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Fjärde kvartalet oktober - december
 
• Nettospelintäkterna uppgick till 2 689 miljoner kronor 
 (2 547), en ökning med 5,6 %.

• Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick till  
 2 214 miljoner kronor (2 084), en ökning med 6,2 %.

• Rörelseresultatet uppgick till 1 356 miljoner kronor   
 (1 186), en ökning med 14,3 %.

• Kvartalets resultat uppgick till 1 378 miljoner kronor 
 (1 147), en ökning med 20,1 %.

Perioden januari - december

• Nettospelintäkterna uppgick till 9 687 miljoner kronor 
 (9 624), en ökning med 0,7 %.

• Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick till  
 7 919 miljoner kronor (7 885), en ökning med 0,4 %.

• Rörelseresultatet uppgick till 4 940 miljoner kronor   
 (4 795), en ökning med 3,0 %.

• Periodens resultat uppgick till 5 007 miljoner kronor 
 (4 766), en ökning med 5,0 %.

Svenska Spel gjorde ett positivt fjärde kvartal

MSEK
2011

Jan-dec
2010

Jan-dec
Förändring

MSEK                       %
2011

Okt-dec
2010

Okt-dec
Förändring

MSEK                       %

Nettospelintäkter 9 687 9 624 63 0,7 2 689 2 547 143 5,6

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 7 919 7 885 34 0,4 2 214 2 084 129 6,2

Rörelseresultat 4 940 4 795 145 3,0 1 356 1 186 170 14,3

Finansiella poster, skatt 67 -28 - - 22 -39 - -

Resultat 5 007 4 766 240 5,0 1 378 1 147 231 20,1

Balansomslutning 8 107 7 486 621 8,3 - - - -

Investeringar i materiella tillgångar 162 174 -12 -6,9 67 76 -9 11,2

Investeringar i immateriella tillgångar 35 29 6 20,6 10 4 6 143,7

Nettoinvesteringar i finansiella tillgångar 513 467 46 9,8 848 499 349 70,0

Nettoförändring i placeringar för 
Triss Månadsklöver 135 69 66 96,3 29 -5 34 -

Nyckeltal

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

Soliditet % 61,8 63,7 - - 61,8 63,7 - -

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

Spel- och lottombud, antal 6 210 6 604 - -6,0 6 210 6 604 - -6,0

Spelplatser med Vegas, antal 2 254 2 230 - 1,1 2 254 2 230 - 1,1

Ekonomisk översikt, koncern
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Svenska Spel gjorde en bra avslutning på 2011. Nettospelintäkterna under det 
fjärde kvartalet ökade med 143 miljoner kronor (5,6 %) jämfört med samma 
period 2010. Triss julkampanj blev framgångsrik, men även Lotto och våra 
sportspel avslutade året bra. 

För 2011 i sin helhet ökar koncernens nettospelintäkter med 63 miljoner 
kronor (0,7 %) mot föregående år. Samtliga affärsområden – Vegas (2,2 %), 
Casino Cosmopol (1,1 %) och Spel & Lotterier (0,1%) – bidrar till ökningen. 
Kostnaderna minskade under 2011. Tillsammans med det fjärde kvartalet ger 
det ett resultat efter finansiella poster och skatt på 5 007 miljoner kronor, en 
ökning med 240 miljoner kronor (5,0 %) jämfört med 2010. Det är bolagets 
tredje bästa resultat någonsin, trots det så lyckas vi inte växa i samma takt som 
marknaden.

Under 2011 påbörjades arbetet med att skapa tydlighet och delaktighet 
i organisationen vilket haft en positiv inverkan på både motivationen och 
arbetsklimatet i stort. De förbättringar vi ser bygger också på att vi lagt tid på 
att skaffa oss större insikt och kunskap om hur vi ska prioritera våra aktiviteter 
för att bli bättre på att möta kundens behov och förväntningar. Jag vill därför 
passa på att rikta ett stort tack till alla medarbetare för deras insats 2011.

En viktig del i att säkerställa vår lönsamhet långsiktigt handlar om att vara 
lika duktig på att kostnadsoptimera som att intäktsoptimera. Vi ska hantera 
pengar varsamt i vår vardag men också bli ännu bättre på att prioritera i verk-
samheten så att vi kan frigöra resurser för att investera där det gör skillnad för 
kunden. På en marknad där antalet aktörer, kanaler och produkter ökar måste 
vi fokusera på bättre kunderbjudanden och en starkare distribution, främst 
genom de digitala kanaler där tillväxten idag sker. Vi behöver också nyttja 
potentialen i vår kundbas genom att göra det enklare för kunden att spela och 
att använda de tjänster vi erbjuder, oavsett kanal. Vi kommer fortsätta att lägga 
stort fokus på detta arbete under 2012.

Ett annat viktigt arbete under 2012 är att kommunicera vårt spelansvar 
ytterligare och förstärka vår position som det trygga och omtänksamma alter-
nativet på marknaden. Ledstjärnan i detta arbete blir vår vision: Spel ska vara 
till glädje för alla. Vår vision har flera betydelser och kombinerar spelglädjen, 
det förebyggande arbetet mot spelproblem och överskottets betydelse för 
samhället och idrotten. 

Svenska Spels image på marknaden är fortsatt stark. Det framgår i den ima-
gemätning vi kontinuerligt genomför. Mätningen under fjärde kvartalet befäs-
ter vår ställning som det spelbolag med klart bäst image av samtliga aktörer 
på marknaden. 63 procent av svenska folket är ganska eller mycket positiva till 
Svenska Spel. Dessutom visar undersökningen att vi fortsatt uppfattas som en 
viktig partner till svensk idrott och att vi har en särställning som det bolag som 
bäst tar ansvar för att motverka spelberoende.

Tilltron från våra kunder är fundamental för oss eftersom konkurrensen på 
marknaden ständigt ökar. En del av vårt uppdrag – och vår utmaning – är 
fortfarande att växa i takt med marknaden och att ta marknadsandelar, främst 
från oreglerade aktörer på nätet. Vi ska erbjuda ett minst lika bra alternativ 
såväl i kanal som i produkt. 

Veckan innan jul meddelade Högsta domstolen i två domar att spel om 
pengar på spelmaskiner uppkopplade mot servrar i utlandet är olagligt. Det 
var ett principiellt mycket viktigt avgörande där lagstiftningen runt värdeau-
tomatspel stärks. Det ger också Lotteriinspektionen och brottsbekämpande 
myndigheter möjlighet att ta nya och kraftfulla tag för att motverka illegalt 
spel. 

Under mina första månader som VD har jag framförallt ägnat min tid åt att 
sätta mig in i uppdraget, bolaget, marknaden och hur vår produktportfölj står 
sig i konkurrensen. Det har också varit intressant att följa arbetet i våra grann-
länder, där ju Norge och Finland valt mer restriktiva regleringsmodeller jämfört 
med den omreglering som nu sker i Danmark. 

I Sverige har debatten om spelmarknaden och regleringsalternativen tagit 
fart. Vad vi vidhåller i debatten är att de sociala skyddshänsynen och konsu-
mentskyddet bör sättas främst och att regleringen, oavsett hur den ser ut, 
måste skyddas med effektiva sanktioner och en stark kontroll. 

Till sist är jag glad och stolt över att vi i december ingått ett nytt partneravtal 
med svensk ishockey. Idrotten är viktig för oss och det ger en extra krydda 
och stolthet i vår verksamhet att vi är med och bidrar till idrottens utveckling. 
Juniorkronorna inledde nyåret med en guldpeng i Kanada och jag ser fram 
emot nya svenska idrottsframgångar under det fantastiska idrottsår vi har 
framför oss.

Visby den 14 februari 2012

Lennart Käll
VD och koncernchef

VD har ordet

“Spel ska vara till glädje för alla. Vår vision har flera 
betydelser och kombinerar spelglädjen, det före-
byggande arbetet mot spelproblem och överskot-
tets betydelse för samhället och idrotten.”

Lennart Käll, VD Svenska Spel
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Viktiga händelser januari - december
Ny ordförande
På årsstämman den 19 april utsågs Anitra Steen till ny ordförande för AB 
Svenska Spel. Anitra Steen har tidigare varit VD för Systembolaget, general-
direktör på Riksskatteverket respektive Verket för högskoleservice samt stats-
sekreterare i Regeringskansliet.

Ny VD
I maj utsåg styrelsen Lennart Käll till ny verkställande direktör och koncernchef 
för AB Svenska Spel. Lennart Käll, som tidigare bland annat varit VD för Wasa 
Kredit, koncernchef för Ticket Travel Group, VD för ICA Bank och VD SEB Finans, 
började sin anställning i AB Svenska Spel den 12 september.

Konkurrensbegränsande restaurangverksamhet
Konkurrensverket har drivit ett ärende mot Casino Cosmopol gällande konkur-
rensbegränsande restaurangverksamhet, men de beslutade i januari 2011 att 
lägga ner ärendet på grund av en av Casino Cosmopol presenterad åtgärds-
plan.

Lottos reklamfilmer nominerade till Guldägg
Lottos reklamfilmer med rockgruppen Kiss i huvudrollen blev nominerade 
till Guldägget, i kategorin film, i Sveriges största och äldsta tävling för kreativ 
kommunikation.

Utökad applikation för mobiltelefon
Under mars månad lanserade Svenska Spel en uppdaterad version av iPhone-
applikationen ”Mål- och resultatservice”. Applikationen erbjuder bland annat 
utökad mål- och resultatservice för fler produkter samt en direkt ingång till 
Svenska Spels hemsida för mobiltelefon: m.svenskaspel.se. Svenska Spels 
kunder erbjuds nu spela Tipsen, Powerplay, Lotto och Bomben via mobilen. 

Peter ”Foppa” Forsberg ambassadör för Svenska Spel
Under fjärde kvartalet presenterades hockeylegenden Peter ”Foppa” Forsberg 
som ny ambassadör för Svenska Spel. Forsberg ska bland annat ingå i ett av 
Svenska Spel sponsrade utbildningsprogram för ishockeytränare inom junior- 
och ungdomslag och stödjer därmed Svenska Spels engagemang för svensk 
idrott.

Förskingring på Casino Cosmopol i Göteborg
Den interna kontrollen genom de säkerhetsrutiner som Svenska Spel har, vi-
sade sig fungera på avsett sätt då åtta personer greps och anhölls, misstänkta 
för grov förskingring. Sju av de anhållna var anställda på Casino Cosmopol i 
Göteborg, de har skilts från sina anställningar.

Domar  i mål avseende spelmaskiner
Högsta domstolen (HD) fastslog i två domar den 18 december 2011 att 
Svenska Spels spelautomater är de enda lagliga i Sverige.

Utveckling av spelansvar
Spelansvarsverktyget Playscan har uppgraderats och kunderna erbjuds nu ett 
ännu bättre verktyg för att följa upp sitt spelande på svenskaspel.se.
 Verktyget syftar ytterst till att skydda konsumenterna från att hamna i spel-
missbruk. Bolaget har därför ändrat sin säljstrategi så att även privata utländska 
aktörer, som bedriver gränsöverskridande spelverksamhet med tillstånd från 
utländska myndigheter kan erbjuda sina kunder verktyget.

Händelser efter periodens slut
Verksamhetsområdena Produktion och Utveckling har från och med januari 
2012 slagits samman till en samlad IT-enhet.
 Casino Cosmopol Sundsvall utsågs i januari 2012 till Landbased Casino of 
the Year vid Totally Gaming Awards-galan i London. Juryns motivering hand-
lade bland annat om att kasinot i Sundsvall har arbetat målmedvetet med att 
anpassa kasinot för olika målgrupper, både vad gäller utbud och dekor. De har 
även arbetat för ett värdskap i världsklass, vilket har gett goda resultat. 
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Spelmarknaden
Målet för den svenska spelpolitiken är enligt beslut i riksdagen en sund och 
säker spelmarknad där sociala skyddsintressen och efterfrågan på spel tillgo-
doses under kontrollerade former. 
 Antalet aktörer på den svenska marknaden har på senare år ökat i snabb 
takt. Svenska Spel konkurrerar idag med reglerade och oreglerade spelbolag, 
samt med en i omfattning okänd illegal spelmarknad. Svenska Spels mark-
nadsandel på den kända svenska spelmarknaden har under en femårsperiod 
sjunkit från 56 procent till 50 procent (Q3 2011). Online där konkurrensen är 
som störst är Svenska Spels marknadsandel 25 procent (Q3 2011), vilket är en 
minskning med 1 procent mot 2010 trots en tillväxt under året på drygt 2 pro-
cent. Den minskade marknadsandelen på onlinemarknaden förklaras främst 
av ATG:s fortsatt starka tillväxt, men även av en stark tillväxt av kasinospel hos 
de utländska oreglerade internetbolagen.

Framtidsutsikter
Historiskt sett har den svenska spelmarknaden växt årligen och visat sig vara 
relativt okänslig för konjunktursvängningar. Så har det också varit under 2011, 
då spelandet ökat. Vår bedömning är att spelmarknaden framöver kommer 
att öka med 1-2% per år. Spelmarknaden växer i absoluta tal samtidigt som 
spelarbasen krymper, färre spelar för mer.
 Konkurrensen kommer fortsatt att öka med nya aktörer, konstellationer 
och konsolideringar. Att skapa internationella samarbeten är en stark trend.  
Spelansvaret och omsorgen om kunderna blir allt mer avgörande för varumär-
ket, samtidigt som kunderna efterfrågar kunddialog via sociala medier och 
utveckling av nya produkter och tjänster. 

Risker och säkerhetsfaktorer
Svenska Spels viktigaste tillgång är tillstånden för spelverksamheten. Hur 
politikerna avser att reglera och kontrollera den totala spelmarknaden, samt 
hur bolaget klarar att möta kundernas förväntningar i en ökad konkurrens är 
helt avgörande för bolagets framtid. 
 Avbrott i spelsystemen eller avbrott i leveransen av lotter utgör en stor 
operativ risk. Generellt sett är Svenska Spel beroende av få leverantörer, då en 
stor del av spelsystemen ägs och drivs internt inom bolaget.
 I övrigt återfinns styrelsens riskbedömning i årsredovisningen för 2010. 
Denna redovisning är i allt väsentligt överensstämmande med den bedöm-
ning som görs i nuläget.

Hållbar utveckling
Svenska Spel gör årligen en analys av intressenternas syn på bolagets sam-
hällsansvar. Den utgör ett viktigt underlag för utvecklingen av verksamheten 
och den fortsatta relationen med intressenterna, samt är även basen för den 
årliga hållbarhetsredovisningen.  
 I december fastställde styrelsen en ny uppförandekod för Svenska Spel som 
sammanfattar bolagets övergripande ställningstaganden för ett ansvarsfullt 
agerande.
 Arbetet med att integrera ansvars- och hållbarhetsfrågorna i hela verksam-
heten är högt prioriterat.
 Svenska Spel har det starkaste imagevärdet av spelbolagen på den svenska 
spelmarknaden och mätningen under fjärde kvartalet visar en fortsatt hög 
nivå. 63 procent av svenska folket är ganska eller mycket positiva och endast 
6 procent är negativa till Svenska Spel. 37 procent av svenska folket anser att 
Svenska Spel tar sitt ansvar för att motverka spelberoende, vilket kan förbättras 
men är redan idag en högre nivå än hos konkurrenterna.

Nuläget

Den totala kända svenska nettospelmarknaden

Källa: Preliminär statistik från Lotteriinspektionen samt Svenska Spels uppskattning 
av de utländska internetbolagens nettospelintäkter.

2007 2008 2009 2010 Q3 2011
Svenska Spel 56 55 54 51 50
ATG 20 20 20 20 21
Utländska oreglerade internetbolag 9 10 10 10 11
Folkrörelserna inkl. PostkodLotteriet 14 14 15 17 17
Övrigt 1 1 1 1 1
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Nettospelintäkter, fjärde kvartalet
Nettospelintäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 2 689 miljoner kronor 
(2 547), en ökning med 5,6 % jämfört med föregående år. Vinnarnas andel 
uppgick till 3 425 miljoner kronor (3 300), en ökning med 3,8 %. 
 För affärsområde Spel & Lotterier har den positiva trend som började visas 
under tredje kvartalet fortsatt under fjärde kvartalet och nettospelintäkterna 
ökade med 144 miljoner kronor jämfört med fjärde kvartalet föregående år, 
vilket är en ökning med 8,4 %. Spelkategorierna Nummerspel, Lotterier och 
Sportspel har alla ökade nettospelintäkter under kvartalet, medan Poker på 
internet fortsatt att minska. 
 Affärsområde Vegas som tidigare under året uppvisat en positiv trend har 
under fjärde kvartalet minskade nettospelintäkter med 15 miljoner kronor, en 
minskning med 2,8 %. Även om nettospelintäkterna har minskat något jäm-
fört med samma kvartal föregående år har  Vegas haft ett bra kvartal jämfört 
med historiska siffror. 
 Även affärsområde Casino Cosmopol har haft ett bra fjärde kvartal med 
ökade nettospelintäkter på 13 miljoner kronor, vilket motsvarar 4,4 %. Både 
bordsspel och automatspel har ökat. Ökningen beror främst på att antalet 
besök ökat jämfört med samma kvartal föregående år.

Nettospelintäkter, perioden
Nettospelintäkterna för perioden januari - december uppgick till 9 687 miljo-
ner kronor (9 624), en ökning med 0,7 %. Vinnarnas andel uppgick till 
12 597 miljoner kronor (12 127), en ökning med 3,9 %. Ökningen av netto-
spelintäkterna på 63 miljoner kronor för perioden januari - december jämfört 
med samma period föregående år beror främst på ett mycket bra fjärde 
kvartal för samtliga affärsområden. 
 Spel & Lotteriers nettospelintäkter uppgick till 6 401 miljoner kronor (6 395) 
vilket är i nivå med föregående år. Nummerspel och Sportspel är de spelkate-
gorier som har ökat under perioden medan Lotterier och Poker minskat.   
 Affärsområde Vegas nettospelintäkter uppgick till 2 083 miljoner kronor 
(2 039) vilket är en ökning med 2,2 % och är de högsta nettospelintäkterna se-
dan Vegas infördes för 15 år sedan. Ökningen beror till stor del på den mycket 
starka inledningen av 2011 där nettospelintäkterna under första kvartalet 
ökade med cirka 70 miljoner kronor jämfört med samma kvartal föregående 
år. 
 Affärsområde Casino Cosmopol uppvisar nettospelintäkter på 1 203 miljo-
ner kronor (1 190) vilket är en ökning med 1,1 %. Ökningen beror främst på 
fler antal besök jämfört med föregående år. Det är framför allt automatspelen 
som har ökade nettospelintäkter under perioden medan bordsspel, såsom 
roulett-, tärnings- och kortspel, minskat något.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 
Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick för fjärde kvartalet till 
2 214 miljoner kronor (2 084), en ökning med 6,2 %, och för perioden till 
7 919 miljoner kronor (7 885), en ökning med 0,4 %. Provisioner till ombud 
och samarbetspartners för försäljning och vinstinlösen uppgick för kvartalet 
till 534 miljoner kronor (527), en ökning med 1,4 %, och för perioden till 1 973 
miljoner kronor (1 949), en ökning med 1,2 %.

Rörelseresultat och resultat
Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 1 356 miljoner kronor 
(1 186), en ökning med 14,3 %. Rörelsekostnaderna uppgick till 857 miljoner 
kronor (898), en minskning med 4,5 %. För perioden uppgick rörelseresultatet 
till 4 940 miljoner kronor (4 795), en ökning med 3,0 %. Rörelsekostnaderna 
uppgick till 2 979 miljoner kronor (3 090), en minskning med 3,6 %. De ökade 
nettospelintäkterna i kombination med lägre kostnader för framför allt mark-
nadsföring och avskrivningar är förklaringen till det förbättrade resultatet. 
 Finansnettot uppgick för kvartalet till 22 miljoner kronor (-39) och för perio-
den till 66 miljoner kronor (-28). Förändringen av finansnettot beror på ökad 
avkastning på gjorda placeringar under året, högre bankränteintäkter samt en 
positiv värdeförändring avseende placeringar för Triss Månadsklöver. Kvartalets 
resultat uppgick till 1 378 miljoner kronor (1 147), en ökning med 20,1 % och 
för perioden till 5 007 miljoner kronor (4 766), en ökning med 5,0 %. 

Finansiell ställning 
Koncernens balansomslutning vid periodens slut uppgick till 8 107 miljoner 
kronor (7 486). Det egna kapitalet uppgick vid periodens slut till 5 007 miljo-
ner kronor (4 766) och soliditeten till 61,8 % (63,7).

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 600 miljoner kronor 
(4 836). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -842 miljoner 
kronor (-735), varav -162 miljoner kronor (-174) avser investeringar i materiella 
anläggningstillgångar och -648 miljoner kronor (-536) avser nettoinveste-
ringar i kortfristiga placeringar, inklusive placeringar för Triss Månadsklöver. 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -4 766 miljoner kronor 
(-4 877) och hänför sig till utbetalning av 2010 års överskott, med avdrag för 
förskottsbetalningar, i enlighet med beslut på årets stämma. Likvida medel 
uppgick vid periodens slut till 2 264 miljoner kronor (2 273).
 
Segmentsrapportering
Koncernens indelning av rörelsesegment motsvarar organisationens uppdel-
ning i affärsområden, det vill säga Spel & Lotterier, Vegas samt Casino Cosmo-
pol. En mindre omfördelning av gemensamma kostnader har gjorts under 
2011 och föregående års siffror har justerats enligt den nya fördelningsmodel-
len. För mer information om affärsområdenas finansiella resultat se sidan 12.

Moderbolag
I moderbolaget ingår all spelverksamhet förutom kasinoverksamheten.
 Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. uppgick för fjärde kvartalet till 
1 874 miljoner kronor (1 753), en ökning med 6,9 %, och för perioden till 
6 636 miljoner kronor (6 614), en ökning med 0,3 %.
 Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 1 206 miljoner kronor (1 050), en 
ökning med 14,9 %, och för perioden till 4 384 miljoner kronor (4 257), en 
ökning med 3,0 %. 
 Kassaflödet för perioden uppgick till -162 miljoner kronor (-735).
 Moderbolagets investeringar i materiella tillgångar uppgick för perioden till 
125 miljoner kronor (156). Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 
35 miljoner kronor (9). Investeringar i finansiella tillgångar uppgick till 2 097 
miljoner kronor (848) samt avyttringar med 1 584 (381). Nettoförändring i 
placeringar för Triss Månadsklöver uppgick till 135 miljoner kronor (69). 

Koncernens finansiella resultat och ställning

Nummerspel Lotter Sportspel Poker Vegas Casino Cosmopol 
Nettospelintäkter 2 892 1 838 1 456 214 2 083 1 203
Procent av koncernens 
totala nettospelintäkter 30% 19% 15% 2% 22% 12%

Nummerspel 
30 % 

Lotterier 
19 % 

Sportspel 
15 % 

Internet-
poker 

2 % 

Vegas 
22 % 

Casino 
Cosmopol 

12 % 

Nettospelintäkter per spelkategori 2011 
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Affärsområde Spel & Lotterier omfattas av spelkategorierna Nummerspel, 
Lotterier, Sportspel och Poker. Nummerspel är den största spelkategorin och 
består av spelen Lotto, Keno, Joker, Viking Lotto samt internetspelen Bingo 
och Pick´n´Click. Svenska Spels lotterier består av Triss, Tia, Penning samt 
familjen Skrap-Spel. Sportspel består av Tipsen (Stryktipset, Europatipset, 
Måltipset och Topptipset) och Oddset (Lången, Matchen, Bomben, Mixen 
och Powerplay).

Nettospelintäker
Spel & Lotteriers nettospelintäkter motsvarar cirka 66,1 % (66,4) av Svenska 
Spels totala nettospelintäkter. För fjärde kvartalet uppgick nettospelintäkterna 
till 1 860 miljoner kronor (1 716), en ökning med 8,4 %. Den stora ökningen 
beror dels på en framgångsrik försäljningskampanj tillsammans med Svenska 
Spels ombud, dels på en ökad försäljning via internet och mobil. Samtliga 
spelkategorier ökade under kvartalet förutom pokern som minskade på en 
vikande marknad.
  För perioden uppgick nettospelintäkterna till 6 401 miljoner kronor 
(6 395), en ökning med 0,1 %. Fjärde kvartalets höga nettospelintäkter 
medförde att nettospelintäkterna totalt sett resulterade i en knapp ökning 
jämfört med föregående år. Oddset och Nummerspel ökade sina nettospel-
intäkter under perioden medan Tipsen, Lotterier och Poker minskade något. 
Att Tipsen minskat beror på att vinnarnas andel för Stryktipset höjts från 46 % 
till 65 % under tredje kvartalet 2010. Fjärde kvartalet 2011 ökade Tipsen med 
hela 15,2 %.  
 
Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. och rörelseresultat
Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick för fjärde kvartalet till 
1 569 miljoner kronor (1 439), en ökning med 9,1 %, och för perioden till 
5 399 miljoner kronor (5 400), vilket är i nivå med föregående år. Förändring-
en av nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. följer ungefär föränd-
ringen av nettospelintäkterna då provisionerna ökar i takt med försäljningen. 
 Fjärde kvartalets rörelseresultat för Spel & Lotterier uppgick till 1 022 
miljoner kronor (862), en ökning med 18,6 %. Rörelsekostnaderna uppgick 
till 547 miljoner kronor (577), en minskning med 5,1 %. Rörelseresultatet för 
perioden uppgick till 3 607 miljoner kronor (3 547), en ökning med 1,7 %. 
Rörelsekostnaderna uppgick till 1 792 miljoner kronor (1 853), en minskning 
med 3,3 %. De minskade kostnaderna hänför sig bland annat till minskade 
marknadsföringskostnader och lägre avskrivningar både för kvartalet och 
perioden.     

Affärsområde Spel & Lotterier

MSEK
2011

Jan-dec
2010

Jan-dec
Förändring

MSEK                         %
2011

Okt-dec
2010

Okt-dec
Förändring

MSEK                         %

Nettospelintäkter 6 401 6 395 6 0,1 1 860 1 716 144 8,4

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 5 399 5 400 -1 -0,0 1 569 1 439 131 9,1

Rörelseresultat 3 607 3 547 60 1,7 1 022 862 160 18,5

Spel & 
Lotterier 

66 % 

Andel av koncernens nettospelintäkter 
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Affärsområdets verksamhet består i att anordna spel på värdeautomater under 
namnet Vegas. Spelen som erbjuds är i första hand hjulspel med olika teman 
samt videopoker och Keno. Spelformen Vegas finns på 2 179 restauranger (6 
298 automater) och i 75 bingohallar (290 automater). Då automatspel är en av 
de spelformer som har en högre risk att skapa spelproblem är Vegas omgärdat 
av många restriktioner och krav.

Nettospelintäkter
Vegas är Svenska Spels till nettospelintäkter sett största enskilda spelform och 
motsvarar cirka 21,5 % (21,2) av bolagets totala nettospelintäkter. Nettospel-
intäkterna uppgick under fjärde kvartalet till 514 miljoner kronor (529), en 
minskning med 2,8 %. Minskningen beror bland annat på att inga nya spel har 
lanserats under kvartalet.
 Nettospelintäkterna för perioden uppgick till 2 083 miljoner kronor 
(2 039), en ökning med 2,2 %, vilket är Vegas högsta nettospelintäkter någon-
sin. Under årets första kvartal var nettospelintäkterna mycket höga jämfört 
med samma kvartal  föregående år. För övriga kvartal var nettospelintäkterna 
något lägre än föregående år. Totalt sett över hela perioden har nettospel-
intäkterna ökat med 44 miljoner kronor mycket på grund av den starka 
inledningen på året.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. och rörelseresultat
Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick för fjärde kvartalet till 
300 miljoner kronor (310), en minskning med 3,2 %, och för perioden till 
1 222 miljoner kronor (1 198), en ökning med 2,1 %. 
 Vegas rörelseresultat för fjärde kvartalet uppgick till 207 miljoner kronor 
(209), en minskning med 0,9 %. Rörelsekostnaderna uppgick till 94 miljoner 
kronor (102), en minskning med 7,7 %. Rörelseresultatet för perioden uppgick 
till 893 miljoner kronor (835), en ökning med 6,9 %. Ökningen av rörelseresul-
tatet beror dels på att nettospelintäkterna ökat under perioden men även på 
att kostnaderna är betydligt lägre än föregående år. Rörelsekostnaderna upp-
gick till 329 miljoner kronor (362), en minskning med 9,1 %. Minskningen av 
kostnaderna beror främst på senarelagda kampanjer och lägre avskrivningar.

Affärsområde Vegas

MSEK
2011

Jan-dec
2010

Jan-dec
Förändring 

MSEK                         %
2011

Okt-dec
2010

Okt-dec
Förändring

MSEK                         %

Nettospelintäkter 2 083 2 039 44 2,2 514 529 -15 -2,8

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 222 1 198 25 2,1 300 310 -10 -3,2

Rörelseresultat 893 835 58 6,9 207 209 -2 -0,9

Vegas 
22 % 

Andel av koncernens nettospelintäkter 
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Affärsområdet omfattar Sveriges fyra kasinon, i Stockholm, Göteborg, Malmö 
och Sundsvall, som samtliga drivs av Svenska Spels dotterbolag Casino Cos-
mopol AB. På kasinona finns bordsspel såsom roulette-, tärnings- och kortspel 
samt automatspel. Till affärsområdet hör även den restaurangverksamhet som 
bedrivs i dotterbolaget CC Casino Restaurang AB på respektive kasinoort. 

Nettospelintäkter
Nettospelintäkterna för Casino Cosmopol motsvarar cirka 12,4 % (12,4) av 
Svenska Spels totala nettospelintäkter. För fjärde kvartalet uppgick nettospel-
intäkterna till 315 miljoner kronor (301), en ökning med 4,4 %. Fler besök och 
högre nettospelintäkter under framför allt december månad är orsaken till 
ökningen. Motsvarande kvartal 2010 var ett svagt kvartal vilket också är en 
anledning till ökningen i förhållande till 2011.
 För perioden uppgick nettospelintäkterna till 1 203 miljoner kronor (1 190), 
en ökning med 1,1 %. En bra avslutning på 2011 bidrog starkt till att periodens 
nettospelintäkter ökade totalt sett. Antalet besök har även under året varit fler 
(1,1 %) vilket är en av anledningarna till periodens ökning. Spelautomaterna 
har ökat med 3,6 %, medan bordsspelen har minskat med 2,6 %. 

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. och rörelseresultat
Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick för fjärde kvartalet till 
342 miljoner kronor (330), en ökning med 3,8 %, och för perioden till 
1 291 miljoner kronor (1 277), en ökning med 1,2 %. I nettoomsättningen från 
spelverksamhet m.m. ingår restaurangverksamheten som finns på respektive 
kasino. Restaurangverksamhetens nettoomsättning ökade med 3 miljoner 
kronor under perioden vilket främst beror på ett ökat antal gäster till kasinona. 
 Fjärde kvartalets rörelseresultat uppgick till 131 miljoner kronor (111), en 
ökning med 17,9 %. Rörelsekostnaderna uppgick till 211 miljoner kronor (219), 
en minskning med 3,4 %. Periodens rörelseresultat uppgick till 494 miljoner 
kronor (469), en ökning med 5,3 %. Ökade nettospelintäkter och en minskning 
av rörelsekostnaderna med 1,3 %, är orsaken till det förbättrade rörelseresulta-
tet. Minskningen av kostnaderna beror framför allt på lägre avskrivningar. 

Affärsområde Casino Cosmopol

MSEK
2011

Jan-dec
2010

Jan-dec
Förändring

MSEK                         %
2011

Okt-dec
2010

Okt-dec
Förändring

MSEK                         %

Nettospelintäkter 1 203 1 190 13 1,1 315 301 14 4,4

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 291 1 277 15 1,2 342 330 12 3,8

Rörelseresultat 494 469 25 5,3 131 111 20 17,9

Casino 
Cosmopol 

12 % 

Andel av koncernens nettospelintäkter 
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Finansiella rapporter

MSEK Not
2011

Jan-dec
2010

Jan-dec
2011

Okt-dec
2010

Okt-dec

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 7 919 7 885 2 214 2 084

Aktiverat arbete för egen räkning 28 3 10 2

Personalkostnader 3 -1 011 -989 -272 -265

Övriga externa kostnader -1 710 -1 758 -529 -546

Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar -286 -346 -66 -89

Rörelseresultat 4 940 4 795 1 356 1 186

Ränte- och övriga finansiella intäkter 204 86 52 -40

Ränte- och övriga finansiella kostnader -138 -113 -30 2

Resultat efter finansiella poster 5 007 4 768 1 378 1 149

Skatt 0 -2 0 -2

Resultat 5 007 4 766 1 378 1 147

Övrigt totalresultat - - - -

Summa totalresultat 5 007 4 766 1 378 1 147

Hänförligt till moderbolagets aktieägare 5 007 4 766 1 378 1 147

Resultat per aktie

Antal aktier 2 000 2 000 2 000 2 000

Resultat per aktie, TSEK 2 503 2 383 689 574

Rapport över totalresultat i sammandrag, koncern

MSEK Not 2011-12-31 2010-12-31

Immateriella tillgångar 209 228

Materiella anläggningstillgångar 923 996

Finansiella tillgångar 1 493 1 525

Summa anläggningstillgångar 2 624 2 749

Kortfristiga fordringar 4, 5 1 881 1 811

Kortfristiga placeringar 5 1 337 654

Likvida medel 5 2 264 2 273

Summa omsättningstillgångar 5 483 4 737

Summa tillgångar 8 107 7 486

Eget kapital 5 007 4 766

Långfristiga obetalda vinster 1 419 1 293

Övriga långfristiga skulder 36 40

Leverantörsskulder och övriga skulder 625 568

Kortfristiga obetalda och fonderade vinster 921 662

Förutbetalda intäkter 99 156

Summa eget kapital och skulder 8 107 7 486

Balansräkning i sammandrag, koncern
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MSEK Not Aktiekapital Reservfonder Balanserad vinst
Summa eget kapital 

hänförligt till moder-
bolagets aktieägare

Ingående balans per 1 januari 2010 0,2 0,1 4 977 4 977

Årets resultat 4 766 4 766

Utbetalning till ägaren, svenska staten -4 977 -4 977

Utgående balans per 31 december 2010 0,2 0,1 4 766 4 766

Ingående balans per 1 januari 2011 0,2 0,1 4 766 4 766

Årets resultat 5 007 5 007

Utbetalning till ägaren, svenska staten -4 766 -4 766

Utgående balans per 31 december 2011 0,2 0,1 5 007 5 007

Förändringar i eget kapital i sammandrag, koncern

MSEK Not
2011

Jan-dec
2010

Jan-dec

Den löpande verksamheten 5

Resultat 5 007 4 766

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

      Av- och nedskrivningar immateriella tillgångar och 
      materiella anläggningstillgångar 286 346

      Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar 0 1

      Förändring av pensionsskuld -1 -1

      Övriga justeringar -3 35

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder 5 289 5 148

Kassaflöde från förändring av rörelsetillgångar och rörelsekostnader

Förändring av kundfordringar och övriga fordringar -44 -2

Förändring av övriga omsättningstillgångar -27 -8

Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder -31 -8

Förändring av övriga rörelseskulder 413 -294

Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 600 4 836

Investeringsverksamheten 5

Investeringar i immateriella tillgångar -35 -29

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -162 -174

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 4 5

Investeringar i finansiella tillgångar -2 097 -848

Avyttring av finansiella tillgångar 1 584 381

Nettoförändring i placeringar för Triss Månadsklöver -135 -69

Kassaflöde från investeringsverksamheten -842 -735

Finansieringsverksamheten

Utbetalning till ägaren, svenska staten 4 -4 766 -4 877

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 766 -4 877

Kassaflöde -9 -776

Likvida medel vid periodens början 2 273 3 049

Likvida medel vid periodens slut 2 264 2 273

Kassaflödesanalys i sammandrag, koncern
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MSEK
2011

Q1 Q2 Q3 Q4 Jan-dec
2010

Q1 Q2 Q3 Q4 Jan-dec

Spel & Lotterier 1 332 1 218 1 279 1 569 5 399 1 380 1 311 1 270 1 439 5 400

Vegas 310 302 310 300 1 222 249 301 338 310 1 198

Casino Cosmopol 308 311 330 342 1 291 293 322 332 330 1 277

Övrig verksamhet/elimineringar 2 3 0 2 7 2 2 2 6 11

Nettoomsättning från 
spelverksamhet m.m. koncern 1 952 1 834 1 919 2 214 7 919 1 923 1 935 1 942 2 084 7 885

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m.

MSEK
2011

Q1 Q2 Q3 Q4 Jan-dec 
2010

Q1 Q2 Q3 Q4 Jan-dec

Spel & Lotterier 1 582 1 450 1 509 1 860 6 401 1 638 1 547 1 494 1 716 6 395

Vegas 526 514 529 514 2 083 422 516 572 529 2 039

Casino Cosmopol 288 291 309 315 1 203 274 302 312 301 1 190

Nettospelintäkter koncern 2 396 2 254 2 347 2 689 9 687 2 334 2 365 2 379 2 547 9 624

Nettospelintäkter

Rörelseresultat och resultat före skatt

MSEK
2011

Q1 Q2 Q3 Q4 Jan-dec
2010

Q1 Q2 Q3 Q4 Jan-dec

Spel & Lotterier 917 786 882  1 022 3 607 969 867 848 862 3 547

Vegas 230 223 233 207 893 166 212 249 209 835

Casino Cosmopol 108 112 143 131 494 93 119 146 111 469

Övrig verksamhet/elimineringar -45 -4 -1 -3 -53 -27 -42 8 5 -56

Rörelseresultat koncern 1 210 1 117 1 257 1 356 4 940 1 201 1 157 1 251 1 186 4 795

Ränte- och övriga finansiella intäkter 49 31 72 52 204 35 15 77 -40 86

Ränte- och övriga finansiella kostnader -33 -18 -57 -30 -138 -62 -13 -41 2 -113

Resultat  före skatt koncern 1 226 1 130 1 273 1 378 5 007 1 174 1 159 1 287 1 149 4 766

Rapportering per segment
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MSEK Not 2011-12-31 2010-12-31

Immateriella tillgångar 185 201

Materiella anläggningstillgångar 405 453

Finansiella tillgångar 2 036 2 102

Summa anläggningstillgångar 2 626 2 756

Kortfristiga fordringar 4, 5 2 394 2 306

Kortfristiga placeringar 5 1 337 654

Kassa och bank 5 2 023 2 185

Summa omsättningstillgångar 5 754 5 144

Summa tillgångar 8 380 7900

Eget kapital 5 018 4 776

Långfristiga obetalda vinster 1 419 1 293

Övriga långfristiga skulder 35 39

Leverantörsskulder och övriga skulder 859 961

Kortfristiga obetalda och fonderade vinster 864 615

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 185 216

Summa eget kapital och skulder 8 380 7 900

Balansräkning i sammandrag, moderbolag

MSEK Not
2011

Jan-dec
2010

Jan-dec
2011

Okt-dec
2010

Okt-dec

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 6 636 6 614 1 874 1 753

Aktiverat arbete för egen räkning 28 3 10 2

Personalkostnader 3 -558 -550 -153 -149

Övriga externa kostnader -1 500 -1 551 -471 -488

Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningskostnader -221 -259 -53 -67

Rörelseresultat 4 384 4 257 1 206 1 050

Resultat från andelar i koncernföretag 554 536 554 536

Ränte- och övriga finansiella intäkter 206 90 52 -38

Ränte- och övriga finansiella kostnader -136 -113 -29 2

Resultat efter finansiella poster 5 008 4 770 1 783 1 550

Skatt - - - -

Resultat 5 008 4 770 1 783 1 550

Övrigt totalresultat - - - -

Summa totalresultat 5 008 4 770 1 783 1 550

Resultaträkning i sammandrag, moderbolag
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Bundet eget kapital Fritt eget kapital

MSEK Not Aktiekapital Reservfond
Balanserade 

vinstmedel Årets resultat
Summa 

eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2010 0,2 0,1 13 4 970 4 983

Summa totalresultat perioden 1 januari - 31 december - 4 770 4 770

Utbetalning till ägaren, svenska staten -7 -4 970 -4 977

Utgående balans per 31 december 2010 0,2 0,1 6 4 770 4 776

Ingående balans per 1 januari 2011 0,2 0,1 6 4 770 4 776

Summa totalresultat perioden 1 januari - 31 december - 5 008 5 008

Utbetalning till ägaren, svenska staten 4 -4 770 -4 766

Utgående balans per 31 december 2011 0,2 0,1 10 5 008 5 018

Förändringar i eget kapital i sammandrag, moderbolag

MSEK Not
2011

Jan-dec
2010

Jan-dec

Den löpande verksamheten 5

Resultat 5 008 4 770

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

      Av- och nedskrivningar immateriella tillgångar och 
      materiella anläggningstillgångar 221 259

      Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar 0 1

      Anticiperad utdelning Casino Cosmopol AB -554 -536

      Förändring av pensionsskuld -2 0

      Övriga justeringar -3 35

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder 4 671 4 529

Kassaflöde från förändring av rörelsetillgångar och rörelsekostnader

Förändring av kundfordringar -31 -1

Förändring av övriga omsättningstillgångar -39 11

Förändring av leverantörsskulder -14 19

Förändring av övriga rörelseskulder 253 -317

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 840 4 241

Investeringsverksamheten 5

Investeringar i immateriella tillgångar -35 -9

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -125 -156

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 3 5

Investeringar i finansiella tillgångar -2 097 -848

Avyttring av finansiella tillgångar 1 584 381

Nettoförändring i placeringar för Triss Månadsklöver -135 -69

Förändring av långfristig fordran till dotterbolag 33 57

Kassaflöde från investeringsverksamheten -772 -639

Finansieringsverksamheten

Erhållen utdelning från dotterbolag 536 540

Utbetalning till ägaren, svenska staten 4 -4 766 -4 877

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 230 -4 337

Kassaflöde -162 -735

Likvida medel vid periodens början 2 185 2920

Likvida medel vid periodens slut 2 023 2 185

Kassaflödesanalys i sammandrag, moderbolag
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Not 1   Redovisningsprinciper
Svenska Spels bokslutskommuniké för perioden januari – december 2011 är 
upprättad i enlighet med International Accounting Standard (IAS) 34, Delårs-
rapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningar har tillämpats 
som i Svenska Spels årsredovisning för 2010. Koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med anvisningar enligt International Financial Reporting 
Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) 
samt tolkningar av International Financial Reporting Interpretations Commit-
tee (IFRIC) sådana de antagits av EU. Vidare har årsredovisningslagen samt 
Rådet för finansiell rapportering rekommendation RFR 1 ”Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner” tillämpats. 
 Moderbolagets rapport är upprättad enligt årsredovisningslagen och RFR 
2 om redovisning för juridiska personer, vilket innebär att moderbolaget till-
lämpar av EU godkänd IFRS standard samt uttalanden av IFRIC så långt detta 
är möjligt inom ramen för årsredovisnings- och tryggandelagen m.m. De 
nya eller reviderade IFRS-standarder och IFRIC-tolkningar som har trätt i kraft 
sedan den 1 januari 2011 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens 
finansiella rapporter. 
 Svenska Spels bokslutskommuniké för perioden januari – december 2011 är 
upprättad i enlighet med ägarens riktlinjer för ekonomisk rapportering. 

Principer för intäktsredovisning
Intäkterna från spelverksamheten redovisas som ett nettobelopp, det vill 
säga spelarnas insatser (bruttointäkter) med avdrag för vinnarnas andel och 
ombudsprovisioner. Nettot kallas i resultaträkningen för ”Nettoomsättning 
från spelverksamhet m.m.”  
 Skälet till detta redovisningssätt är att större delen av Svenska Spels verk-
samhet baseras på omfördelning av inbetalda medel mellan deltagarna i spel 
eller lotterier. 

Företagsinformation
Svenska Spels bokslutskommuniké för perioden januari – december 2011 har 
godkänts för publicering enligt styrelsebeslut den 14 februari 2012. 

Noter

MSEK
2011

Jan-dec
2010

Jan-dec
2011

Okt-dec
2010

Okt-dec

Tjänsteförsäljning

Nettospelintäkter 9 687 9 624 2 689 2 547

Provisioner -1 973 -1 949 -534 -527

Varuförsäljning

Intäkter från restaurang- och caféverksamhet 101 100 30 31

Kostnad sålda varor -40 -41 -12 -11

Hyresintäkter

Uthyrning av spelterminaler 48 49 12 12

Övrigt 96 101 29 32

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 7 919 7 885 2 214 2 084

Not 2   Intäkter per väsentligt intäktsslag

Koncern

Moderbolag

MSEK
2011

Jan-dec
2010

Jan-dec
2011

Okt-dec
2010

Okt-dec

Tjänsteförsäljning

Nettospelintäkter 8 484 8 434 2 375 2 245

Provisioner -1 973 -1 949 -534 -527

Varuförsäljning

Intäkter från restaurang- och caféverksamhet - - - -

Kostnad sålda varor -2 - -2 -

Hyresintäkter

Uthyrning av spelterminaler 48 49 12 12

Övrigt 79 79 23 22

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 6 636 6 614 1 874 1 753
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Not 3   Förändringar i kretsen ledande befattningshavare
Lennart Käll tillträdde sin tjänst som VD och koncernchef för AB Svenska Spel 
den 12 september 2011. I samband med att Lennart Käll tillträdde sin tjänst 
som VD lämnade Anders Hägg tjänsten som tillförordnad VD och koncernchef 
för AB Svenska Spel och var arbetsbefriad till den 31 december 2011 då han 
avslutade sin anställning i AB Svenska Spel.
 Håkan Sjöstrand, chef för affärsområde Spel & Lotterier, meddelade den 29 
april att han avslutar sin anställning i bolaget med sista anställningsdag den 30 
september 2011. Mattias Mildenborn tillträdde som tf. chef för affärsområde 
Spel & Lotterier den 10 maj 2011.
 Annika Ferm tillträdde som kommunikationsdirektör den 1 februari 2011. 
I och med att Annika Ferm tillträdde som kommunikationsdirektör avslutades 
Johan Tisells uppdrag som tf. kommunikationsdirektör den 31 januari 2011.
 
Not 4   Behandling av överskott
Moderbolagets resultat efter skatt disponeras av regeringen. Bolagets vinst-
medel under räkenskapsåret lånas räntefritt ut till svenska staten. Inbetalning-
arna sker kvartalsvis: 30 april, 31 juli, 31 oktober samt 15 februari. Utlånade 
medel avräknas mot lämnad utdelning efter beslut av bolagets årsstämma. 
Avseende 2010 års resultat har 4 766 miljoner kronor (4 977) utbetalats till 
ägaren, svenska staten, efter beslut på 2011 års årsstämma. Vid utbetalningen 
avräknades förskott som utbetalats till ägaren under 2010 på 
1 200 miljoner kronor (1 300). För perioden 1 januari till 30 december 2011 
har 1 200 miljoner kronor (1 200) avseende 2011 års resultat lånats ut i förskott 
till svenska staten. 

Not 5   Omklassificering likvida medel
Ändring har skett avseende bolagets klassificering av likvida medel, vilket har 
inneburit omklassificering för både koncernen och moderbolaget.
 Kortfristiga placeringar med en löptid under tre månader, som är utsatta för 
en obetydlig risk för värdefluktuationer samt lätt kan omvandlas till bankme-
del redovisas som likvida medel. De medel på spelkonton som Svenska Spels 
kunder innehar redovisas som kortfristig fordran. Som en följd av ändrad klas-
sificering har rättelse skett av tidigare perioder. 
 Detta har för koncernen inneburit att omklassificering skett från kortfristiga 
placeringar till likvida medel med 745 miljoner kronor per 1 januari 2010 samt 
från likvida medel till kortfristiga placeringar med 547 miljoner kronor per 31 
december 2010. Omklassificering har skett från likvida medel till övriga ford-
ringar med 147 miljoner kronor per 1 januari 2010 samt 147 miljoner kronor 
per 31 december 2010. 
 Detta har för moderbolaget inneburit att omklassificering skett från kortfris-
tiga placeringar till likvida medel med 772 miljoner kronor per 1 januari 2010 
samt 499 miljoner kronor per 31 december 2010. Omklassificering har skett 
från likvida medel till övriga fordringar med 146 miljoner kronor per 1 januari 
2010 samt 147 miljoner kronor per 31 december 2010.
 En omklassificeringar har även skett i kassaflödet avseende utlånade medel 
till svenska staten. Omklassificering har gjorts från den löpande verksamheten 
till finansieringsverksamheten med 100 miljoner kronor för perioden 1 januari 
- 31 december 2010.

Denna rapport har avgivits av verkställande direktören efter bemyndigande av styrelsen.

Visby den 14 februari 2012
AB Svenska Spel

Lennart Käll
VD och koncernchef

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer
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Ekonomiska begrepp
Kvartal     Oktober - december
Period     Januari - december
Nettospelintäkter    Spelarnas insats (bruttospelintäkter) minus vinnarnas andel.
Nettospelmarknad    Nettospelintäkter på den svenska spelmarknaden
Nettoomsättning från spelverksamhet m.m.  Nettospelintäkter minus provisioner till ombud och affärspartners samt övriga intäkter hänförliga 
     till spelverksamheten.
Rörelsemarginal    Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av totala intäkter.
Soliditet     Eget kapital i procent av balansomslutningen.
Nettoomsättning per anställd   Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. (beräknat per helår) dividerat med medelantalet anställda.

Rapportstruktur
Om inget särskilt anges redovisas alla belopp i miljoner kronor (MSEK). Då 
belopp har avrundats till MSEK summerar inte alltid tabellerna.
 Jämförelsetal inom parentes avser, för resultat och kassaflödesposter, mot-
svarande period föregående år, det vill säga för kvartalet: oktober - december 
2010 och för perioden: januari - december 2010. Jämförelsetal inom parentes 
för balansposter avser 2010-12-31. Presenterade procenttal avser förändring 
mellan redovisad period 2010 och 2011. 

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport, januari - mars publiceras den 24 april 2012
Delårsrapport, januari - juni publiceras den 23 juli 2012
Delårsrapport, januari - september publiceras den 24 oktober 2012
Bokslutskommuniké, januari - december publiceras i februari 2013

Årsstämma hålls i Visby den 24 april 2012 



För ytterligare information om rapporten, kontakta
Marie Loob, Ekonomidirektör
tel 0498-26 37 24 

För övriga frågor om Svenska Spel, kontakta
Lennart Käll, VD och koncernchef
tel 08-757 77 77

AB Svenska Spel
Huvudkontor
621 80 Visby
Besöksadress: Norra Hansegatan 17, Visby
Tel 0498 - 26 35 00
Fax 0498 - 26 36 30
Organisationsnummer: 556460-1812

AB Svenska Spel
106 10 Stockholm
Besöksadress: Sturegatan 11, Sundbyberg
Tel 08-757 77 00
Fax 08-98 25 98

Svenska Spels kundservice
Öppet alla dagar dygnet runt
Telefon 0770-11 11 11 (lokalsamtalskostnad)
Internet: Kontaktformulär
Postadress: Svenska Spel, Kundservice, 621 80 Visby
kundservice@svenskaspel.se
Fax 0498-26 35 34

Svenska Spel på internet
www.svenskaspel.se
www.casinocosmopol.se
www.playscan.com
www.facebook.com/Svenskaspel
Nyhetsrum: media.svenskaspel.se
twitter.com/svenskaspel
blogg.svenskaspel.se

Casino Cosmopol
www.casinocosmopol.se
Besöksadress: Kungsgatan 65
Box 45, 101 20 Stockholm
Tel 08-781 88 00
stockholm@casinocosmopol.se

Besöksadress: Packhusplatsen 7
411 13 Göteborg
Tel 031-333 55 00
goteborg@casinocosmopol.se

Besöksadress: Slottsgatan 33
211 33 Malmö
Tel 040-664 18 00
malmo@casinocosmopol.se

Besöksadress: Casinoparken 1
852 29 Sundsvall
Tel 060-14 11 50
sundsvall@casinocosmopol.se


