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 Bokslutskommuniké januari - december 2010   

MSEK 2010
Jan-dec

2009
Jan-dec

Förändring
%                  MSEK

2010
Okt-dec

2009
Okt- dec

                            Förändring
                  %                  MSEK

Nettospelintäkter 9 624 9 905 -2,8 -281 2 547 2 732 -6,8 -185

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 7 885 8 096 -2,6 -211 2 084 2 237 -6,8 -153

Rörelseresultat 4 795 4 921 -2,6 -126 1 186 1 338 -11,4 -152

Finansiella poster, skatt -28 56 -150,6 -83 -39 21 -285,7 -60

Periodens resultat 4 766 4 977 -4,2 -211 1 147 1 360 -15,7 -213

Balansomslutning 7 486 8 000 -6,4 -514 - - - -

Investeringar materiella tillgångar 174 256 -32,0 -82 76 109 -30,3 -33

Investeringar immateriella tillgångar 29 35 -17,1 -6 4 4 - -

Nettoinvesteringar finansiella tillgångar 95 81 17,3 14 -11 -7 -42,9 -4

Nyckeltal

Rörelsemarginal % 21,8 21,9 -0,7 - -20,0 21,9 -8,4 -

Soliditet % 63,7 62,2 2,3 - 63,7 62,2 2,3 -

Nettoomsättning per anställd, MSEK 4,5 4,6 -2,2 - 4,5 4,6 -2,2 -

Spel- och lottombud, antal 6 604 6 758 -0,5 - 6 604 6 758 -0,5 -

Spelplatser med Vegas 2 230 2 187 2,0 - 2 230 2 187 2,0 -

Ekonomisk översikt och nyckeltal, koncern

• Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick till  7 885 miljoner kronor (8 096), en minskning med 211 miljoner kronor, -2,6 %. 

• Rörelseresultatet uppgick till 4 795 miljoner kronor (4 921), en minskning med 126 miljoner kronor, -2,6 %.

• Periodens resultat uppgick till 4 766 miljoner kronor (4 977), en minskning med 211 miljoner kronor, -4,2 %.

• Den 16 februari beslutade Re-
geringsrätten att inte meddela 
Svenska Spel prövningstill-
stånd i ett överprövningsmål 
om offentlig upphandling. 
Beslutet innebär att bolaget 
måste anpassa sin verksamhet 
till de offentliga upphand-
lingsreglerna (2007:1091). 

• Svenska Spels modervaru-
märke och Triss utsågs till 
Superbrands. 

• Svenska Spel förvärvade dot-
terbolaget Playscan AB. 

• Drömvinsten, Lotto med Joker, 
föll ut med 214 miljoner kro-
nor. Vinsten är Svenska Spels 
och Sveriges högsta spelvinst 
genom tiderna.

• Meta Persdotter lämnade sitt 
uppdrag som VD och kon-
cernchef för AB Svenska Spel. 
Styrelsen utsåg ekonomidi-
rektör Anders Hägg som tf VD 
och koncernchef för Svenska 
Spel fram till dess att en ny VD 
rekryterats. 

• Svenska Spel har sedan 
årsskiftet 2009/2010 en ny 
leverantör i Indien för tryck av 
lotter. Första leveransen av lot-
ter skedde under kvartalet. 

• Drömvinsten föll ut vid tre 
tillfällen, med ett totalt belopp 
på 256 miljoner kronor.

• EU-domstolen bedömde i en 
dom den 8 juli på begäran 
av Svea Hovrätt att det så 
kallade främjandeförbudet i 
den svenska lotterilagen är 
förenligt med EU-rätten. 

• Återbetalningsgraden till 
vinnarna på Stryktipset och 
Europtipset höjdes från 46 
procent till 65 procent. Den 
nyinförda högvinsten, att en 
ensam vinnare med 13 rätt på 
Stryktipset garanteras 10 mil-
joner kronor, föll ut två gånger 
under kvartalet. 

• Från och med 1 september 
gäller ny organisation för 
koncernen. 

• Ytterligare två Drömvinster föll 
ut, med ett totalt belopp på 
161 miljoner kronor.

• Den 1 oktober 2010 införde 
Svenska Spel 18-årsgräns vid 
köp av lotter. Åtgärden är ett 
led i att stärka bolagets spel-
ansvar. Samtliga koncernens 
produkter har därmed 18 års 
åldersgräns förutom Casino 
Cosmopol som har 20 år.  

• För att öka kunskapen om 
problemspelande inrättade 
Svenska Spel ett forsknings-
råd, i syfte att förbättra det 
förebyggande arbetet. 

• Ännu en Drömvinst föll ut i 
november vilket medförde 
att det totalt betalades ut sju 
stycken på totalt 734 miljoner 
kronor under året.

Första kvartalet Andra kvartalet Tredje kvartalet Fjärde kvartalet
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På den svenska marknaden är vi fortfarande den största aktören, men 
spelmarknaden utökas ständigt med nya spel och nya aktörer. Det utökade 
spelupbudet på marknaden sker främst genom ett starkt inflöde av utländ-
ska aktörer på internet som satsar hårt på att marknadsföra sig trots att det 
enligt lotterilagen är förbjudet att främja utländska spel. 

Men även reglerade aktörer som Postkodlotteriet m fl har också vunnit 
mark under åren.

I perspektivet av en alltmer konkurrensutsatt marknad där konsumen-
terna dessutom lägger en något mindre andel av sin disponibla inkomst 
på spel än tidigare, accentueras än mer att den viktigaste framgångsfaktorn 
framöver kommer att vara att ha ett spelutbud som gör skillnad när spelarna 
gör sitt val av spelalternativ. 

Det attraktiva spelutbudet består naturligtvis till stor del av de spel 
som är efterfrågade på marknaden, men även av kringtjänster, kundbemö-
tande och inte minst de möjligheter att kontrollera sitt spelande som vi kan 
erbjuda.

Det är viktigt att vi är kreativa och kontinuerligt utvecklar vårt spelutbud 
för att vara konkurrenskraftiga på marknaden, så att vi med ett bra spelutbud 
med ett integrerat spelansvar kan ge kunderna den bästa spelupplevelsen. 
Detta gäller främst inom ramen för befintliga tillstånd, men forhoppnings-
vis kan vi även framöver ges möjlighet till tillstånd för på marknaden nya 
efterfrågade spel.

Vi är helt övertygade om att vi kan hantera alla spelformer som finns på 
marknaden och ge spelarna de bästa möjligheterna att ha kontroll över sitt 
spelande både i tid och pengar. Att vi dessutom är ett bolag som inte har 
vinstmaximering som mål, förstärker bara våra möjligheter att införa och 
hantera spelansvarsåtgärder som många gånger har negativ påverkan på 
intäkterna.  

Internt har 2010 varit ett händelserikt år för Svenska Spel med stort fokus 
på det förändringsarbete som påbörjades 2009. De stora dragen i föränd-

ringen är på plats och nu återstår justeringar för att bl a tydliggöra roller och 
ansvar. Men vi har också från våra ägare och styrelsen krav på att öka vår 
effektivitet och sänka våra kostnader, vilket att vi behöver fokusera på detta i 
våra planer framåt.

Rörelseresultatet för 2010 uppgår till 4 795 miljoner kronor vilket är 126 
miljoner kronor lägre än föregående år. 

Förändringen av rörelseresultatet beror främst på minskad nettoomsätt-
ning från spelverksamhet med 211 miljoner kronor jämfört med föregående 
år och minskade rörelsekostnader med 96 miljoner kronor.

Resultatet efter finansiella poster och skatt uppgår till 4 766 miljoner 
kronor (4 977).

Mot bakgrund av en starkt konkurrensutsatt marknad, genomförda 
spelansvarsåtgärder, uteblivna tillståndsförändringar och ett stort internt 
förändringsarbete har vi lyckats uppnå ett godtagbart resultat. Stor eloge till 
alla engagerade och motiverade medarbetare i företaget, utan er insats hade 
detta inte varit möjligt.

Under 2011 kommer vi att satsa ytterligare på att utveckla spelupp-
levelsen för spelarna, så att de fortsätter att uppleva förändring, förnyelse 
och trygghet. Internt kommer vi att fortsätta det påbörjade arbetet med att 
förbättra kostnadseffektiviteten inom koncernen, samtidigt som vi skall värna 
om ett arbetsklimat med delaktiga och motiverade medarbetare.

Visby i februari 2011

Anders Hägg
tf. Verkställande direktör

Spelmarknaden 
Svenska Spel möter en allt hårdare konkurrens i en omvärld i snabb förvand-
ling. Bolagets framtid är till stor del beroende av hur våra politiker 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 ojämlik konkurrenssituation där de utländska aktörernas 
verksamhet inte omfattas av de regler och restriktioner som gäller för svenska 
reglerade aktörer. För Svenska Spel gäller restriktioner för lansering av nya 
produkter och återbetalningsnivåer till spelare, vilket öppnat möjligheter för 
de utlandsbaserade aktörerna att ta marknadsandelar i Sverige. 

Enligt Svenska Spels uppskattningar har de utländska internetbolagen 
de senaste åren ökat sin andel av den totala kända svenska spelmarkna-
den. De står också numera för merparten av reklaminvesteringarna på den 
svenska spelmarknaden, medan Svenska Spels andel av de totala mediain-
vesteringarna minskat. 

                                                

         
           

 VD har ordet

Svenska Spel verkar på en marknad med hård konkurrens både från 
reglerade aktörer och utländska spelbolag. Enligt den senaste färdigställda 
mätningen, gjord 2009 av Lottteriinspektionen, har Svenska Spels marknads-
andel på några år sjunkit från 58 procent till 53 procent, vilket är en följd av 
konkurrensen men också till viss del en konsekvens av de spelansvarsåtgär-
der som genomförts och som påverkat spelintäkterna.

EU-domstolens dom i början av juli att det så kallade främjandeförbudet 
i lotterilagen är förenligt med EU-rätten, det vill säga att det inte är tillåtet att i 
Sverige göra reklam för utländska spelbolag, kan vara ett viktigt steg mot att 
följa de lagar som finns inom spelområdet.

Regeringen lade i juni 2007 fram sina direktiv för en utredning om den 
framtida spelmarknaden i Sverige. I slutet av maj 2008 kom även ett till-
läggsdirektiv att utreda förutsättningarna för utförsäljning av delar av Svenska 
Spel. Utredningen lämnade sitt slutbetänkande den 15 december 2008. 
Betänkandet har varit ute på remiss. Det är i dagsläget inte känt om och när 
regeringen kommer att lämna ett nytt lagförslag till riksdagen.
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Koncern

Nettospelintäkter och nettoomsättning från spelverksamhet 
m.m.

Fjärde kvartalet oktober - december
Nettospelintäkterna uppgick under fjärde kvartalet till 2 547 miljoner kronor 
(2 732), en minskning med 185 miljoner kronor, -6,8 %. Nettospelintäkterna 
har för flertalet av koncernens produkter minskat under det fjärde kvartalet 
vilket beror på minskat spelande. En annan förklaring till de minskade netto-
spelintäkterna är att antalet redovisningsveckor för Vegas det fjärde kvartalet 
är en vecka mindre än motsvarande period föregående år. Under 2010 upp-
gick nettospelintäkterna per vecka i genomsnitt till cirka 39 miljoner kronor. 

Vinnarnas andel uppgick under fjärde kvartalet till 3 300 miljoner kronor 
(3 315), en minskning med 15 miljoner kronor, -0,5 %. Då vinnarnas andel 
är direkt relaterat till spelintäkterna har minskningen även här sin förklaring i 
minskat spelande. Dock är minskning av vinnarnas andel lägre än minsk-
ningen av spelintäkterna, vilket bland annat beror på ökad återbetalning på 
Stryktipset och Europatispet. 

Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick till 2 084 
miljoner kronor (2 237), en minskning mot föregående år med 153 miljoner 
kronor, -6,8 %. Provisioner för försäljning av lotter och spel samt vinstinlösen 
uppgick till 527 miljoner kronor (557) en minskning med -30 miljoner, -5,4 %.

Januari - december 
Nettospelintäkterna uppgick för året till 9 624 miljoner kronor (9 905), en 
minskning med 281 miljoner kronor, -2,8 %. Även på året har Vegas en vecka 
mindre av redovisade nettospelintäkter jämfört med föregående år, vilket 
påverkar minskningen med cirka 39 miljoner kronor. Lotto och Joker tillhör 
de produkter som genom förbättrat budskap av Drömvinsten har ökat net-
tospelintäkterna under året. Även Oddset har haft en positiv utveckling av 
nettospelintäkterna gentemot föregånde år. Casino Cosmopols försäljning är 
i nivå med föregående år. Flertalet av de andra produkterna har dock minskat 
nettospelintäkterna på grund av minskat spelande.

Vinnarnas andel uppgick till 12 127 miljoner kronor (12 268), en minsk-
ning med 141 miljoner kronor, -1,2 %. Minskningen beror främst på minskat 
spelande, men en annan orsak är fokuserade insatser avseende minskad 
riskexponering för återbetalningsnivå på Oddset. Ökad återbetalning på 
Stryktipset och Europatispet från augusti 2010 har medfört en ökning av 
kostnaden även totalt över året. 

Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick till 7 885 
miljoner kronor (8 096), en minskning med 211 miljoner kronor, -2,6 %. Pro-
visioner för försäljning av lotter och spel samt vinstinlösen uppgick till 1 949 
miljoner kronor (2 020), en minskning med 71 miljoner kronor, -3,5 %.

Rörelseresultat och årets resultat
Fjärde kvartalet oktober - december
Rörelseresultatet för Svenska Spel uppgick till 1 186 miljoner kronor (1 338), 
en minskning med 152 miljoner kronor, -11,4 %. Förändringen förklaras hu-
vudsakligen av minskad försäljning i kombination med ökad återbetalning.

Finansnettot uppgick till -38 miljoner kronor (21), en minskning med 59 
miljoner kronor. Kvartalets resultat efter finansiella poster och skatt uppgick 
till 1 147 miljoner kronor (1 360) en minskning med 213 miljoner kronor, 
-15,7 %.

Januari - december
Rörelseresultatet uppgick till 4 795 miljoner kronor (4 921), en minskning 
med 126 miljoner kronor, -2,6 %. Rörelsekostnaderna har sjunkit med cirka 
96 miljoner kronor vilket bland annat förklaras av lägre kostnader inom 
marknadsföring och PR samt avvecklingskostnader för Bingohallsverksamhe-
ten under 2009. De minskade kostnaderna kan dock inte väga upp för den 
minskade försäljningen under året. 

Finansnettot uppgick till -27 miljoner kronor (56), en minskning med 83 
miljoner kronor. Förändringen förklaras huvudsakligen av värdeförändring 
avseende placeringar avsedda för framtida betalningar till vinnare i lotteriet 
Triss Månadsklöver.

Periodens resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till 4 766 
miljoner kronor (4 977), en minskning med 211 miljoner kronor, -4,2 %.

Finansiell ställning 
Koncernens balansomslutning vid periodens slut uppgick till 7 486 miljoner 
kronor (8 000).  

Det egna kapitalet uppgick vid periodens slut till 4 767 miljoner kronor 
(4 977) och soliditeten till 63,7 % (62,2).  

Moderbolag
I moderbolaget ingår all spelverksamhet förutom kasinoverksamheten.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. uppgick för fjärde kvartalet 
till 1 753 miljoner kronor (1 913), en minskning med 160 miljoner kronor, 
-8,4 %, och för året till 6 614 miljoner kronor (6 831), en minskning med 217 
miljoner kronor, -3,2 %.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 1 050 miljoner kronor    
(1 177), en minskning med 127 miljoner kronor, -10,8 %, och för året till         
4 257 miljoner kronor (4 368), en minskning med 111 miljoner kronor, -2,5%. 
Kassaflödet för perioden uppgick till -462 miljoner kronor (315). 

Moderbolagets  investeringar i materiella tillgångar uppgick för året till 
156 miljoner kronor (236). Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 
9 miljoner kronor (35) samt nettoinvesteringar i finansiella tillgångar till 37 
miljoner kronor (76).

Kassaflöde 
Svenska Spels kassaflöde uppgick för året till 515 miljoner kronor (264). 
Största orsaken till skillnaden mot föregående år är de stora vinstutbetalning-
arna som är gjorda för Drömvinsten. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 785 miljoner 
kronor (5 737) och kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 
-294 miljoner kronor (-365). Kassaflödet från finansieringsverksamheten 
uppgick till -4 977 miljoner kronor (-5 108) och hänför sig till utbetalning av 
2009 års överskott i enlighet med beslut på 2010 års stämma.

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 2 966 miljoner kronor           
(2 451).  
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spelverksamhet m.m. MSEK
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Rörelseresultat MSEK

Investeringar 
Investeringarna uppgick för året till 298 miljoner kronor (372) fördelat på 
investeringar i materiella tillgångar om 174 miljoner kronor (256) och inves-
teringar i immateriella tillgångar om 29 miljoner kronor (35). Nettoinveste-
ringar i finansiella tillgångar uppgick till 95 miljoner kronor (81). Försäljning av 
materiella tillgångar inbringade 4,7 miljoner kronor (7,4).
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Väsentliga händelser januari - december

Förändringar i kretsen ledande befattningshavare
Meta Persdotter lämnade sitt uppdrag som VD och koncernchef för AB 
Svenska Spel den 22 juni 2010. Till tf VD och koncernchef utsåg styrelsen den 
23 juni 2010 dåvarande ekonomidirektören Anders Hägg fram tills dess att 
ny VD rekryterats, dock längst till och med 31 december 2011.

Jörgen Olofsson har från och med den 1 januari 2010 utsetts till chef för 
verksamhetsområde Produktion. Vidare tillträdde Johan Tisell som tf informa-
tionsdirektör den10 mars 2010 och Peter Jannerö som ny tf marknadsdirek-
tör från och med den 14 juni 2010 till och med 30 september 2010.

Vid den sammanslagning som gjorts av verksamhetsområdena Försälj-
ning och Marknad har ett nytt affärsområde Spel & Lotterier bildats. Den 
tidigare chefen för verksamhetsområde Försäljning, Håkan Sjöstrand, har från 
och med den 1 september 2010 utsetts till chef för det nya affärsområdet. 
Från och med samma datum har Marie Loob, före detta chef för bolagets 
internetförsäljning, tillträtt befattningen som ekonomidirektör i bolaget.

Tidigare chefen för affärsområde Internet, Mikael Franzén lämnade sin 
anställning hos bolaget den 31 augusti 2010. Vidare har Thomas Agrell, före 
detta marknadsdirektör, lämnat sin anställning hos bolaget den 10 decem-
ber 2010.

Förvärv av spelansvarsbolag
Svenska Spel förvärvade under första kvartalet det nybildade bolaget, 
Playscan AB, som ska bedriva redan etablerad spelansvarsverksamhet. 
Bolaget är ett dotterbolag inom Svenska Spel-koncernen och drivs som ett 
operativt verksamt bolag med såväl interna som externa kunder. Köpeskil-
lingen uppgick till totalt 21,2 miljoner kronor. 

Vinnare erhöll rekordhög Drömvinst
Budskapet om Drömvinsten, har bidragit till en positiv utveckling av försälj-
ningen av Lotto under året. Vid sju tillfällen har Drömvinsten fallit ut och totalt 
har cirka 734 miljoner kronor utbetalats till lyckliga vinnare. En vinnare erhöll  
en rekordhög Drömvinst på 214 miljoner kronor. Vinsten är Sveriges och 
Svenska Spels största spelvinst genom tiderna. 

Höjd återbetalningsgrad på Stryk- och Europatips
Från och med augusti har återbetalningsgraden på Stryktipset och Europa-
tipset höjts från 46 % till 65 %. I fortsättningen utgår det även 10 miljoner 
kronor till en ensam vinnare med 13 rätt på Stryktipset. Ganska omgående 
två veckor i rad stod det ensamma vinnare med 13 rätt och vardera 10 
miljoner kronor.

18-årsgräns vid köp av lotter
Den 1 oktober 2010 införde Svenska Spel 18-årsgräns vid köp av lotter. 
Införandet är ett led i att stärka bolagets spelansvar gentemot kunderna. 
Samtliga koncernens produkter har i och med detta 18 års åldersgräns 
förutom Casino Cosmopol som har 20 år. 

Varumärkesarbetet
Varje år utser organisationen Superbrands de starkaste varumärkena på kon-
sumentsidan och inom segmentet business-to-business i Sverige. Svenska 
Spels modervarumärke och Triss utsågs under året till Superbrands vilket ger 
bevis på att ett långsiktigt arbete med att stärka varumärket ger resultat.

Inrättande av forskningsråd
För att öka kunskapen om spelproblem har Svenska Spel inrättat ett forsk-
ningsråd. Syftet är att förbättra det förebyggande arbetet kring spelbero-
ende. Rådet ska årligen bidra med 5 miljoner kronor till forskning inom 
området.

Svenska Spel omfattas av lagen om offentlig upphandling
Den 16 februari 2010 beslutade Regeringsrätten att inte meddela Svenska 
Spel prövningstillstånd i ett överprövningsmål om offentlig upphandling. 
Beslutet innebär att bolaget måste anpassa sin verksamhet till de offentliga 
upphandlingsreglerna (2007:1091).

Tryck av lotter har flyttats till Indien
Svenska Spel har från och med 1 januari 2010 ett nytt avtal med en ny 
leverantör för tryck av lotter. Upphandlingen har präglats av omfattande 
villkor och regelverk från Svenska Spel, Lotteriinspektion och Statens krimi-
naltekniska laboratorium avseende säkerhet, kvalitet och teknik men även 
krav att följa Svenska Spels uppförandekod, en så kallad Code of Conduct. 
Uppförandekoden omfattar följande avsnitt; 1) lagliga krav, 2) barnarbete, 3) 

säkerhet, 4) arbetarnas rättigheter, 5) arbetsmiljö, 6) miljö, 7) anti-korruption, 
8) underleverantörer, 9) inspektion och efterlevnad. 

Organisationsförändring 2010 
Under 2009 gjorde företagsledningen en översyn av hela verksamheten, 
vilket resulterade i förnyad vision, värdegrund samt affärsidé och strategi. 

Efter tidigare VD Meta Persdotters avgång har företagsledningen 
beslutat om en organisationjustering för att förbättra förutsättningarna att 
styra verksamheten och slutföra den omorganisation som pågått sedan 
2009. Dessa förändringar har lett till att de tidigare verksamhetsområdena 
Försäljning och Marknad bildat affärsområdet Spel & Lotterier. Den nya orga-
nisationen som gäller från och med 1 september 2010 består numera av de 
tre affärsområdena (AO); Spel & Lotterier, Vegas och Casino Cosmopol samt 
verksamhetsområdena (VO); Produktion och Utveckling. Inga förändringar 
rörande staberna har skett. 

Segmentsrapportering 2010
Svenska Spels företagsledning följer upp verksamheten utifrån indelade 
rörelsesegment uppbyggda utifrån Svenska Spels utbud av spelformer. 
Koncernens indelning av rörelsesegment motsvarar även organisationens 
uppdelning av affärsområden som är; Spel & Lotterier, Vegas samt Casino 
Cosmopol. 

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. I övrigt gällande 
riskbedömningar hänvisas till årsredovisningen för 2009. Denna redovis-
ning är i allt väsentligt överensstämmande med den bedömning som 
görs i nuläget.

Framtidsutsikter
Svenska Spels uppdrag från ägaren kan övergripande sammanfattas i att 
spelverksamheten ska bedrivas på ett ansvarsfullt sätt, det vill säga att den 
kommersiella inriktningen alltid ska vara i balans med vårt ansvarstagande. 
Det flerdimensionella uppdraget stämmer väl med marknadens krav på ett 
ökat ansvarstagande från spelbolagen vilket också är positivt för Svenska 
Spels framtidsutsikter. 

Med antagna strategier som grund och i det korta perspektivet finns 
möjligheter att bibehålla den ledande marknadspositionen i Sverige, med 
ett resultat minst i nivå med 2010 års resultat, 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 nödvändig-
het, men även helt avgörande för bolagets framtid.

Hållbar utveckling
Svenska Spel kommer för fjärde året i rad att redovisa en hållbarhetsredo-
visning i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative (GRI). 

Hållbarhetsredovisningen beskriver Svenska Spels arbete inom fokusom-
rådena affärsetik och säkerhet, socialt ansvar/spelansvar, ekonomiskt ansvar, 
miljöansvar samt ansvar för medarbetarna. Svenska Spels prestation i förhål-
lande till sin affärsmässiga betydelse inom fokusområdena affärsetik, socialt 
ansvar och miljöansvar har utvärderats i förhållande till bolagets nyckelintres-
senter. Ambitionen är att Svenska Spels prioriteringar av samhällsansvar ska 
stämma överens med de externa intressenternas behov och förväntningar.

Händelser efter periodens slut
Annika Ferm tar över rollen som informationsdirektör från och med 1 februari 
2011 efter tidigare tf informationsdirektören Johan Tisell. Annika Ferm kom-
mer att ingå i företagsledningen.

Konkurrensverket har under en tid granskat om Casino Cosmopol 
bedriver konkurenssnedvridande verksamhet, efter inkommen anmälan från 
Sveriges Hotell & Restaurang företagare (SHR). I januari 2011 beslutade Kon-
kurrensverket att inte driva ärendet vidare, då Casino Cosmopol presenterat 
en åtgärdsplan efter inkomna synpunkter.  



Nyckeltal 2010 2009 Förändring

MSEK Jan-dec Jan-dec %

Nettospelintäkter 6 395 6 609 -3,2

Nettoomsättning från
spelverksamhet m.m. 5 370 5 547 -3,2

Rörelseresultat 3 554 3 710 -4,2
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Affärsområde Spel & Lotterier
Affärsområdet Spel & Lotterier omfattas av grupperna Nummerspel och Lot-
ter samt Sportspel och Poker.

Nummerspel är den största spelkategorin och består av spelen Lotto, 
Keno, Joker, Viking Lotto samt internetspelen BingoLive och Pick´n´Click. De 
tre förstnämnda kan spelas både i ombudens butiker och på svenskaspel.se. 
Lotto kan numera även spelas via prenumeration. Viking Lotto finns enbart i 
butik, medan BingoLive och Pick´n´Click är förbehållna svenskaspel.se. Lotto 
är spelkategorins gigant och Svenska Spels tredje största enskilda spelform. 
Svenska Spels lotterier består främst av Triss, Tia, Penning samt familjen 
Skrap-Spel. De kan köpas var för sig eller i en färdig förpackning, Lottpaketet. 
Lotterna kan köpas via ombud i butik och på svenskaspel.se. Triss och Tia kan 
köpas även via föreningar och mobiltelefon. För Triss har Svenska Spel dess-
utom en prenumerationstjänst. Den ojämförligt största lotten är Triss, både 
sett till nettospelintäkter, antal kunder, kännedom och popularitet.

Sportspel och Poker består av spelkategorierna Tipsen, Oddset samt Po-
ker på internet. Tipsen utgörs av de fotbollsbaserade tipsformerna Stryktipset, 
Europatipset, Måltipset och Topptipset. Stryktipset är den tipsform som är 
störst inom denna kategori. Till Oddset hör speltyperna Lången, Matchen, 
Bomben, Mixen och Powerplay. Alla dessa sportspel kan spelas via Svenska 
Spels ombud i butik, på svenskaspel.se och till viss mån via mobiltelefonen. 
Kategorins största spelform är Lången. Svenska Spel erbjuder även pokerspel 
på svenskaspel.se och på kasinona. Poker för kasinona redovisas under 
affärsområdet Casino Cosmopol och ingår ej i Spel & Lotterier. Pokerspel på 
svenskaspel.se erbjuds i olika former och arrangeras antingen som turne-
ringar eller som så kallade cash-games.

Viktiga händelser januari - december
Under perioden har Drömvinsten, Lotto med Joker, fallit ut inte mindre än 
sju gånger. Det senaste kvartalet har drömvinsten fallit ut en gång, där vinst-
summan var cirka 103 miljoner kronor. I mars erhöll en lycklig vinnare 214 
miljoner kronor, Sveriges och Svenska Spels största spelvinst genom tiderna. 

I augusti höjdes återbetalningen på Europatipset och Stryktipset från   
46 % till 65 %. Detta har gjorts för att erbjuda våra kunder en intressantare 
produkt. Till Stryktipset har även lagts till en nyhet att 10 miljoner kronor be-
talas ut om det är en ensam vinnare med 13 rätt. Sedan införandet har detta 
inträffat två gånger under 2010. 

Inför höstupptakten av ishockeysäsongen 2010/2011 har Svenska Spel 
etablerat arenaspel tillsammans med fyra nya föreningar: Frölunda, Rögle, 
Södertälje och Timrå. Totalt finns nu arenaspel på sju fotbollsarenor och elva 
ishockeyarenor.

Den negativa utvecklingen på försäljning av Nummerspel och Lotter be-
ror på att ett antal produkter, däribland Triss, Keno och Bingo, har gått sämre 
än föregående år. I bolaget pågår för närvarande ett arbete kring en relanse-
ring av Triss där hela konceptet utvärderas. Försäljningen av Lotto har lagt sig 
på en högre nivå efter tydligare budskap om Drömvinsten under året. 

Sportspel och Poker uppvisar lägre nettospelintäkter än föregående år. 
Främsta orsaken till nedgången är en vikande nettoomsättning på poker, 
vilket är en återspegling av det minskade intresset för pokermarknaden ge-
nerellt. Stryktipset och Europatipset har visat en positiv försäljningsutveckling 
på grund av höjd återbetalning till vinnarna. Den höjda återbetalningen har 
dock gjort att nettospelintäkterna för det sista kvartalet minskat jämfört med 
föregående år. Oddsetspelen uppvisar fortsatt goda siffror mot föregående år 
med ökade nettospelintäkter. 

Spelkategori	 			Nettospelintäkter	 																		Nettospelintäkter
MSEK                                            Jan-dec	2010	 																											Jan-dec	2009
Nummerspel                               2 879                                              2 887
Lotter                                1 845                         1 940
S:a Nummerspel och Lotter                     4 724                           4 827
Tipsen                                    650                            711
Oddset                                   790                            766
Poker                                    231                            305 
S:a Sportspel och Poker                              1 671                                                 1 782
Totalt		 	 																													6	395										 	 6	609

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. och                       
rörelseresultat
Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick för fjärde kvartalet 
till 1 429 miljoner kronor (1 583), en minskning med 154 miljoner kronor, 
-9,7 %, och för året till 5 370 miljoner kronor (5 547), en minskning med 177 
miljoner kronor, -3,2 %. För mer information om kvartalet se sidan 8. 

Fjärde kvartalets rörelseresultat för Spel & Lotterier uppgick till 864 
miljoner kronor (1 030), en minskning med 166 miljoner kronor, -16,1 %, och 
för året till 3 554 miljoner kronor (3 710), en minskning med 156 miljoner 
kronor, -4,2 %. Även om rörelsekostnaderna har minskat har nettospelintäk-
terna varit ännu lägre under året och därav det försämrade rörelseresultatet. 
De minskade rörelsekostnaderna är bland annat en följd av senarelagda 
aktiviteter jämfört med föregående år. 

Nettospelintäkter
Spel & Lotteriers nettospelintäkter motsvarar cirka 66,4 % (66,6) av Svenska 
Spels totala nettospelintäkter och uppgick under det fjärde kvartalet till          
1 716 miljoner kronor (1 893), en minskning med 177 miljoner kronor,       
-9,4 % och för året till 6 395 miljoner kronor (6 609), en minskning med 214 
miljoner kronor, -3,2 %. Jämförelse mot tidigare kvartal finns på sidan 8.



Nyckeltal 2010 2009 Förändring

MSEK Jan-dec Jan-dec %

Nettospelintäkter 2 039 2 081 -2,0

Nettoomsättning från
spelverksamhet m.m. 1 198 1 223 -2,0

Rörelseresultat 811 840 -3,5
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Affärsområde Vegas
Affärsområdets verksamhet består i att bedriva värdeautomatspel under 
namnet Vegas. Spelen som erbjuds är i första hand hjulspel med olika 
teman samt videopoker. Spelformen Vegas finns i 2 148 restauranger (6 251 
automater) och i 82 bingohallar (312 automater). Då automatspel är en av de 
spelformer som har en högre risk att skapa spelproblem är Vegas omgärdat 
av extra många restriktioner och krav.

Viktiga händelser januari - december
Under 2010 lanserades fem nya spel i Vegas-automaterna. Dessa har varit 
lyckade och står för en betydande del av omsättningen.

 Ett projekt för byte av centralsystem för Vegas pågår sedan en tid 
tillbaka. Projektet är försenat och en pilot av systemet har flyttats fram. Tester 
och förberedelser av det nya centralsystemet har pågått under hela året. 
Systemet kommer att innebära att verksamheten blir mer flexibel vad gäller 
till exempel införandet av spelansvarsverktyg, samt göra att arbetet med nya 
spelreleaser blir smidigare. Arbetet fortsätter under 2011 och systemet kom-
mer förhoppningsvis att lanseras under detta året.

Nettospelintäkter
Vegas är Svenska Spels till nettospelintäkter sett största enskilda spelform. 
Nettospelintäkterna uppgick under fjärde kvartalet till 529 miljoner kronor 
(540) en minskning med 11 miljoner kroner, -2,0 % och ackumulerat för 
året till 2 039 miljoner kronor (2 081) en minskning med 42 miljoner kronor,     
-2,0 %. Vegas nettospelintäkter motsvarar cirka 21,2 % (21,1) av bolagets 
totala nettospelintäkter. Jämförelse mot tidigare kvartal finns på sidan 8.

Årets första kvartal var sämre än föregående år försäljningsmässigt. 
Under årets andra kvartal kunde ett trendbrott skönjas då nettospelintäk-
terna nästan nådde upp till samma nivå som 2009. Det tredje och fjärde 
kvartalet har utvecklingen fortsatt i positiv riktning och nettospelintäkterna 
var högre för tredje kvartalet än föregående år. Största förklaringen till den 
positiva utvecklingen är att konjunkturläget inom restaurangbranschen har 
haft stor betydelse för försäljningen av värdeautomatspel samt lanseringen 
av nya spelreleaser som uppskattats av kunderna. Det lägre utfallet för årets 
sista kvartal har sin förklaring i att antalet redovisningsveckor är en färre än för 
2009, då redovisning av nettospelintäkter sker veckovis för Vegas. En veckas 
försäljning motsvarar i genomsnitt cirka 39 miljoner kronor och påverkar 
även helårsresultatet som också har en vecka mindre än föregående år.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. och                       
rörelseresultat
Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick för fjärde kvartalet 
till 310 miljoner kronor (315), en minskning med 5 miljoner kronor, -1,6 %, 
och för året till 1 198 miljoner kronor (1 223), en minskning med 25 miljoner 
kronor, -2,0 %. Denna är direkt relaterad till spelintäkterna då den i huvudsak 
består av nettospelintäkter minus affärspartners andel. För mer information 
om kvartalet se sidan 8. 

Vegas rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 201 miljoner kro-
nor (214), en minskning med 13 miljoner kronor, -6,1 %, och för året till 811 
miljoner kronor (840), en minskning med 29 miljoner kronor, -3,5 %.

Affärsområde Casino Cosmopol
Affärsområdet omfattar Sveriges fyra kasinon, i Stockholm, Göteborg, Malmö 
och Sundsvall, som samtliga drivs av Svenska Spels dotterbolag Casino 
Cosmopol AB. På kasinona finns bordsspel såsom roulette-, tärnings- och 
kortspel samt automatspel.

Viktiga händelser januari - december
I september genomfördes Svenska Pokerakademien för fjärde året i rad. Den 
här gången i form av lokala evenemang på varje kasino. Programmet bestod 
av seminarier, stationssystem med information om pokerrelaterade ämnen 
samt spelansvar. Evenemanget avslutades med en pokerturnering. 

Sveriges Hotell och Restaurangföretagare har till Konkurrensverket 
angett att Casino Cosmopol bedriver konkurrenssnedvridande restaurang-
verksamhet. Konkurrensverket har mot bakgrund av anmälan ställt ett antal 
frågor som Casino Cosmopol besvarat. Ärendet var vid årets slut fortfarande 
under beredning hos Konkurrensverket. Konkurrensverket beslutade dock 
i januari 2011, mot bakgrund av den åtgärdsplan som Casino Cosmopol 
presenterat, att inte driva ärendet vidare. 

Spelansvarssamtal hålls med alla frekventa besökare i åldern 20 - 24 (fler 
än 15 besök under en period av 3 månader, rullande). Gästerna informeras 
bland annat om de frivilliga avtalen om besöksförbud eller besöksbegräns-
ning. Åtgärden sker mot bakgrund av att Folkhälsoinstitutet i sin senaste 
prevalensstudie betecknar unga män i den åldern som en riskgrupp. 

Alla kasinon har under juni månad arrangerat spelansvarsveckor. Spel-
ansvarsveckan har innehållit repetionsutbildning för personalen, information 
till gästerna och seminarium där bland annat politiker och representanter för 
spelberoendeföreningar deltagit. 

Penningtvätt är ett problem i samhället i stort och problemet förekom-
mer även på Casino Cosmopol. Penningtvätt är ett av Casino Cosmopols 
fokusområden och ett kontinuerligt arbete pågår för att förbättra rutiner och 
system för att motverka problemet. Utbildning inom området har genom-
förts med bistånd av Finanspolisen. 

Nettospelintäkter
Nettospelintäkterna för Casino Cosmopol motsvarar cirka 12,4 % (12,1) av 
Svenska Spels totala nettospelintäkter. För fjärde kvartalet uppgick nettospel-
intäkterna till 301 miljoner kronor (299), en ökning med 2 miljoner kronor, 0,7 
%, och ökningen förklaras främst genom något fler besök. Jämförelse mot 
tidigare kvartal finns på sidan 8. Ackumulerat för året uppgick nettospelintäk-
terna till 1 190 miljoner kronor (1 198), en minskning med 8 miljoner kronor, 
-0,7 %. Totalt sett över året har antalet besök varit i nivå med föregående år.
 
Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. och                        
rörelseresultat
Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick för fjärde kvartalet till 
330 miljoner kronor (327), en ökning med 3 miljoner kronor, 0,9 %, och för 
året till 1 277 miljoner kronor (1 280), en minskning med 3 miljoner kronor, 
-0,2 %. För mer information om kvartalet se sidan 8. 

Fjärde kvartalets rörelseresultat uppgick till 112 miljoner kronor (119), en 
minskning med 7 miljoner kronor, -5,9 %, och för året till 471 miljoner kronor 
(478), en minskning med 7 miljoner kronor -1,5 %.

Nyckeltal 2010 2009 Förändring

MSEK Jan-dec Jan-dec %

Nettospelintäkter 1 190 1 198 -0,7

Nettoomsättning från
spelverksamhet m.m. 1 277 1 280 -0,2

Rörelseresultat 471 478 -1,5
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MSEK Not         2010-12-31 2009-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar 4 228 247

Materiella anläggningstillgångar 996 1 126

Finansiella tillgångar 1 525 1 469

Summa anläggningstillgångar 2 749 2 842

Kortfristiga fordringar 1 664 1 754

Kortfristiga placeringar 107 953

Likvida medel 2 966 2 451

Summa omsättningstillgångar 4 737 5 157

SUMMA TILLGÅNGAR 7 486 8 000

Eget kapital 4 767 4 977

Långfristiga obetalda vinster 1 293 1 234

Övriga långfristiga skulder 40 43

Leverantörsskulder och övriga skulder 568 580

Kortfristiga obetalda och fonderade vinster 662 1 033

Förutbetalda intäkter 156 133

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 486 8 000

2010 2009 2010 2009

MSEK Not Jan-dec Jan-dec Okt-dec Okt-dec

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 7 885 8 096 2 084 2 237

Aktiverat arbete för egen räkning 3 15 2 2

Personalkostnader 3 -989 -971 -265 -258

Övriga externa kostnader -1 758 -1 866 -546 -559

Av- och nedskrivningar immateriella och 
materiella anläggningstillgångar -346 -352 -89 -82

Rörelseresultat 4 795 4 921 1 186 1 338

Resultat från andelar i koncernföretag - - - -

Ränte- och övriga finansiella intäkter 86 137 -40 37

Ränte- och övriga finansiella kostnader -113 -81 2 -16

Summa finansiella poster -27 56 -38 21

Resultat efter finansiella poster 4 768 4 977 1 149 1 360

Skatt -2 0 -2 0

PERIODENS RESULTAT 4 766 4 977 1 147 1 360

Övrigt totalresultat för perioden - - - -

SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN 4 766 4 977 1 147 1 360

Periodens resultat samt summa totalresultat 
för perioden hänförligt till moderföretagets 
aktieägare

4 766 4 977 1 147 1 360

Resultat per aktie

Antal aktier 2 000 2 000 2 000 2 000

Resultat per aktie, TSEK 2 383 2 488 5 74 680

Finansiella rapporter

Rapport över totalresultat, koncern

Balansräkning, koncern



MSEK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Vegas 188 180 243 201 215 213 199 214

Casino Cosmopol 93 120 146 112 115 105 139 119

Spel & Lotterier 973 869 848 864 921 820 938 1 030

Övrigt1/elimineringar -53 -11 14 8 -35 -59 12 -25

Koncern 1 201 1 157 1 251 1 186 1 216 1 079 1 288 1 338

MSEK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Vegas 249 301 338 310 306 309 292 315

Casino Cosmopol 293 322 332 330 314 314 325 327

Spel & Lotterier 1 375 1 305 1 261 1 429 1 351 1 280 1 333 1 583

Övrigt1 7 7 11 15 12 11 13 11

Koncern 1 923 1 935 1 942 2 084 1 983 1 914 1 963 2 237

MSEK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Vegas 422 516 572 529 508 534 499 540

Casino Cosmopol 274 302 312 301 295 296 307 299

Spel & Lotterier 1 638 1 547 1 494 1 716 1 602 1 525 1 589 1 893

Övrigt1 - - - - 10 6 - -

Koncern 2 334 2 365 2 379 2 547 2 415 2 361 2 396 2 732

2010 2009

MSEK Jan-dec Jan-dec

Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 785 5 737

Kassaflöde från investeringsverksamheten -294 -365

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 977 -5 108

Periodens kassaflöde 515 264

2010 2009

MSEK Jan-dec Jan-dec

Eget kapital vid periodens ingång 4 977 5 108

Utbetalt enligt vinstdisposition -4 977 -5 108

Totalresultat för perioden 4 766 4 977

Eget kapital vid periodens utgång 4 766 4 977
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Kvartalsdata

Kassaflödesanalys, koncern

Förändringar i eget kapital, koncern

Nettoomsättning från
spelverksamhet m.m 2010 2009

1 Här ingår bingohallarna som avvecklades under 2009

2010 2009Rörelseresultat

2010 2009Nettospelintäkter



AB Svenska Spel - Bokslutskommuniké januari-december 20109

MSEK Not 2010-12-31 2009-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar 201 237

Materiella anläggningstillgångar 453 517

Finansiella tillgångar 2 102 2 103

Summa anläggningstillgångar 2 756 2 857

Kortfristiga fordringar 2 159 2 273

Kortfristiga placeringar 1 153 980

Kassa och bank 1 832 2 294

Summa omsättningstillgångar 5 144 5 547

SUMMA TILLGÅNGAR 7 900 8 404

Eget kapital 4 777 4 983

Långfristiga obetalda vinster 1 293 1 234

Övriga långfristiga skulder 38 42

Leverantörsskulder och övriga skulder 961 941

Kortfristiga obetalda och fonderade vinster 615 999

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 216 206

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 900 8 404

Balansräkning, moderbolag

2010 2009 2010 2009

MSEK Not Jan-dec Jan-dec Okt-dec Okt-dec

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m.      2 6 614 6 831 1 753 1 913

Aktiverat arbete för egen räkning 3 15 2 2

Personalkostnader      3 -550 -541 -149 -146

Övriga externa kostnader -1 551 -1 693 -488 -531

Av- och nedskrivningar immateriella och 
materiella anläggningstillgångar -259 -243 -67 -61

Rörelseresultat 4 257 4 368 1 050 1 177

Resultat från andelar i koncernföretag 536 540 536 540

Ränte- och övriga finansiella intäkter 90 143 -38 38

Ränte- och övriga finansiella kostnader -113 -81 2 -16

Summa finansiella poster 514 601 500 562

Resultat efter finansiella poster 4 770 4 970 1 550 1 739

Skatt - - - -

PERIODENS RESULTAT 4 770 4 970 1 550 1 739

 

2010 2009

MSEK Jan-dec Jan-dec

Eget kapital vid periodens ingång 4 983 5 121

Utbetalt enligt vinstdisposition -4 976 -5 108

Totalresultat för perioden 4 770 4 970

Eget kapital vid periodens utgång 4 777 4 983

2010 2009

MSEK Jan-dec Jan-dec

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 173 5 153

Kassaflöde från investeringsverksamheten -198 -341

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 437 -4 497

Periodens kassaflöde -462 315

Resultaträkning, moderbolag

Förändringar i eget kapital, moderbolag

Kassaflödesanalys, moderbolag
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2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

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

Tjänsteförsäljning

  Nettospelintäkter 9 624 9 905 2 547 2 732 8 434 8 707 2 245 2 433

  Provisioner - 1 949 -2 020 -527 -557 -1 949 -2 020 -527 -557

Varuförsäljning

  Intäkter från restaurang- och caféverksamhet 100 96 31 33 - 0 - 0

  Kostnad sålda varor -41 -43 -11 -15 - -1 - 0

Hyresintäkter

  Uthyrning av spelterminaler 49 50 12 12 49 50 12 12

  Övrigt 101 108 32 32 79 95 22 25

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 7 885 8 096 2 084 2 237 6 614 6 831 1 753 1 913

10

Noter

Not 1  Redovisningsprinciper
Svenska Spels bokslutskommuniké för perioden januari – december 2010 
är upprättad i enlighet med International Accounting Standard (IAS) 34, 
Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningar har till-
lämpats som i Svenska Spels årsredovisning för 2009. Moderbolagets rapport 
är upprättad enligt Årsredovisningslagen och RFR 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 2010 är upprättad i enlighet med 
ägarens riktlinjer för ekonomisk rapportering. 

Från och med 1 januari 2010 tillämpas ändringar i IAS 38 - Immateriella 
tillgångar. Ändringarna avser punkterna 36 och 37 som klargör kraven enligt 
IFRS 3 (omarbetad) avseende redovisning av immateriella tillgångar som 
förvärvats i ett rörelseförvärv. Samt punkterna 40 och 41, för att förtydliga 
beskrivningen av värderingstekniker som vanligen används av företag 
som fastställer verkligt värde på immateriella tillgångar som förvärvats i ett 
rörelseförvärv som kan handlas på en aktiv marknad. Förändringarna i IAS 38 
har tagits i beaktande vid det rörelseförvärv koncernen har genomfört under 
första kvartalet 2010.

Principer för intäktsredovisning
Intäkterna från spelverksamheten redovisas som ett nettobelopp det vill säga 
bruttointäkter med avdrag för vinnarnas andel och ombudsprovisioner. Net-
tot 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. 

Företagsinformation
Svenska Spels bokslutskommuniké för perioden januari – december 2010 
har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut den 11 februari 2011. 

Not 3 Ersättning till ledande befattningshavare
Bolagets VD Meta Persdotter entledigades från sitt uppdrag som koncern-
chef och VD för AB Svenska Spel den 22 juni 2010.  Meta Persdotter har en 
uppsägningstid om 6 månader. Under uppsägningstiden utbetalas lön och 
övriga ersättningar. Härtill kommer avgångsvederlag om 200 tusen kronor 
per månad, vilket kommer att utbetalas med start den 23 december 2010 
och under 18 månader. Avgångsvederlaget är inte semesterlöne- eller pen-
sionsgrundande. Lön under uppsägningstid och avgångsvederlag kommer 
att avräknas fullt ut vid annan inkomst.

Anders Hägg utsågs den 23 juni 2010 till tf VD och koncernchef för AB 
Svenska Spel. Anställningsavtalet fram tills dess ny VD har rekryterats, dock 
längst till och med 31 december 2011. För det fall ny VD tillträder före den 
31 december 2011 kan Anders Hägg komma att arbetsbefrias. Vidare gäller 
i det fall anställningen upphör att Anders Hägg äger rätt att uppbära lön 
och andra anställningsförmåner fram till och med den 31 december 2011. 
Utöver fast månadslön från den tidigare anställningen som ekonomidirek-
tör får Anders Hägg i egenskap av tf VD ett lönetillägg om 80 tusen kronor 
per månad samt en extra pensionspremie för lönetillägget om 24 tusen 
kronor per månad. Hägg har pension enligt ITP-planen med pensionsålder 
om 65 år. Anders Hägg har vidare från och med den 1 januari 2012 rätt till 
avgångspension med en pensionsnivå motsvarande 67 procent av den vid 
för tidpunkten aktuell gällande månadslön fram till dess han fyller 65 år.

 

Jörgen Olofsson tillträde som ny chef för verksamhetsområde Produk-
tion den 1 januari 2010 och uppbär fast månadslön. Inga rörliga ersättningar 
utgår. Pension utgår enligt ITP-planen med pensionsålder 65 år. En ömsesi-
dig uppsägningstid om 6 månader gäller.

Johan Tisell tillträdde som tf informationsdirektör den 10 mars 2010 
och uppbär utöver fast månadslön ett lönetillägg om 18 tusen kronor per 
månad. Inga rörliga ersättningar utgår. Pension utgår enligt ITP-planen med 
en pensionsålder om 65 år. 

Peter Jannerö tillträdde som tf marknadsdirektör den 14 juni 2010 
och uppbär utöver fast månadslön ett lönetillägg om 15 tusen kronor per 
månad. Inga rörliga ersättningar utgår. Pension utgår enligt ITP-planen med 
en pensionsålder om 65 år. Uppdraget som tf marknadsdirektör har upphört 
den 30 september 2010.

Håkan Sjöstrand tillträdde som chef för affärsområde Spel & Lotterier 
den 1 september 2010 och uppbär fast månadslön. Inga rörliga ersättningar 
utgår. Pension utgår enligt ITP-planen med en pensionsålder om 65 år. En 
ömsesidig uppsägningstid om 6 månader gäller.

Marie Loob tillträdde som ekonomidirektör den 1 september 2010 och 
uppbär fast månadslön. Inga rörliga ersättningar utgår. Pension utgår enligt 
ITP-planen med pensionsålder 65 år. En ömsesidig uppsägningstid om 6 
månader gäller. 

Not 2 Intäkter per väsentligt intäktsslag

Koncern Moderbolag
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Definitioner
Period/År       Januari - december
Kvartal       Oktober - december
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 4 Rörelseförvärv
Den 12 mars 2010 förvärvade koncernbolaget Svenska Spels Förvaltnings 
AB samtliga aktier i bolaget Playscan AB. Det förvärvade bolagets verksam-
het består i att utveckla, underhålla och sälja koncernens spelansvarsverktyg 
Spelkoll. Bolagets balansomslutning uppgick vid förvärvstidpunkten till 1,1 
miljoner kronor och avser till största delen utvecklingskostnader för Spelkoll. 
Köpeskillingen uppgår totalt till 21,2 miljoner kronor.

Tidigare chefen för affärsområde Internet, Mikael Franzén lämnade sin 
anställning hos bolaget den 31 augusti 2010. Efter avslutsdagen utbetalas 
avgångsvederlag om 110 tusen kronor per månad under 18 månader. Av-
gångsvederlaget är inte semesterlöne- eller pensionsgrundande. Avgångs-
vederlaget utbetalas månadsvis och avräknas fullt ut vid annan inkomst. 

Vidare har Thomas Agrell, före detta marknadsdirektör lämnat sin 
anställning hos bolaget den 10 december 2010. Efter avslutsdagen utbetalas 
avgångsvederlag om 100 tusen kronor per månad under 6 månader.  Av-
gångsvederlaget är inte semesterlöne- eller pensionsgrundande. Avgångs-
vederlaget utbetalas månadsvis och avräknas fullt ut vid annan inkomst.
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Denna rapport har avgivits av verkställande direktören efter bemyndigande av styrelsen.

Visby 2011-02-11

Anders Hägg
tf Verkställande direktör

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport, januari - mars publiceras 18 april 2011

Delårsrapport, januari - juni publiceras 15 juli 2011
Delårsrapport, januari - september publiceras 25 oktober 2011

Bokslutskommuniké, januari - december publiceras i februari 2012

Årsstämma
Årsstämma hålls i Visby den 19 april 2011

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Anders Hägg, tf Verkställande direktör

tel 08-757 77 77 alt. 070-566 36 59

Marie Loob, Ekonomidirektör  
tel 0498-26 37 24 alt. 070-663 90 02

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

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer
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