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Delårsperioden januari - juni 2008

Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgår till   •	
3 977 MSEK (3 881), en ökning med 96 MSEK.
Rörelseresultatet, exklusive engångsposter, uppgår till          •	
2 459 MSEK (2 567), en minskning med 108 MSEK.
Periodens resultat, exklusive engångsposter är 2 518 MSEK •	
(2 611), en minskning med 93 MSEK.
Spelmarknadsutredningen har av Regeringen fått tilläggs-•	
direktiv att undersöka förutsättningarna för försäljning av 
delar av Svenska Spels verksamhet.
Till ny styrelsordförande har utsetts f.d. ministern och am-•	
bassadören Margareta Winberg.
VD Jesper Kärrbrink har lämnat sin befattning och ersatts •	
av ekonomidirektören Anders Hägg som tillförordnad VD 
för Svenska Spel. Rekrytering av ny VD har inletts.
Svenska Spel målsätter att minska de egna koldioxidutsläp-•	
pen med 90 % fram till 2015 jämfört med 2005 års nivå.
Spelkoll, det nyutvecklade spelansvarsverktyget har nu ca •	
27 000 användare.

MSEK Jan-juni 
2008

Jan-juni 
2007

Förändring
%            MSEK

April-juni
2008

April-juni
2007

Förändring
%            MSEK 

Helår
2007

Bruttospelintäkter 11 143 10 350 7,7 793 5 430 5 084 6,8 346 21 499

Nettospelintäkter 4 807 4 689 2,5 118 2 317 2 301 0,7 16 9 598

Nettoomsättning från 
spelverksamhet m.m.

3 977 3 881 2,5 96 1 915 1 897 0,9 18 7 915

Rörelseresultat1 2 459 2 567 -4,2 -108 1 116 1 237 -9,8 -121 5 035

Finansiella poster, skatt 59 44 34,1 15 31 23 34,8 8 119

Periodens resultat1 2 518 2 611 -3,6 -93 1 147 1 260 -9,0 -113 5 154

Balansomslutning 5 370 5 015 7,1 355 - - - - 7 968

Investeringar materiella 248 45 451,1 203 149 22 577,3 127 172

Investeringar immateriella 23 14 64,3 9 12 5 140,0 7 33

Nettoinvesteringar finansiella 223 76 193,4 147 112 37 202,7 75 -148

Nyckeltal2

Rörelsemarginal % 22,1 25,4 -3,3 - 20,8 24,1 -3,3 - 23,2

Soliditet % 46,9 53,9 -7,0 - 46,9 53,9 -7,0 - 65,9

Nettoomsättning per anställd 4,7 4,9 -4,1 - 4,5 4,8 -6,3 - 5,0

Spel- och lottombud, antal 6 557 6 390 2,6 - 6 557 6 390 2,6 - 6 385

Restauranger, antal 2 146 2 175 -1,3 - 2 146 2 175 -1,3 - 2 155

Ekonomisk översikt och nyckeltal1

1 Jämförelsetal redovisas exklusive engångsposter.
2 Nyckeltal definieras på sidan 17.
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VD har ordet 

Det andra kvartalet 2008 har för företaget till stor 
del präglats av de förändringar som skett på 
lednings- och styrelsenivå. Förre styrelseordfö-

randen Anders Gustafzon ersattes på årsstämman av 
Margareta Winberg. Kort därefter beslutade VD:n Jesper 
Kärrbrink att den inriktning för företaget som ägaren 
gav uttryck för, ej var förenlig med hans syn på hur 
Svenska Spel borde utvecklas. Han avgick som VD den 
21 april och undertecknad tog över som tf VD dagen 
efter.

Jesper Kärrbrink skrev i kvartalsrapporten för första 
kvartalet att 2008 kommer att vara ett avgörande år för 
Svenska Spel och den svenska spelmarknaden. Detta 
har förstärkts ytterligare genom det tilläggsdirektiv till 
den pågående utredningen om spelmarknaden som 
regeringen lämnade till utredaren i maj. 

I tilläggsdirektivet får utredaren uppdraget att be-
döma förutsättningarna för en försäljning av vissa delar 
av Svenska Spels verksamhet. Sedan tidigare ingår i 
utredarens uppdrag att ta fram lagförslag på en moder-
niserad och stärkt spelreglering, samt undersöka om 
andra bolag än Svenska Spel kan släppas in och genom 
licens sköta de mindre skadliga spelformerna.

Utredningen, tilläggsdirektiven, ägarens uttalande 
i media, VD:s avgång m.m. har medfört att en viss oro 
spridit sig i företaget om hur framtiden kommer att te 
sig. Ledningen för bolaget har därför återigen analyserat 
ägarens uppdrag och för styrelsen för bolaget presen-

terat analysen och därtill kopplade mål och strategier 
för koncernen. Styrelsen har beslutat om föreslagna mål 
och strategier, vilket innebär att de ligger till grund för 
verksamheten 2008 och 2009.

Svenska Spel har de senaste åren successivt utveck-
lat spelansvarsverktyg för att proaktivt verka för att så 
få som möjligt hamnar i problem med sitt spelande. 
Inriktningen för bolaget framåt innebär att ansvarsdelen 
i uppdraget på ett ännu tydligare sätt skall integreras 
med den kommersiella delen i uppdraget. När det gäl-
ler problemspelandet bör det dock understrykas, att av 
alla som tycker om att spela, så är det 98 % som klarar 
av detta utan problem.

Även om det varit ett händelserikt kvartal för bo-
lagets interna verksamhet, så har spelarna fortsatt att 
köpa lotter och  spel hos Svenska Spel, vilket omsätt-
ningsutvecklingen ger uttryck för. Nettoomsättning från 
spelverksamhet m.m. ökar med  96 MSEK. 

Visby i juli 2008

Anders Hägg
Verkställande Direktör 

Koncernen 

Principer för intäktsredovisning

Svenska Spel har fr. o. m. fjärde kvartalet 2007 änd-
rat principerna för sin intäktsredovisning. Intäkter 
från spelverksamheten redovisas sedan dess 

som ett nettobelopp jämfört med tidigare brutto som 
fördelades på spelintäkter, utbetalda vinster, ombuds-
provisioner samt övriga intäkter. Nettot kallas i resultat-
räkningen för ”Nettoomsättning från spelverksamhet 
m.m.”  Jämförelsetalen från tidigare perioder är justerade 
i enlighet med de nya principerna. Någon effekt på 
rörelseresultat eller periodens resultat föreligger inte.

Skäl till det nya redovisningssättet är att större delen 
av Svenska Spels verksamhet baseras på omfördelning 
av inbetalda medel mellan deltagarna i spelet eller lot-
teriet. Inbetalningarna är därför gjorda för spelarnas eller 
lottköparnas och inte för Svenska Spels räkning. Begrep-
pet ”Nettoomsättning från spelverksamhet m.m.” utgör 
enligt detta synsätt ett mått på den ersättning som 
Svenska Spel erhåller för tillhandahållande av plattfor-
marna för de spel och lotterier som Svenska Spel och 
dess dotterbolag marknadsför.
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Personförändringar i Svenska Spels styrelse 
och ledning
Vid bolagsstämman den 15 april utsågs f.d. ministern 
och ambassadören Margareta Winberg till ny styrelse-
ordförande i AB Svenska Spel. Som en följd av ägarens 
uttalanden rörande en förändrad inriktning av verksam-

heten avgick VD för AB Svenska Spel, Jesper Kärrbrink, 
den 21 april. Styrelsen utsåg ekonomidirektören i 
Svenska Spel, Anders Hägg, till tillförordnad VD under 
den period som rekrytering av ny verkställande direk-
tör genomförs. Rekrytering av ny VD har inletts. Kort 
därefter avgick även två divisionschefer. De ersattes av 
affärsområdescheferna Håkan Sjöstrand och Claes Tell-
man vilka fått tidsbegränsade förordnanden som chefer 
för divisionerna Spel och Lotterier samt BRK (Bingohallar, 
Restaurangspel, Kasino) samtidigt som de behåller sitt 
tidigare affärsområdesansvar. Ytterligare information i 
not 3.

Svenska Spel under delårsperioden 
januari - juni
Nettospelintäkterna, vilka beräknas som bruttospelin-
täkter minus utbetalda vinster, uppgår under perioden 
till 4 807 MSEK (4 689), en ökning med 118 MSEK. Det 
är framför allt affärsområdena Internet (12,5 %) och 
Kasino (9,6 %) som svarar för tillväxten medan affärsom-
råde Butik minskar något (- 1,6 %).

Vinster har under perioden betalats ut med 6 336 
MSEK (5 660) en ökning med 676 MSEK.  Ersättningar till 
Ombud för försäljning av spel och lotter samt vinstinlö-
sen är 953 MSEK (916), en ökning med 37MSEK.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. är 3 977 
MSEK (3 881), en ökning med 96 MSEK. 

Rörelseresultatet för Svenska Spel är, exklusive 
engångsposter, 2 459 MSEK (2 567), en minskning med 
108 MSEK.

Finansnettot är 59 MSEK (46). Ökningen beror i för-
sta hand på en höjd förräntning av koncernens likvida 
medel och placeringar jämfört med utfallet i fjol.

Periodens resultat, exklusive engångsposter, är 2 518 
MSEK (2 611), en minskning med 93 MSEK. Minskning-
en är huvudsakligen hänförlig till att ställda odds under 
perioden utfallit till spelarnas fördel och en nedgång för 
lotterier.

Svenska Spel under rapportperioden 
april – juni
Nettospelintäkterna uppgår under perioden april - juni 
till 2 317 MSEK (2 301), en ökning med 16 MSEK. Även 
under perioden april – juni är det affärsområdena Inter-
net (10,3 %) och Kasino (3,5 %) som svarar för tillväxten 
medan affärsområde Butik minskar jämfört med mot-
svarande period i fjol (-1,8 %).

Vinster har under perioden betalats till vinnare med 
3 113 MSEK (2 783) en ökning med 330 MSEK. Ersätt-
ningar till Ombud för försäljning av spel och lotter samt 
vinstinlösen uppgår till 464 MSEK (454), en ökning med 
10 MSEK.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. är           
1 915  MSEK (1 897), en ökning med 18 MSEK. 

Rörelseresultatet för Svenska Spel är 1 116 MSEK      
(1 237), en minskning med 121 MSEK. 
Finansnettot är 31 MSEK (23). Ökningen beror främst på 
en förbättrad förräntning av koncernens likvida medel 
och placeringar jämfört med utfallet i fjol.

Periodens resultat är 1 147 MSEK (1 260), en minsk-
ning med 113 MSEK. Försämringen jämfört med 
föregående år beror till övervägande del på att ställda 
odds under perioden utfallit till spelarnas fördel. Andra 
kvartalet visar jämfört med första kvartalet en avtagande 
försäljningstillväxt, som förmodligen är hänförlig till 
dämpad efterfrågan och en något försvagad svensk 
konjunktur.

Divisioner och Affärsområden
Koncernens operativa affärsverksamhet är indelad i 
två divisioner med tillhörande affärsområden. Division 
Spel och Lotterier (SoL) utgörs av affärsområdena Butik, 
Internet, Förening och Prenumeration och division BRK 
utgörs av affärsområdena Bingohallar, Restaurangspel 
och Kasino. 
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Nettoomsättning från spelverksamhet m.m.
MSEK
Affärsområde Jan-juni 2008    Jan-juni 2007 April-juni 2008 April-juni 2007 Helår 2007

Butik 2 098 2 160 993 1 040 4 348

Internet 640 565 299 264 1 159

Förening 7 4 4 2 11

Totalt Division SoL 2 745 2 729 1 296 1 306 5 518

Bingohallar 28 1 15 0 8

Restaurangspel 573 568 289 283 1 147

Kasino 695 637 347 333 1 357

Totalt Division BRK 1 296 1 206 651 616 2 512

Övriga/elimineringar -64 -54 -32 -25 -115

KONCERNEN TOTALT 3 977 3 881 1 915 1 897 7 915

Division Spel och Lotterier (SoL)

T ill Division Spel och Lotterier hänförs affärsområ-
den som säljer identiska produkter och baserar 
sin verksamhet på en gemensam IT-plattform 

utvecklad av Svenska Spel. Affärsområdena kommuni-
cerar med sina kunder via marknadsföring direkt mot 
konsument. Försäljningen sker via ett riksomfattande 
nät av ombud och internet.

Under perioden har den tidigare divisionschefen 
lämnat verksamheten. Till ny divisionschef har utsetts 
Håkan Sjöstrand som upprätthåller befattningen som 
divisionschef vid sidan av sin tjänst som chef för affärs-
område Butik.

Nettospelintäkterna för division Spel och Lotterier 
(SoL) är för andra kvartalet 1 523 MSEK (1 539), en 
minskning med 16 MSEK jämfört med samma period i 
fjol.  Första halvåret ökade dock nettospelintäkterna till  
3 229 MSEK (3 192), en ökning med 37 MSEK. 

 Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. för 
division Spel och Lotterier uppgår för andra kvartalet 
till 1 296 MSEK (1 306), en minskning jämfört med 
föregående år med 10 MSEK. Första halvåret är dock 
nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 745 MSEK              
(2 729), en ökning jämfört med samma period föregå-
ende år med 16 MSEK.  Att nettoomsättning från spel-
verksamhet m.m. utvecklas svagt jämfört med tillväxten 
av bruttospelintäkterna beror framför allt på att ställda 
odds under perioden utfallit till spelarnas fördel samt att 
lotterier visat en minskning jämfört med i fjol.

Tillväxten för Internet som försäljningskanal fort-
sätter att vara betydligt större än för de traditionella 
distributionskanalerna som utgörs av lokala försäljnings-
ombud.

Affärsområde Butik 
Affärsområdet ansvarar för försäljning av spel och lot-
terier via ombud. 

Under första halvåret är nettospelintäkterna för 
affärsområde Butik 2 566 MSEK (2 608), en minskning 

I tabellen nedan framgår nettoomsättning från spel-
verksamhet m.m. fördelad på divisioner med tillhörande 

affärsområden. Bruttospelintäkter och nettospelintäkter 
redovisas i tabeller på sidan 17.
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med 42 MSEK  jämfört med motsvarande period föregå-
ende år. Nettospelintäkterna för de olika produktgrup-
perna utvecklades under perioden i jämförelse med 
samma period föregående år enligt tabellen nedan:

Lotterier  -4,8 %
Nummerspel    4,1 %
Sportspel -7,1 %

Nettospelintäkterna från lotterier uppgår för affärsområ-
det under perioden till 831 MSEK, en minskning jämfört 
med föregående år med 42 MSEK. Lotterier uppvisar en 
genomgående negativ trend i förhållande till föregå-
ende år. Triss är närmast fjolårets försäljning med ett 
tapp på 8 MSEK (-1,1 %). Nettospelintäkterna från num-
merspel uppgår för perioden till 1 153 MSEK (1 108), en 
ökning jämfört med föregående år med 45 MSEK. Allra 
bäst går det för Lotto som visar en ökning på 34 MSEK 
(5,5 %) följt av Keno som ökar med 17 MSEK, eller 6,2 %.

Totalt sett uppgår under första halvåret nettospelin-
täkterna för sportspel till 582 MSEK (627), en minskning 
med 45 MSEK. Det beror huvudsakligen på att Svenska 
Spel under perioden har ställt odds som varit till spelar-
nas fördel.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. är 
under första halvåret för affärsområde Butik 2 098 MSEK           
(2 160), en minskning med 62 MSEK. Minskningen jäm-
fört med samma period föregående år är huvudsakligen 
hänförlig till utfallet för sportspel. Den ökade försäljning-
en har medfört ökade försäljningsprovisioner, samtidigt 
som nettospelintäkterna för affärsområdet minskat 
något till följd av en hög vinstandel inom sportspelen.

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

Affärsområdets nettospelintäkter är för första halv-
året 648 MSEK (576), vilket innebär en fortsatt ökning 
med 72 MSEK  jämfört med samma period i fjol. Tidigare 
var det poker som var motorn i den snabba tillväxten, 
men under perioden är det nummerspel som Lotto, 
Joker och Keno, samt sportspel, som är de starkast 
växande.

De flesta produkter inom affärsområdet ökar jämfört 
med samma period föregående år. Tipsprodukter, som 
Stryktips och Måltips, växer med 10 MSEK och når net-
tospelintäkter om 67 MSEK (57). Nettospelintäkterna för 
Oddset är 68 MSEK (59). Nummerspelen har en net-
tospelintäkt om 261 MSEK (213). Bland nummerspelen 

ökar Lotto med 31 %, Joker ökar med 35 % och Keno 
med 68 %. Intäkter om 60 MSEK från lotterier är oför-
ändrade jämfört med motsvarande period föregående 
år. 

Regeringens utvärdering av Svenska Spels poker 
på nätet publicerades under perioden. Utredningen 
konstaterade att Svenska Spels spelansvarsverktyg fung-
erar bra och föreslår att Svenska Spel skall få tillstånd att 
samarbeta med statskontrollerade nationella spelbolag 
i andra länder, något som regeringen senare sagt nej till. 
Svenska Spels tillstånd att bedriva poker över internet, 
vilket löpte ut den 30 juni 2008, har förlängts till 2009-
12-31.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. för 
affärsområde Internet är för första halvåret 640 MSEK 
(565), en ökning med 75 MSEK.
 
Affärsområde Förening 
Affärsområde Förening är nystartat i syfte för att ge 
föreningslivet möjlighet att sälja Svenska Spels lott-
produkter och därigenom få intäkter till sin verksamhet. 
Under perioden uppgår nettointäkterna till 15 MSEK (8).

Affärsområde Prenumeration 
Även affärsområde Prenumeration är nystartat och 
befinner sig under uppbyggnad. Verksamheten syftar 
till att ge allmänheten möjlighet att prenumerera på i 
första hand Svenska Spels lottsortiment på månadsba-
sis.

Division BRK, Bingohallar, 
Restaurangspel, Kasino

T ill Division BRK hänförs affärsområden som säljer 
spel knutna till viss plats vilket innebär speciella 
förhållanden i kommunikationen med kund. 

De spel som bedrivs inom division BRK omgärdas av 
speciella hänsyn och marknadsförs därför inte mot 
konsument.

Under perioden har den tidigare divisionschefen 
lämnat verksamheten. Till ny divisionschef har utsetts 
Claes Tellman som upprätthåller befattningen som 
divisionschef vid sidan av sin tjänst som chef för affärs-
område Kasino.

Utveckling av nettospelintäkterna fortsätter att vara 
god. Viss avmattning av tillväxten har kunnat skönjas 
jämfört med det första kvartalet, men samtliga affärs-
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områden visar tillväxt gentemot föregående år. Netto-
spelintäkterna under andra kvartalet uppgick till 794 
MSEK (762) och ackumulerat för första halvåret till 1 578 
MSEK (1 497).

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. utveck-
las positivt. Under andra kvartalet uppgick den till  651 
MSEK (616) och ackumulerat för första halvåret till 1 296 
MSEK (1 206).

Affärsområde Bingohallar 
Affärsområde Bingohallar är under uppbyggnad. Det 
svarar för försäljning av Bingo och värdeautomatspelet 
Vegas i Bingohallar drivna av Svenska Spel. Fyra hallar 
öppnades under 2007 i Stockholmsområdet. Under 
första kvartalet 2008 har ytterligare en hall öppnats i 
Jönköping. Under andra kvartalet övertogs en hall i 
Borås. 

Nettospelintäkterna uppgick till 14 MSEK (0) under 
andra kvartalet. Ackumulerat för året är nettospelintäk-
terna 27 MSEK (0). Affärsområdet är nytt, varför inget 
utfall föreligger för jämförelseperioden.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. uppgick 
under andra kvartalet till 15 MSEK (0) och ackumulerat 
för första halvåret till 28 MSEK (1).

Stora ansträngningar görs för att ytterligare förbättra 
upplevelsen i bingoghallen. Åtgärderna genomförs 
inom områdena för spelansvar, gästupplevelse och 
ytterligare förbättring av spelupplevelsen. Under året 
planeras öppning av ytterligare minst en hall.

Affärsområde Restaurangspel 
Affärsområdet ansvarar för automatspel i Vegas-auto-
mater i restauranger och bingohallar som inte drivs i 
Svenska Spels regi.

Affärsområdet har under året ytterligare skärpt kon-
trollen av illegala automater. Detta görs för att säkerställa 
ett korrekt spel för kunderna. Under andra kvartalet har 
åldersverifikation införts på hälften av alla automater. 
Åldersverifikation installeras på fler automater under 
hösten och en bit in på nästa år i takt med att äldre au-
tomater byts till nya maskiner. Åldersverifikation innebär 
att spelaren vid automaten anger sin ålder, vilken måste 
överrensstämma med legitimation för att vinnaren skall 
få ut sin vinst. Hittills har åldersverifikationen inte haft 
någon tydlig negativ effekt på intäkterna.

Ett nätverk för ADSL-uppkoppling av Vegas-automa-
ter är under utrullning för on-line uppkoppling av 2 200 
restauranger inför lanseringen av nästa generation av 
Vegas under 2009.

Nettospelintäkter under andra kvartalet uppgick till 
484 MSEK (478) och ackumulerat för första halvåret till 
959 MSEK (957). 

Även nettoomsättning från spelverksamhet m.m. ut-
vecklas positivt. Nettoomsättning från spelverksamhet 
m.m. under andra kvartalet uppgick till 289 MSEK (283) 
och ackumulerat för första halvåret till 573 MSEK (568).

Affärsområdet fortsätter att utvecklas väl och 
uppvisar intäkter något över föregående år. Arbetet 
med spelansvar och kontroll av minderårigt spelande 
utvecklas kontinuerligt.

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

Under andra kvartalet har spel med talonger istället 
för mynt och sedlar införts på spelautomater i Stock-
holm och Göte-
borg. Detta har 
mottagits väl av 
såväl spelare som 
personal. I sam-
band med detta 
har en större del 
av spelautoma-
terna bytts ut. Två 
nya bordsspel 
har introducerats. 
Arbetet med 
interaktiv spelan-
svarsutbildning 
av all personal 
har fortsatt. Net-
tospelintäkterna 
uppgick under 
andra kvartalet 
till 295 MSEK 
(284) och acku-
mulerat för första 
halvåret till 592 MSEK (540). Bordsintäkterna uppgick 
ackumulerat till 237 MSEK (226) och spelautomatsintäk-
terna till 355 MSEK (314).

Utveckling av spelintäkter per kasino 

Stockholm                         9,1 % 
Göteborg                       12,8 %
Malmö 6,3 %               
Sundsvall                         9,9 % 
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Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. utveck-
las postitivt. Under andra kvartalet uppgick den till           
347 MSEK (333) och ackumulerat för första halvåret till 
695 MSEK (637).

Tillväxten mattades under det andra kvartalet, vilket 
kan bero på allmänt sämre konjunktur. Tillväxten är dock 
fortfarande god och de uppsatta målen för året kan 
troligen uppnås. Införandet av talonger, liksom utbytet 
till nya spelautomater, i Göteborg och Stockholm bidrar 
till att intäkterna från spelautomater ökat. Under andra 
halvåret kommer spel med talonger att införas i Malmö 
och Sundsvall. Vidare fortsätter arbetet med spelan-
svarsåtgärder och att ytterligare förbättra gästupplevel-
sen.

Finansiell ställning 
Koncernens balansomslutning uppgår till  5 370 MSEK 
(5 015). Den ökade balansomslutningen beror på 
stigande materiella anläggningstillgångar hänförligt till 
investeringar i nya spelautomater med netto 142 MSEK 
samt utlåning av 200 MSEK till Riksgäldskontoret.

Det egna kapitalet är vid perioden slut 2 518 MSEK 
(2 705). Minskningen jämfört med samma period före-
gående år beror på ett sämre resultat under perioden 
jämfört med föregående år.

Soliditeten uppgår vid perioden slut till 46,9 % 
(53,9). Minskningen beror på sämre resultat under 
perioden samt en ökad balansomslutning.

Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten är 4 123 
MSEK (3 839). Förbättringen av kassaflödet jämfört med 
samma period föregående år är huvudsakligen hänför-
lig till minskad kapitalbindning av rörelsemedel.

Det pågående investeringsprogrammet för utbyte 
av äldre spelautomater om 248 MSEK samt nettoinves-
teringar i finansiella tillgångar hänförligt till placeringar 
av likvida medel sam värdeförändring beroende på 
varierande marknadsvärde för portföljen av realränteob-
ligationer om 223 MSEK, medför ett utflöde av likvida 
medel under perioden inom investeringsverksamheten 
med 490 MSEK (inflöde 230).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten med      
5 247 MSEK (4 807) är hänförligt till betalning av utdel-
ning i enlighet med beslut vid årets bolagsstämma.

Likvida medel uppgick vid perioden slut till 1 758 
MSEK (1 942).

Investeringar 
Investeringarna uppgick under perioden till 490 MSEK  
fördelat på investeringar i materiella anläggningstill-
gångar om 248 MSEK (45) och investeringar i imma-
teriella anläggningstillgångar om 23 MSEK (14). Därtill 
kommer nettoinvesteringar i finansiella tillgångar om 
223 MSEK (76). Försäljning av materiella anläggningstill-
gångar inbringar 5 MSEK (2).

Moderbolaget

I moderbolaget ingår all spelverksamhet förutom 
kasinoverksamheten.

Nettospelintäkter uppgår för andra kvartalet till   
2 021 MSEK (2 017) och ackumulerat för första halvåret 
till 4 215 MSEK (4 149). Nettoomsättning från spelverk-
samhet m.m. är för andra kvartalet 1 605 MSEK (1 597) 
och ackumulerat för första halvåret 3 355 MSEK (3 312).

Rörelseresultatet är för andra kvartalet 983 MSEK     
(1 097) och ackumulerat för första halvåret 2 190 MSEK 
(2 322). 

Periodens resultat uppgår för andra kvartalet till         
1 017 MSEK (1 122) och ackumulerat för första halvåret 
till 2 253 MSEK (2 372).

Moderbolagets investeringar i materiella anlägg-
ningstillgångar är under perioden 129 MSEK (27). In-
vesteringar i immateriella anläggningstillgångnar är 16 
MSEK (14). Nettoinvesteringarna i finansiella tillgångar är 
238 MSEK (179).

Under perioden har säkerhet ställts om 10 MSEK till 
Marknadsdomstolen i ärende rörande illojal konkurrens.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Väsentligaste risker är hänförliga till den utredning 
som pågår med målsättningen att lämna förslag 
på en långsiktig hållbar svensk spelreglering och 

som skall vara klar 2008-12-15 samt de olika krav om 
ändrad spellagstiftning som kommer från EU-kommis-
sionen. 

Sedan tidigare ingår i utredarens uppdrag att ta fram 
lagförslag på en moderniserad och stärkt spelreglering. 
Regeringen lämnade i maj utredningen ett tilläggsdi-
rektiv. I tilläggsdirektivet får utredaren uppdraget att 
bedöma förutsättningarna för en försäljning av vissa 
delar av Svenska Spels verksamhet samt att undersöka 
om andra bolag än Svenska Spel kan släppas in och 
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genom licens sköta de mindre skadliga spelformerna.
Dessa frågor utgör de mest väsentliga osäkerhets-

faktorer som har och kommer att ha en avgörande 
betydelse för Svenska Spels framtid.

Marknadsläge och 
framtidsutsikter

Svenska Spel möter en allt hårdare konkurrens och 
en omvärld i snabb förvandling och bolagets 
nuläge och framtid är delvis beroende av hur 

politikerna avser att reglera och kontrollera den totala 
svenska spelmarknaden. Spelandet blir mer internatio-
nellt, med internationella spelbolag och internationella 

spelsamarbeten. Spelregleringen har urholkats och 
frågan är inte löst vare sig på EU-nivå eller på nationell 
nivå. Nuläget innebär att Svenska Spel i många avse-
enden agerar med sämre villkor än utlandsbaserade 
leverantörer t ex, vad gäller lansering av nya produkter 
och återbetalningsnivå till spelarna. 

Regeringen lade i juni 2007 fram sina direktiv för en 
utredning om den framtida spelpolitiken. Denna utred-
ning skall vara klar den 15 december 2008 och kommer 
efter remiss, beredning, proposition och lagstiftande 
sedan att ligga till grund för en ny och moderniserad 
spellagstiftning. Utredningen fick i maj även tilläggsdi-
rektiv att bedömma förutsättningarna för en försäljning 

av vissa delar av Svenska Spels verksamhet. Framtiden 
för bolaget kan således relateras till politiska beslut, 
men framtiden kan självklart även påverkas av kom-
mersiella aktiviteter, där beslutet ligger inom bolaget. 
Den senaste tidens utveckling visar dock att det under 
perioden för framtagande av den förändrade lagstift-
ningen kommer att råda stor försiktighet avseende 
förändringar som t.ex. nya eller förändrade spelformer 
inom den reglerade spelmarknaden. Detta samtidigt 
som de utländska aktörerna kan fortsätta att agera utan 
begränsningar.

Svenska Spels övergripande strategi är att erbjuda 
nya och förnyade spel med väl avvägt spelansvar, som 
attraherar konsumenterna och på så sätt kanaliserar 
spelandet till Svenska Spel. Marknadens krav på ökat 
ansvarstagande från spelbolagen är också positivt 

utifrån Svenska Spels framtidsut-
sikter, vilket bland annat poker-
framgången understryker.

I nuläget har Svenska Spel er-
hållit ett och ett halvt års förläng-
ning av tillstånder för pokerspel 
på internet som upphörde vid 
halvårsskiftet 2008. Inga av de 
tillståndsförändringar som be-
döms nödvändiga för att stödja 
den övergripande strategin har 
hittills tillgodosetts. Om Svenska 
Spel fortsatt inte får möjlighet 
att hävda sig i denna konkur-
rens och därmed kanalisera 
spelandet till ett reglerat och 
ansvarsfullt alternativ, genom att 
tillstånd inte ges för nya produk-
ter och nya distributionsformer, 
kommer spelarna att fortsätta att 
identifiera andra alternativ. Ris-

ken är uppenbar för mindre kontroll av spelandet och 
att bolagets nettospelintäkter kommer att visa en kraftig 
minskning till förmån för de ej reglerade alternativen.

Med antagna strategier som grund och i det korta 
perspektivet finns möjligheter att bibehålla den le-
dande marknadspositionen i Sverige, detta dock under 
förutsättning att inte ytterligare restriktioner införs. I 
det längre perspektivet är dock en spelreglering som 
omfattar samtliga aktörer på den svenska marknaden 
och där samhället förmår att utöva en effektiv tillsyn och 
kontroll, en nödvändighet om den svenska spelmodel-
len skall finnas kvar.
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Finansiella rapporter
RESULTATRÄKNING - KONCERNEN
MSEK

Not 2008
Jan-juni

2007
Jan-juni

2008
April-juni

2007
April-juni

2007
Jan-dec

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1,2 3 977 3 881 1 915 1 897 7 915

Övrig intäkt - 91 - - 93

Aktiverat arbete för egen räkning 12 14 7 5 20

Personalkostnader -484 -431 -248 -216 -895

Övriga externa kostnader -911 -762 -487 -386 -1 696

Av- och nedskrivningar immateriella och 
materiella anläggningstillgångar -135 -135 -71 -63 -309

Rörelseresultat 2 459 2 657 1 116 1 237 5 128

Resultat försäljning andelar i dotterbolag - - -4

Ränte- och övriga finansiella intäkter 163 61 98 23 215

Ränte- och övriga finansiella kostnader -104 -15 -67 0 -90

Summa finansiella poster 59 46 31 23 121

Resultat efter finansiella poster 2 518 2 704 1 147 1 260 5 249

Skatt - -2 - - -2

PERIODENS RESULTAT 2 518 2 702 1 147 1 260 5 247

Resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare 2 518 2 702 1 147 1 260 5 247

Resultat per aktie

Antal aktier 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Resultat per aktie, TSEK 1 259 1 351 573 630 2 624

1) I posten ingår preskriberade vinster.
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BALANSRÄKNING - KONCERNEN
(MSEK)

Not 2008-06-30 2007-06-30 2007-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 269 303 269

Materiella anläggningstillgångar 1 161 1 019 1 024

Finansiella tillgångar 1 348 1 340 1 137

Summa anläggningstillgångar 2 778 2 663 2 430

Omsättningstillgångar

Kundfordringar och övriga fordringar 262 274 426

Avräkning Riksgälden 200 - 1 400

Förutbetalda kostnader 178 136 72

Kortfristiga placeringar 194 37 269

Likvida medel 1 758 1 905 3 371

Summa omsättningstillgångar 2 592 2 352 5 538

SUMMA TILLGÅNGAR 5 370 5 015 7 968

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 0 0 0

Reservfond 0 0 0

Intjänade vinstmedel inklusive periodens resultat 2 518 2 703 5 247

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 2 518 2 703 5 248

Minoritetsintresse - 2 -

Summa eget kapital 2 518 2 705 5 248

Långfristiga skulder

Obetalda vinster 1 133 1 010 1 076

Övriga långfristiga skulder 43 34 43

Avsatt till pensioner 16 18 16

Summa långfristiga skulder 1 192 1 063 1 134

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder och övriga skulder 765 547 644

Obetalda vinster 325 324 436

Förutbetalda intäkter 92 96 81

Regleringsfonder 103 89 95

Vinstfonder 375 193 330

Summa kortfristiga skulder 1 660 1 247 1 586

Summa skulder 2 852 2 310 2 721

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 370 5 015 7 968
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KASSAFLÖDESANALYS - KONCERNEN
(MSEK)   Not 2008 2007 2007  
    Jan-juni Jan-juni Jan-dec
Den löpande verksamheten
 Periodens resultat  2 518 2 702 5 247 
 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
  Av- och nedskrivningar immateriella och 
  materiella anläggningstillgångar  135 135 309
  Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar  -2 -91 -94
  Förändring av pensionsskuld  - - -3
  Övriga justeringar  9 -2 -23
 Aktuell skatt  - - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  2 660 2 745 5 436
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder

Kassaflöde från förändring i rörelsetillgångar och 
rörelseskulder
 Förändring av kundfordringar och övriga fordringar  163 91 -55
 Förändring av övriga omsättningstillgångar  1 169 953 -615
 Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder  120 66 163
 Förändring av övriga rörelseskulder  11 -16 295

Kassaflöde från den löpande verksamheten  4 123 3 839 5 224

Investeringsverksamheten
 Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -248 -45 -172
 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -23 -14 -33
 Nettoinvesteringar i finansiella tillgångar  -223 -76 148
 Försäljning av finanseilla anläggningstillgångar  - 363 365
 Försäljning av materiella anläggningstillgångar  5 2 3

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -490 230 311

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

Kassaflöde från finansieringaverksamheten  -5 247 -4 807 - 4 807

Årets kassaflöde  -1 614 -738 728
Likvida medel vid periodens början  3 371 2 680 2 643
Likvida medel vid perioden slut  1 758 1 942 3 371

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

Eget kapital vid periodens ingång  5 248 4 807 4 810

Utbetalt enligt vinstdisposition  -5 247 -4 807 -4 807

Minoritetsintresse  - 2 -2

Periodens resultat  2 518 2 703 5 247

Eget kapital vid periodens utgång  2 518 2 705 5 248
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RESULTATRÄKNING - MODERBOLAGET
(MSEK)

Not 2008
Jan-juni

2007
Jan-juni

2008
April-juni

2007
April-juni

2007
Jan-dec

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1,2 3 355 3 312 1 605 1 597 6 699

Aktiverat arbete för egen räkning 12 14 7 5 20

Personalkostnader -270 -233 -140 -119 -468

Övriga externa kostnader -800 -667 -434 -337 - 1 487

Av- och nedskrivningar immateriella och 
materiella anläggningstillgångar -107 -105 -55 -48 -248

Rörelseresultat 2 190 2 322 983 1 097 4 516

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag - - 519

Resultat försäljning andelar i dotterbolag - - -4

Ränte- och övriga finansiella intäkter 167 65 101 25 223

Ränte- och övriga finansiella kostnader -104 -15 -67 0 -120

Summa finansiella poster 63 50 34 25 618

Resultat efter finansiella poster 2 253 2 372 1 017 1 122 5 133

Skatt - - - - -

PERIODENS RESULTAT 2 253 2 372 1 017 1 122 5 133

1) I posten ingår preskriberade vinster.
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BALANSRÄKNING - MODERBOLAGET
(MSEK) Not 2008-06-30 2007-06-30 2007-12-31  
     
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar  258 299 266
Materiella anläggningstillgångar
 Byggnader och Mark  24 24 24
 Om- och tillbyggnad  18 16 19
 Pågående nyanläggning  0 4 -
 Inventarier och datorer  452 398 406
Finansiella tillgångar
 Andelar i koncernföretag  71 104 71
 Långfristiga fordringar koncernföretag  585 582 570
 Andra långfristiga värdepappersinnehav  1 332 1 340 1 137
 Andra långfristiga fordringar  16 - -
Summa anläggningstillgångar  2 756 2 769 2 493

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
 Kundfordringar  254 248 393
 Fordringar hos koncernföretag  13 196 531
 Avräkning Riksgälden  200 - 1 400
 Övriga fordringar  3 20 15
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  145 125 57
Kortfristiga placeringar  194 37 283
Kassa och bank  1 666 1 808 3 205
Summa omsättningstillgångar  2 475 2 433 5 884

SUMMA TILLGÅNGAR  5 231 5 202 8 377
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BALANSRÄKNING - MODERBOLAGET
(MSEK) Not 2008-06-30 2007-06-30 2007-12-31  
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
 Aktiekapital  0 0 0
 Reservfond  0 0 0
Fritt eget kapital
 Balanserad vinst  0 114 114
 Periodens resultat  2 253 2 372 5 133
Summa eget kapital  2 253 2 486 5 247

Avsättningar
 Avsatt till pensioner  15 16 15
Summa avsättningar  15 16 15

Långfristiga skulder
 Skulder till koncernföretag  0 0 0
 Obetalda vinster  1 133 1 010 1 076
 Övriga långfristiga skulder  43 34 43
Summa långfristiga skulder  1 176 1 045 1 119

Kortfristiga skulder
 Leverantörsskulder  133 113 210
 Obetalda vinster  325 324 436
 Skulder till koncernföretag  290 495 569
 Regleringsfonder  103 89 95
 Vinstfonder  356 182 312
 Övriga kortfristiga skulder  372 286 165
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  207 166 209
Summa kortfristiga skulder  1 786 1 655 1 995

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  5 231 5 202 8 377

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter  11 2 1
Ansvarsförbindelser  0 0 0
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KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAGET
(MSEK)   Not 2008 2007 2007  
    Jan-juni Jan-juni Jan-dec
Den löpande verksamheten
 Periodens resultat  2 253 2 372 5 133 
 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
  Av- och nedskrivningar immateriella och 
  materiella anläggningstillgångar  107 105 248
  Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar  0 0 0
  Anteciperad utdelning Casino Cosmopol AB  - - -519
  Förändring av pensionsskuld  - - -1
  Övriga justeringar  12 -1 -21
 Aktuell skatt  - - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  2 372 2 476 4 841
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder

Kassaflöde från förändring i rörelsetillgångar och 
rörelseskulder
 Förändring av kundfordringar   139 79 -66
 Förändring av övriga omsättningstillgångar  1 730 1 196 -675
 Förändring av leverantörsskulder  -77 -74 -3
 Förändring av övriga rörelseskulder  -75 303 642

Kassaflöde från den löpande verksamheten  4 090 3 982 4 739

Investeringsverksamheten
 Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -129 -27 -125
 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -16 -14 -33
 Nettoinvesteringar i finansiella tillgångar  -238 179 586
 Försäljning av materiella anläggningstillgångar  2 1 2
 Erhållen utdelning  - - 381

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -382 140 810

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

Kassaflöde från finansieringaverksamheten  -5 247 -4 807 - 4 807

Årets kassaflöde  -1 539 -686 742
Likvida medel vid periodens början  3 205 2 531 2 463
Likvida medel vid perioden slut  1 666 1 845 3 205

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

Eget kapital vid periodens ingång  5 247 4 921 4 921

Utbetalt enligt vinstdisposition  -5 247 -4 807 -4 807

Periodens resultat  2 253 2 372 5 133

Eget kapital vid periodens utgång  2 253 2 486 5 247
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Tilläggsupplysningar

Företagsinformation
Svenska Spels delårsrapport för perioden januari – juni 
2008 har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut 
den 18 juli 2008. 
 
Redovisningsprinciper
Svenska Spels redovisning för perioden januari – juni 
2008 är upprättad i enlighet med International Accoun-

ting Standard (IAS) 34, Delårsrapportering. Samma re-
dovisningsprinciper och beräkningar har tillämpats som 
i Svenska Spels årsredovisning för 2007. Moderbolagets 
delårsrapport är upprättad enligt Årsredovisningslagen 
och RFR 2.1 om redovisning för juridiska personer, vilket 
innebär att moderbolaget tillämpar av EU godkänd 
IFRS standard samt uttalanden av IFRIC så långt detta är 
möjligt inom ramen för Årsredovisnings- och Tryggan-
delagen m.m. Svenska Spels delårsrapport för perioden 
januari - juni 2008 är upprättad i enlighet med ägarens 
riktlinjer för ekonomisk rapportering. 

Noter

Not 1 Intäkter per väsentligt intäktsslag

Koncern

Moderbolag

  Jan-juni Jan-juni April-juni April-juni Helår 2007
(MSEK) 2008 2007 2008 2007  
Tjänsteförsäljning
 Spelintäkter 11 143 10 350 5 430 5 084 21 499
 Vinnarnas andel (inkl. preskriberade vinster) -6 310 -5 642 -3 100 -2 780 - 11 852
 Provisioner -953 -916 -464 -454 -1 916
Varuförsäljning
 Intäkter från restaurang- och caféverksamhet 48 46 25 23 94
 Kostnad sålda varor -17 -15 -9 -7 -33
Hyresintäkter 
 Uthyrning av spelterminaler 26 26 13 13 52
Övrigt 40 32 20 18 71
Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 3 977 3 881 1 915 1 897 7 915  

Not 2 Rapportering per segment
Koncernen består av två divisioner med totalt sju af-
färsområden. Division Spel och Lotterier (SoL) består av 
affärsområdena Butik, Internet, Förening och Prenume-
ration. Division BRK består av affärsområdena, Bingohal-
lar, Restaurang och Kasino. 

Koncernens spelintäkter redovisas i tabellen nedan 

både brutto och netto. Affärsområde Kasino redovisar 
enbart nettospelintäkter. Vissa overheadkostnader har 
inte fördelats. Affärsområde Prenumeration är nystartat 
och under uppbyggnad. Intäkter och kostnader för 
detta affärsområde redovisas under affärsområde Butik.

Redovisning av nettoomsättning från spelverksam-
het m.m. återfinns i tabell på sidan 4.

  Jan-juni Jan-juni April-juni April-juni Helår 2007
(MSEK) 2008 2007 2008 2007  
Tjänsteförsäljning
 Spelintäkter 10 551 9 810 5 135 4 800 20 346
 Vinnarnas andel (inkl. preskriberade vinster) -6 310 -5 642 -3 100 -2 780 - 11 852
 Provisioner -953 -916 -464 -454 -1 916
Varuförsäljning
 Intäkter från restaurang- och caféverksamhet 2 - 1 - -
 Kostnad sålda varor -1 - 0 - -
Hyresintäkter 
 Uthyrning av spelterminaler 26 26 13 13 52
Övrigt 40 34 20 18 69
Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 3 355 3 312 1 605 1 597 6 699  
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(MSEK)
Affärsområde Jan-juni 2008 Jan-juni 2007 April-juni 2008 April-juni 2007 Helår 2007
Butik 5 541 5 266 2 640 2 550 10 984
Internet 1 346 1 038 635 497 2 217
Förening 26 15 15 8 38
Totalt Division SoL 6 913 6 319 3 290 3 055 13 239
Bingohallar 86 - 45 - 25
Restaurangspel 3 552 3 491 1 799 1 745 7 082
Kasino 592 540 296 284 1 153
Totalt Division BRK 4 230 4 031 2 140 2 029 8 260
Övrigt/eliminering - - - - - 
Koncernen totalt 11 143 10 350 5 430 5 084 21 499
 

(MSEK)
Affärsområde Jan-juni 2008 Jan-juni 2007 April-juni 2008 April-juni 2007 Helår 2007
Butik 2 566 2 608 1 213 1 261 5 307
Internet 648 576 301 274 1 181
Förening 15 8 9 4 21
Totalt Division SoL 3 229 3 192 1 523 1 539 6 509
Bingohallar 27 - 14 - 8
Restaurangspel 959 957 484 478 1 928
Kasino 592 540 296 284 1 153
Totalt Division BRK 1 578 1 497 794 792 3 089
Övrigt/eliminering - - - - - 
Koncernen totalt 4 807 4 689 2 317 2 301 9 598 

(MSEK)
Affärsområde Jan-juni 2008 Jan-juni 2007 April-juni 2008 April-juni 2007 Helår 2007
Butik 1 523 1 610 690 767 3 201
Internet 436 395 193 181 762
Förening -25 -17 -11 -9 -43
Totalt Division SoL 1 934 1 988 872 939 3 920
Bingohallar -49 -39 -25 -20 -120
Restaurangspel 419 411 211 204 813
Kasino 236 226 117 129 474
Totalt Division BRK 606 598 303 313 1 167
Övrigt/eliminering -81 71 -59 -13 41 
Koncernen totalt 2 459 2 657 1 116 1 237 5 128 

Definitioner
Delårsperiod      Januari – juni
Rapportperiod      April – juni
Bruttospelintäkter      Betalning för köpta lotter och spel under perioden.
Nettospelintäkter      Bruttospelintäkter minus utbetalda vinster
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. dividerat med medel- 
       antalet anställda omräknat på helårsbasis

Bruttospelintäkter

Nettospelintäkter

Rörelseresultat
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Not 3 Ersättningar till ledande befattnings-
havare
Under perioden har VD Jesper Kärrbrink lämnat sin 
befattning och enligt särskilt avtal erhållit 12 månads-
löner i avgångsvederlag. Två divisionschefer har lämnat 
verksamheten med jämförbara villkor.

Styrelsen har utsett ekonomidirektören Anders Hägg 
till tillförordnad VD under den period som rekrytering 
av ny verkställande direktör genomförs. För detta utgår 

särskilt lönetillägg. Samtidigt har affärsområdescheferna 
Håkan Sjöstrand och Claes Tellman fått var sitt tidsbe-
gränsat förordnande som divisionschef samtidigt som 
de behåller sitt affärsområdesansvar. För detta utgår 
särskilt lönetillägg.

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

Visby 2008-07-18
 

 Margareta Winberg Stefan Borg Björn Fries
 Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

 Eva-Britt Gustafsson Lena Jönsson Lena Melinder
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

      Lars Otterbeck Anders Andersson Elin Sundin    
 Styrelseledamot Styrelseledamot/ Styrelseledamot/   
  Arbetstagarrepresentant    Arbetstagarrepresentant      
 
    
  
 Bertil Sandström Anders Hägg  
 Styrelseledamot/ Verkställande direktör  
 Arbetstagarrepresentant  

 
  
     

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport, januari – september 2008 publiceras den 23 oktober 2008
Bokslutskommuniké, januari – december 2008 publiceras 12 februari 2009

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets 
och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Rapporten har ej granskats av bolagets revisorer.
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FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Anders Hägg, VD

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

AB SVENSKA SPEL
621 80 Visby

Huvudkontorets besöksadress:
Norra Hansegatan 17, Visby

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

Organisationsnummer: 556460-1812

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


