter finansiellt netto 1 238 1 092 1 287 1 360 1 371 1 147 1 293 1 297

Skatt - - - 0 - - - 0

Resultat 1 238 1 092 1 287 1 360 1 371 1 147 1 293 1 297

(MSEK) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Restaurangspel & Bingohallar 518 540 499 540 487 498 510 549

Kasino 295 296 307 299 297 296 315 317

Ombud 1 291 1 245 1 302 1 551 1 359 1 222 1 242 1 457

Internet 311 280 288 342 347 301 291 317

Koncernen 2 415 2 361 2 396 2 732 2 490 2 317 2 358 2 640

(MSEK) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Restaurangspel & Bingohallar 1 867 1 918 1 783 1 951 1 793 1 844 1 870 1 974

Kasino1 295 296 307 299 297 295 315 316

Ombud 2  667 2 590 2 696 3 147 2 912 2 655 2 614 3 117

Internet 611 534 564 650 711 636 577 632

Koncernen 5 440 5 338 5 350 6 047 5 713 5 430 5 376 6 039

(MSEK) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Restaurangspel & Bingohallar 189 156 177 211 184 186 187 169

Kasino 114 105 134 118 119 118 172 136

Ombud 747 678 768 870 821 677 708 828

Internet 197 159 179 192 247 193 182 170

Övrigt/elimineringar -31 -18 30 -53 -28 -58 18 -43

Koncernens rörelseresultat 1 216 1 079 1 288 1 338 1 343 1 116 1 267 1 260

Finansnetto 22 13 -1 21 28 31 27 38

Koncernens resultat före skatt 1 238 1 092 1 287 1 360 1 371 1 147 1 294 1 297

KASSAFLÖDESANALYS

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

KVARTALSDATA

Totalresultat koncernen

Nettospelintäkter per affärsområde

Bruttospelintäkter per affärsområde

Rörelseresultat per affärsområde

KONCERNEN

KONCERNEN

2009

2009

2009

2009

MODERBOLAGET

MODERBOLAGET

2008

2008

2008

2008

1 Nettospelintäkter
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Företagsinformation
Svenska Spels bokslutskommuniké för perioden januari – december 2009 
har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut den 12 februari 2010. 

 
Redovisningsprinciper
Svenska Spels bokslutskommuniké för perioden januari – december 2009 
är upprättad i enlighet med International Accounting Standard (IAS) 34, 
Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningar har til-
lämpats som i Svenska Spels årsredovisning för 2008. Moderbolagets rapport 
är upprättad enligt Årsredovisningslagen och RFR 2.2 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 bokslutskom-
muniké för perioden januari - december 2009 är upprättad i enlighet med 
ägarens riktlinjer för ekonomisk rapportering. 

Från och med 1 januari 2009 tillämpas IAS 1 R ”Utformning av finansiella 
rapporter”. Denna standard innebär att endast transaktioner med aktieägar-
kretsen skall återfinns i eget kapitalräkningen. Detta medför att resultaträk-
ningen kan presenteras som en eller två räkningar inkluderande de poster 
som tidigare har redovisats direkt i eget kapital. Svenska Spel har valt att 
redovisa en räkning benämnd ”Rapport över totalresultat”.

Från och med 1 januari 2009 tillämpas IFRS 8 ”Rörelsesegment”. Denna 
standard innebär att rörelsesegment skall rapporteras på ett sätt som 
överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till den högste 
verkställande beslutsfattaren. Skillnaden i uppdelning av segment enligt 
IFRS 8 avviker inte mot tidigare rapportering enligt IAS 14, eftersom denna 
uppdelning överensstämmer på vilket sätt verksamheten leds och styrs. Den 
högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldel-
ning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I koncernen 
har denna funktion identifierats som koncernledningen.

Principer för intäktsredovisning
 Intäkter från spelverksamheten redovisas som ett nettobelopp dvs brut-
tointäkter minus avdrag för  vinnarnas andel och ombudsprovisioner. Nettot 
kallas i resultaträkningen för ”Nettoomsättning från spelverksamhet m.m.”  

Skäl till detta redovisningssätt är att större delen av Svenska Spels 
verksamhet baseras på omfördelning av inbetalda medel mellan deltagarna 
i spel eller lotterier. Inbetalningarna är därför gjorda för spelarnas eller lottkö-
parnas och inte för Svenska Spels räkning. Begreppet ”Nettoomsättning från 
spelverksamhet m.m.” utgör enligt detta synsätt ett mått på den ersättning 
som Svenska Spel erhåller för tillhandahållande av plattformarna för de spel 
och lotterier som Svenska Spel och dess dotterbolag marknadsför.

Noter
Not 1 Intäkter per väsentligt intäktsslag

(MSEK) 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Jan-dec Jan-dec Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec Okt-dec Okt-dec

Tjänsteförsäljning

  Spelintäkter 22 175 22 559 6 047 6 039 20 977 21 335 5 748 5 723

  Vinnarnas andel (inkl. preskriberade vinster) -12 268 -12 709 -3 315 -3 387 -12 268 -12 709 -3 315 -3 387

  Provisioner -2 020 -1 983 -557 -562 -2 020 -1 983 -557 -562

Varuförsäljning

  Intäkter från restaurang- och caféverksamhet 96 99 42 29 0 0 0 0

  Kostnad sålda varor -43 -37 -15 -12 -1 0 0 0

Hyresintäkter

  Uthyrning av spelterminaler 50 51 12 13 50 51 12 12

Övrigt 105 92 23 30 93 87 25 25

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 8 096 8 071 2 237 2 150 6 831 6 780 1 913 1 811

MODERBOLAGETKONCERNEN

Definitioner
Period       Januari – december
Kvartal       Oktober – december
Bruttospelintäkter      Intäkter för alla spel och lotter 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.

Not 2 Ersättning till ledande befattningshavare
Meta Persdotter tillträdde som VD den 1 februari 2009 och uppbär en lön 
om 200 tkr per månad. Någon rörlig lön utgår inte. Pension utgår enligt ITP-
planen med en pensionsålder om 65 år. Kompletterande pension tillkommer 
så att de totala pensionspremierna uppgår till 30 procent av bruttolönen. 

Vid uppsägning gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. 
I det fall uppsägningen sker utan sakliga skäl från bolagets sida utgår där-
utöver avgångsvederlag under 18 månader motsvarande den då gällande 
månadslönen. Avgångsvederlaget utbetalas månadsvis. I det fall förvärvs-
inkomst erhålls från annan skall såväl uppsägningslön som avgångsveder-

lag avräknas i motsvarande mån. Utöver den fasta månadslönen erhåller 
verkställande direktören en icke pensionsgrundande ersättning för dubbelt 
boende om ca 11 tkr per månad. Verkställande direktör har även rätt till 
tjänstebil, vilket framgår av det personliga anställningsavtalet.                                                                     

Thomas Agrell tillträde som marknadsdirektör i AB Svenska spel 1 sep-
tember 2009 och uppbär fast månadslön. Inga rörliga tillägg utgår. Pension 
utgår enligt ITP-planen med en pensionsålder om 65 år. Därutöver gäller 
ömsesidig uppsägningstid om 6 månader samt rätt till tjänstebil enligt det 
individuella anställningsavtalet.
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Meta Persdotter
Verkställande direktör
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Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport, januari - mars publiceras  19 april 2010

Delårsrapport, januari - juni publiceras 16 juli 2010
Delårsrapport, januari - september publiceras 22 oktober 2010

Bokslutskommuniké, januari - december 2010 publiceras i februari 2011

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Meta Persdotter, Verkställande direktör

tel 08-757 77 77 alt. 070-591 91 81

Anders Hägg, Ekonomidirektör 

tel 0498-26 36 59 alt. 070-566 36 59

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
Bolaget har sitt säte i Visby

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

Rapporten har avgivits av verkställande direktören efter bemyndigande av styrelsen.

Årsstämma 
Årsstämma hålls i Visby den 20 april 2010

Rapporten har ej granskats av bolagets revisorer.


