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Delårsperioden januari - september 2008

Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgår till   •	
5 921 MSEK (5 788), en ökning med 133 MSEK.
Rörelseresultatet, exklusive engångsposter, uppgår till          •	
3 726 MSEK (3 901), en minskning med 175 MSEK.
Periodens resultat, exklusive engångsposter är 3 811 MSEK •	
(3 967), en minskning med 156 MSEK.
Betydande investeringar har gjorts för att byta ut värdeau-•	
tomater mot nya med större möjligheter till införande av 
spelansvarsverktyg.
Spelmarknadsutredningen har av Regeringen fått tilläggs-•	
direktiv att undersöka förutsättningarna för försäljning av 
delar av Svenska Spels verksamhet. Utredningen skall vara 
klar senast den 15 december.
Tillförordnad VD Anders Hägg fortsätter sitt uppdrag samti-•	
digt som rekrytering av ny VD pågår.
Vår nya hemsida svenskaspel.se lanserades den 15 septem-•	
ber med nytt utseende, bättre överblick och mer delaktig-
het.
Ytterligare ett spelansvarsverktyg, en obligatorisk vecko-•	
budget för spel på svenskaspel.se och i mobilen har införts.

MSEK Jan-sep 
2008

Jan-sep 
2007

Förändring
%            MSEK

Juli-sep
2008

Juli-sep
2007

Förändring
%            MSEK 

Helår
2007

Bruttospelintäkter 16 519 15 592 5,9 927 5 376 5 242 2,6 134 21 499

Nettospelintäkter 7 164 7 008 2,2 156 2 358 2 319 1,7 39 9 598

Nettoomsättning från 
spelverksamhet m.m.

5 921 5 788 2,3 133 1 943 1 907 1,9 36 7 915

Rörelseresultat1 3 726 3 901 -4,5 -175 1 267 1 334 -5,0 -67 5 035

Finansiella poster, skatt 85 66 28,8 19 27 22 22,7 5 119

Periodens resultat1 3 811 3967 -3,9 -156 1 293 1355 -4,6 -62 5 154

Balansomslutning 6 313 6 328 0,2 -15 - - - - 7 968

Investeringar materiella 339 91 272,5 248 91 46 97,8 45 172

Investeringar immateriella 36 17 111,8 19 13 3 333,3 10 33

Nettoinvesteringar finansiella 304 154 97,4 150 81 78 3,8 3 -148

Nyckeltal2

Rörelsemarginal % 22,3 24,8 -2,5 - 23,3 25,2 -1,9 - 23,2

Soliditet % 60,4 64,2 -3,8 - 60,4 64,2 -3,8 - 65,9

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

Spel- och lottombud, antal 6 747 6 348 6,3 - 6 747 6 348 6,3 - 6 385

Restauranger, antal 2 159 2 153 0,3 - 2 159 2 153 0,3 - 2 155

Ekonomisk översikt och nyckeltal1

1 Jämförelsetal redovisas exklusive engångsposter.
2 Nyckeltal definieras på sidan 17.
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VD har ordet 
Till det spelutbud som idag erbjuds av de reglerade 
spelbolagen på den svenska spelmarknaden kan också 
ett allt större utbud från aktörer på Internet, baserade 
utanför landet, adderas. De utländska Internetbaserade 
bolagens utbud marknadsförs mot svenska konsumen-
ter genom en allt högre närvaro i media. 

Reklaminvesteringarna från dessa bolag har under 
första halvåret ökat kraftigt. Av den totala ökningen för 
spelreklam på 122 MSEK kom 117 MSEK från Internetak-
törer med bas utanför Sverige.  Detta trots att det enligt 
lag inte är tillåtet i Sverige. Till detta skall en mycket 
omfattande marknadsföring på Internet läggas. Idag 
redovisas det inte några värden för Internetannonse-
ringen.

Dessutom beräknas antalet illegala spelautomater 
fortfarande uppgå till mellan 3000 och 5000 stycken. 
Åtskilliga anmälningar har gjorts avseende dessa olag-
liga automater, men endast ett fåtal har lett till åtal och 
fällande domar. De illegala automaterna, med i många 
fall tydlig koppling till den organiserade brottsligheten, 
är ett stort problem för samhället som måste tas på 
allvar.

Den svenska spelmarknaden har nog aldrig varit i 
större behov av ordning, reda och tydliga regler som 
följs och följs upp av ansvariga myndigheter. Spelutre-
daren Jan Nyréns betänkande som den 15 december 
ska ge förslag på en uppstramad och moderniserad 
lagstiftning på spelområdet är mycket välkommet.

Svenska Spel tror på en reglerad marknad där 
ansvaret för individen och samhället står i förgrunden. 
Hur marknaden ska regleras är upp till våra folkvalda 

politiker att avgöra. Vilken regleringsform man än väljer 
kommer den dock att behöva ett skydd för att fungera 
som det är tänkt – det måste vara möjligt att hålla aktö-
rer som regelbundet och medvetet bryter mot reglerna 
borta från marknaden.

En av de absolut nödvändigaste åtgärderna för att 
få en hållbar reglering av spelmarknaden är att alla 
aktörer på marknaden omfattas av regleringen. För att 
åstadkomma detta inför nu allt fler länder ”blockering” 
av spel på otillåtna spelbolag. Det senaste exemplet är 
Norge där man avser att spärra betalningar till spelbolag 
utanför regleringen.

Resultatet efter finansiella poster och skatt visar 
på en minskning i förhållande till motsvarande period 
föregående år med 156 MSEK (exklusive intäkter av 
engångskaraktär för 2007). 

Vår ökning av nettoomsättningen från spelverksam-
het, som är lägre än beräknat, kompenserar inte för de 
ökade kostnaderna för bl a nystartade affärsområden, 
varför vi ser en resultatförsämring i förhållande till före-
gående år.

Vårt uppdrag från vår ägare är bl a annat att tillhan-
dahålla ett spelutbud där ansvarstagandet ingår som en 
viktig del. De åtgärder vi genomfört tidigare inom spel-
ansvarsområdet fortsätter att ha en positiv utveckling, 
vi kan konstatera att antalet användare av vårt spelan-
svarsverktyg Spelkoll nu uppgår till cirka 25 000.

Under perioden har vi även infört en obligatorisk in-
sättningsbudget på Internet, vilket innebär att samtliga 
Svenska Spels kunder på nätet måste ange en summa 
per vecka som de som mest är beredda att spela för. 
Båda dessa åtgärder är exempel på de spelansvarsverk-
tyg som vi infört för att möjliggöra för spelarna att ha ett 
kontrollerat spelande.

Visby i oktober 2008

Anders Hägg
T.f. Verkställande direktör 

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

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

Personförändringar i Svenska Spels styrelse 
och ledning
Vid bolagsstämman den 15 april utsågs f.d. ministern 
och ambassadören Margareta Winberg till ny styrelse-
ordförande i AB Svenska Spel. Till följd av en förändrad 
inriktning av verksamheten avgick VD för AB Svenska 
Spel, Jesper Kärrbrink, den 21 april. Styrelsen utsåg 
ekonomidirektören i Svenska Spel, Anders Hägg, till 
tillförordnad VD under den period som rekrytering av ny 
verkställande direktör genomförs. Rekrytering av ny VD 
pågår. Kort därefter avgick även två divisionschefer. De 
ersattes av affärsområdescheferna Håkan Sjöstrand och 
Claes Tellman 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 finns i not 3.

Svenska Spel under delårsperioden 
januari - september
Nettospelintäkterna, vilka beräknas som bruttospelin-
täkter minus vinnarnas andel, uppgår under perioden  
till 7 164 MSEK (7 008), en ökning med 156 MSEK. Det 
är framför allt affärsområdena Internet (10,7 %)  och Ka-
sino (7,9 %) som svarar för tillväxten, medan affärsom-
råde Butik minskar något (-1,7 %). Trots att bruttospel-
intäkterna har ökat med 927 MSEK uppgår periodens 
ökning av nettospelintäkterna endast till 156 MSEK. 
Minskningen är huvudsakligen hänförligt till att ställda 
odds under perioden utfallit till spelarnas fördel.

Vinnarnas andel uppgår under perioden till 9 355 
MSEK (8 583), en ökning med 772 MSEK. Ersättningar till 
Ombud för försäljning av lotter och spel samt vinstinlö-

sen är 1 420 MSEK (1 374), en ökning med 46 MSEK.
Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. är 5 921 

MSEK (5 788), en ökning med 133 MSEK.
Rörelseresultatet för Svenska Spel, exklusive en-

gångsposter är 3 726 MSEK (3 901), en minskning med 
175 MSEK. Resultatförsämringen beror delvis på gjorda 
satsningar på nya områden såsom Bingo, försäljning av 
lotter via idrottsföreningar och lottprenumeration.

Finansnettot är 85 MSEK (68). 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          
3 811 MSEK (3 967), en minskning med 156 MSEK. 

Svenska Spel under rapportperioden 
april – september
Nettospelintäkterna uppgår under perioden juli - sep-
tember till 2 358 MSEK (2 319) en ökning med 39 MSEK. 
Även under perioden juli - september är det affärsom-
rådena Internet (6,7 %) och Kasino (4,9 %) som svarar 
för tillväxten, medan affärsområde Butik minskar jämfört 
med motsvarande period i fjol (-1,9 %). Tredje kvartalet 
visare en avtagande försäljningstillväxt som förmodli-
gen är hänförlig till dämpad efterfrågan och en något 
försvagad svensk konjunktur.

Vinnarnas andel uppgår under perioden till 3 019 
MSEK (2 923), en ökning med 96 MSEK. Ersättningar till 
Ombud för försäljning av lotter och spel samt vinstinlö-
sen uppgår till 467 MSEK (458), en ökning med 9 MSEK.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. är 1 943 
MSEK (1 907), en ökning med 36 MSEK.

Rörelseresultatet för Svenska Spel är, exklusive 
engångsposter, 1 267 MSEK (1 334), en minskning med 
67 MSEK.

Finansnettot är 27 MSEK (22). Ökningen beror främst 
på en förbättrad förräntning av koncernens likvida 
medel och placeringar jämfört med utfallet i fjol.

Periodens resultat, exklusive engångsposter, är 1 293 
MSEK (1 355), en minskning med 62 MSEK. 

Divisioner och Affärsområden
Koncernens operativa ledning är indelad i två divisio-
ner 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-sept 2008    Jan-sept 2007 Juli-sept 2008 Juli-sept 2007 Helår 2007

Butik 3 112 3 188 1 014 1 029 4 348

Internet 926 833 286 267 1 159

Förening 10 7 3 3 11

Totalt Division SoL 4 048 4 028 1 303 1 299 5 518

Bingohallar 44 1 16 0 8

Restaurangspel 866 854 293 287 1 147

Kasino 1 060 986 365 349 1 357

Totalt Division BRK 1 970 1 841 674 636 2 512

Övriga/elimineringar -97 -81 -34 -28 -115

KONCERNEN TOTALT 5 921 5 788 1 943 1 907 7 915

Division Spel och Lotterier (SoL)
Till Division Spel och Lotterier hänförs affärsområden 
som säljer identiska produkter och baserar sin verksam-
het på en gemensam IT-plattform utvecklad av Svenska 
Spel. Affärsområdena kommunicerar med sina kunder 
via marknadsföring direkt mot konsument. Försälj-
ningen sker via ett riksomfattande nät av ombud och 
Internet.

Nettospelintäkterna för division Spel och Lotterier 
(SoL) uppgår för perioden till 4 761 MSEK ( 4 729), en 
ökning med 32 MSEK (0,7 %). Nettoomsättning från 
spelverksamhet m.m. uppgår till 4 048 MSEK (4 028), 
en ökning jämfört med föregående år med 20 MSEK       
(0,5 %). Att nettoomsättningen från spelverksamheten 
m.m. utvecklas svagt jämfört med bruttospelintäkterna 
beror framför allt på att ställda odds under perioden 
utfallit till spelarnas fördel som en följd av att många 
favoriter utfallit med vinst.

Affärsområde Butik 
Affärsområdet ansvarar för försäljning av spel och lotte-
rier via ombud. Under perioden uppgår nettospelintäk-
terna för affärsområde Butik till 3 801 MSEK (3 866), en 
minskning med 65 MSEK (-1,7%) jämfört med motsva-
rande period föregående år. Nettospelintäkterna för de 
olika produktgrupperna utvecklades under perioden 
i jämförelse med samma period föregående år enligt 
tabellen:

Lotterier                         -5,2 % 
Nummerspel                       2,4 %
Sportspel -3,9 %

Nettospelintäkterna från lotterier uppgår för perio-
den till 1 280 MSEK (1 350), en minskning jämfört med 
föregående år med 70 MSEK (-5,2%). Lotterier uppvisar 

I tabellen nedan framgår nettoomsättningen från spelverksamheten m.m. fördelad på divisioner med 
tillhörande affärsområden.
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en genomgående negativ trend gentemot föregående 
år.

Nettospelintäkterna från nummerspel uppgår för 
perioden till 1 696 MSEK (1 657), en ökning jämfört 
med föregående år med 39 MSEK (2,4 %). Allra bäst går 
det för Lotto som visar en ökning på 24 MSEK (2,6 %) 
och Keno som ökar med 25 MSEK (6,1 %).

Totalt sett uppgår nettospelintäkterna för sport-
spel till 826 MSEK (860), en minskning med 34 MSEK        
(-3,9 %). Det beror huvudsakligen på att Svenska Spel 
under perioden har ställt odds som utfallit till spelarnas 
fördel, då många favoriter utfallit med vinst.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. är för 
affärsområde Butik 3 112 MSEK (3 188), en minskning 
med 76 MSEK. Minskningen jämfört med samma 

period föregående år är huvudsakligen hänförlig till 
utfallet för sportspel där en ökad försäljning givit en 
högre försäljningsprovision till ombuden, samtidigt som 
spelnettot varit lågt.

Affärsområde Internet 
Affärsområdet svarar för försäljning av spel och lotter via 
Internet. Affärsområdets nettospelintäkter är under pe-
rioden 939 MSEK (848), vilket innebär en fortsatt ökning 
med 91 MSEK (10,7 %) 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 till viss del sportspelen, 
som är de starkast växande. Nettospelintäkterna för de 
olika produktgrupperna har utvecklats under perioden 
i jämförelse med samma period föregående år enligt 
tabellen nedan:

Lotterier                         -1,6 % 
Nummerspel                       21,3 %
Sportspel 15,8 %

De flesta produkter utom lotter inom affärsområdet 
ökar sin försäljning jämfört med samma period föregå-
ende år. Stryktips och Måltips, som ingår i produktgrup-
pen Sportspel, växer med 9 MSEK eller 11,7 % och når 
nettospelintäkter om 90 MSEK (81). Nettospelintäkterna 
för Oddset är 90 MSEK (75). Bland nummerspelen ökar 
Lotto 25,1 %, Joker med 28,7 % och Keno med 92,9 %. 
Nettospelintäkterna från lotterier sjunker något, 1,6 %, 
jämfört med motsvarande period föregående år.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. är för 
affärsområde Internet 926 MSEK (833), en ökning med 
93 MSEK (11,2 %).

Vår nya hemsida lanserades den 15 september med 
nytt utseende, bättre överblick, mer delaktighet och 
obligatorisk veckobudget. Veckobudget är ett spelverk-
tyg där spelaren själv måste sätta ett tak för hur mycket 
tid och pengar han eller hon är beredd att spela för 
under en vecka. Svenska Spel vill med införandet av 
veckobudget tydligt visa med handling att vi prioriterar 
ansvar före vinst.

Bingo på svenskaspel.se har bytt namn till BingoLive 
- precis som i hallarna. Därmed samlas hela Svenska 
Spels bingospel under ett och samma namn. Namnet 
BinogLive tydliggör också att allt som händer på bingo-
siten är live och sker här och nu.

Affärsområde Förening
Affärsområde Förening är nystartat i syfte för att ge för-
eningslivet möjlighet att sälja Svenska Spels lottproduk-
ter och därigenom få intäkter till sin verksamhet. Under 
perioden uppgår nettospelintäkterna till 21 MSEK (15). 
Nettoomsättningen från spelverksamhete m.m. uppgår 
för perioden till 10 MSEK (7).
 
Affärsområde Prenumeration 
Även affärsområde Prenumeration är nystartat och 
befinner sig under uppbyggnad. Verksamheten syftar 
till att ge allmänheten möjlighet att prenumererar på i 
första hand Svenska Spels lottsortiment på månadsba-
sis.

Division BRK, Bingohallar, 
Restaurangspel, Kasino
Till Division BRK hänförs affärsområden som säljer spel 
knutna till viss plats vilket innebär speciella dimensioner 
i kommunikationen med kund. De spel som bedrivs 
inom division BRK omgärdas av speciella hänsyn och 
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marknadsförs därför inte mot konsumet.
Utvecklingen på nettospelintäkterna fortsätter att 

vara god. Viss avmattning av tillväxten har kunnat skön-
jas jämfört med främst årets första kvartal men samtliga 
affärsområden visar tillväxt gentemot föregående år. 
Nettospelintäkterna under tredje kvartalet uppgår till 
825 MSEK (782) och för delårsperioden januari - sep-
tember 2 403 MSEK (2 279).

Även nettoomsättningen från spelverksamheten 
m.m. utvecklas positivt. Nettoomsättningen från spel-
verksamheten m.m. under tredje kvartalet uppgår till 
674 MSEK (636) och för delårsperioden  januari - sep-
tember till 1 970 MSEK  (1 841).

Affärsområde Bingohallar 
Affärsområde Bingohallar är under uppbyggnad. Det 
svarar för försäljning av Bingo och värdeautomatspelet 
Vegas i Bingohallar drivna av Svenska Spel. Idag bedrivs 
verksamheten i sju hallar, varav 
den senaste, Högdalen, öppna-
des under augusti.

Nettospelintäkterna upp-
går till 16 MSEK under tredje 
kvartalet och för delårsperioden 
januari - september till 43 MSEK. 
Jämförelse med föregående 
år saknas och är ej relevant 
då verksamhet under fjolåret 
bedrevs i mycket begränsad 
omfattning.

Nettoomsättningen från 
spelverksamheten m.m. uppgår 
under tredje kvartalet till 16 
MSEK och för delårsperioden 
januari - september till 44 MSEK.

Stora ansträngningar görs 
för att ytterligare förbättra upp-
levelsen i bingohallen. Åtgärder 
genomförs inom områden för 
spelansvar, gästupplevelse samt 
ytterligare förbättring av spel-
upplevelsen. Under tredje kvar-
talet lanserades en ny speltablå 
som innebär fler valmöjligheter 
utifrån redan befintliga spel.

Affärsområde Restaurangspel 
Affärsområdet ansvarar för värdeautomatspel i Vegas-
automater i restauranger och bingohallar som inte drivs 

i Svenska Spels regi.
Affärsområdet har under året ytterligare skärpt ål-

derskontroll och kontrollen av illegala automater. Detta 
görs för att säkerställa att vi erbjuder ett säkert spel för 
våra kunder. Under året har åldersverifikation införts på 
ca 80 % av alla Vegas-automater. På resterande automa-
ter kommer åldersverifikation att införas i takt med att 
de byts ut till nyare maskiner. Åldersverifikation innebär 
att spelaren måste uppvisa legitimation för att uthämta 
vinst. 

Nettospelintäkterna under tredje kvartalet uppgår till 
494 MSEK (481) och för delårsperioden januari - sep-
tember till 1 453 MSEK (1 438).

Även nettoomsättningen från spelverksamheten 
m.m. utvecklas positivt. Nettoomsättningen från spel-
verksamheten m.m. under tredje kvartalet uppgår till 
293 MSEK (287) och för delårsperioden januari - sep-
tember till 866 MSEK (854).

Affärsområdet fortsätter att 
utvecklas väl och har genom-
fört lyckade spelreleaser under 
andra och tredje kvartalet. 
Arbetet med spelansvar och 
kontroll av minderårigt spe-
lande utvecklas kontinuerligt.

Affärsområde Kasino 
Affärsområde Kasino omfat-
tar verksamheten vid fyra 
internationella kasinon i 
Sundsvall, Malmö, Göteborg 
och Stockholm.

Under tredje kvartalet har 
spel med biljetter på spelau-
tomater införts i Malmö efter 
tidigare installationer i Stock-
holm och Göteborg. Erfaren-
heterna av spel med biljetter 
är fortsatt goda både hos 
spelare och personal. Utbyte 
av övervakningssystem har 
påbörjats med start i Malmö. 

Nettospelintäkterna 
uppgår under tredje kvartalet 
till 315 MSEK (301) och för 

delårsperioden januari - september till 907 MSEK (841). 
Bordsintäkterna uppgår för delårsperioden till 357 MSEK 
(346) och spelautomatsintäkterna till 551 MSEK (494).
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Utveckling av spelintäkter per kasino 

Stockholm                         6,1 % 
Göteborg                       13,1 %
Malmö 5,1 %               
Sundsvall                         6,4 %
    

Även nettoomsättningen från spelverksamheten 
m.m. utvecklas positivt. Nettoomsättningen från spel-
verksamheten m.m. under tredje kvartalet uppgår till 
365 MSEK (349) och för delårsperioden januari - sep-
tember till 1 060 MSEK (986).

En fortsatt avmattning av tillväxten märktes även 
under tredje kvartalet, vilket kan beror på sämre kon-
junktur. En annan förklaring är att kasinona under vissa 
tider närmar sig sitt kapacitetstak med befintliga lokaler. 
Vidare fortsätter arbetet med spelansvarsåtgärder och 
att ytterligare förbättra gästupplevelsen. 

   
Finansiell ställning 
Koncernens balansomslutning uppgår till 6 313 MSEK 
(6 328). Förändringen av balansomslutningen består till 
största del av stigande materiella anläggningstillgångar 
med netto 171 MSEK, främst hänförligt till investeringar i 
nya spelautomater, samt lägre utlåning till Riksgäldskon-
toret med 200 MSEK.

Det egna kapitalet är vid periodens slut 3 811 MSEK 
(4 063). Minskningen jämfört med samma period 
föregående år beror på den mindre intjäningen under 
perioden jämfört med föregående år.

Soliditeten uppgår vid periodens slut till 60,4 % 
(64,2). Minskningen beror på mindre intjäning under 
perioden.

Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten är 5 392 
MSEK (4 858). Förbättringen av kassaflödet jämfört med 
samma period föregående år är huvudsakligen hänför-
ligt till lägre utbetalda medel till Riksgälden.

Det pågående investeringprogrammet för utbyte 
av äldre spelautomater om 339 MSEK samt nettoinves-
teringar i finansiella tillgångar hänförligt till placeringar 
av likvida medel samt värdeförändring beroende på 
varierande marknadsvärde för portföljen av realränteob-
ligationer om 304 MSEK, medför ett utflöde av likvida 
medel under perioden inom investeringsverksamheten 
med 671 MSEK (inflöde 106).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten inne-
bär utbetalning av 5 247 MSEK (4 807) hänförligt till 

betalning av utdelning i enlighet med beslut vid årets 
bolagsstämma.

Likvida medel uppgår vid periodens slut till 2 845 
MSEK (2 837). 

 
Investeringar 
Investeringarna uppgår under perioden till 671 MSEK 
fördelat på investeringar i materiella anläggnings-
tillgångar om 339 MSEK (91) och investeringar i im-
materiella anläggningstillgångar om 36 MSEK (17). 
Merparten av anläggningstillgångarna härrör sig till nya 
Vegasautomater som är under installation, aktivering 
sker vid drifttagande. Därtill kommer nettoinvestering-
arna i finansiella tillgångar om 304 MSEK (154). För-
säljning av finansiella anläggningstillgångar inbringar          
0 MSEK (365) och materilla anläggningstillgångar 
inbringar 9 MSEK (2).

Moderbolaget
I moderbolaget ingår all spelverksamhet förutom kasi-
noverksamheten.

Nettospelintäkterna uppgår för tredje kvartalet till     
2 042 MSEK (2 018) och för delårsperioden till 6 257 
MSEK (6 167). Nettoomsättning från spelverksamhet 
m.m. är för tredje kvartalet 1 614 MSEK (1 592) och för 
delårsperioden 4 969 MSEK (4 905).

Rörelseresultatet är för tredje kvartalet 1 079 MSEK  
(1 165) och delårsperioden 3 269 MSEK (3 486).

Periodens resultat uppgår för tredje kvartalet till         
1 111 MSEK (1 188) och för delårsperioden till 3 363 
MSEK (3 560).

Moderbolagets investeringar i materiella anlägg-
ningstillgångar är under delårsperioden 194 MSEK (59). 
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar är    
28 MSEK (18). Nettoinvesteringar i finansiella tillgångar 
är 325 MSEK (-110).

Under andra kvartalet ställdes säkerhet om 10 MSEK 
till Marknadsdomstolen i ärende rörande illojal konkur-
rens.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Eftersom Svenska Spels viktigaste tillgång är vårt 
tillstånd att bedriva spel, utgör fortsatt regeringens 
spelutredning vår största risk. Utredningen skall vara klar 
den 15 december 2008.

En förändrad spelreglering, en eventuell försäljning 
av vissa delar av vår verksamhet och ett eventuellt 
licensförfarande för de mindre skadliga spelformerna 
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är uppenbart en osäkerhetsfaktor för Svenska Spel. 
Dessutom ger instabiliteten på finansmarknaden en 
anledning till att vara vaksam, även om spelbranschen 
inte normalt är så starkt påverkad av konjunkturer.

Marknadsläge och 
framtidsutsikter
Svenska Spel möter en allt hårdare konkurrens och en 
omvärld i snabb förvandling och bolagets framtid är 
till stor del beroende av hur politikerna avser att reglera 
och kontrollera den totala svenska spelmarknaden. 
Spelandet blir mer internationellt, med internationella 
spelbolag och internationella spelsamarbeten. Spel-
regleringen har urholkats och frågan är inte löst vare 
sig på EU-nivå eller på nationell nivå. Nuläget innebär 
att Svenska Spel i många avseenden agerar med sämre 
villkor än utlandsbaserade leverantörer t ex, vad gäller 
lansering av nya produkter och återbetalningsnivå till 

spelarna. 
Regeringen lade i juni 2007 fram sina direktiv för 

en utredning om den framtida spemarknaden i Sve-
rige. I slutet av maj 2008 kom även tilläggsdirektiv där 
utredningen även skall utreda förutsättningarna för 
utförsäljning av delar av Svenska Spel. Denna utredning 
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 spellag-
stiftning. Framtiden för bolaget kan således i ett något 
längre perspektiv > 1 år relateras helt till politiska beslut. 

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

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

Med antagna strategier som grund och i det korta 
perspektivet finns möjligheter att bibehålla den le-
dande marknadspositionen i Sverige, detta dock under 
förutsättning att inte ytterligare restriktioner införs. I 

det längre perspektivet är dock en spelreglering som 
omfattar samtliga aktörer på den svenska marknaden 
och där samhället förmår att utöva en effektiv tillsyn och 
kontroll, en nödvändighet, men även helt avgörande för 
bolagets framtid.

Händelser efter kvartalets slut
Efter kontakt med våra placeringsinstitut så kommer 
inte den senaste tidens finansoro att påverka värde-
ringen av koncernens placeringar.
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Finansiella rapporter
RESULTATRÄKNING - KONCERNEN
MSEK

Not 2008
Jan-sept

2007
Jan-sept

2008
Juli-sept

2007
Juli-sept

2007
Jan-dec

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1,2 5 921 5 788 1 943 1 907 7 915

Övrig intäkt - 93 - 3 93

Aktiverat arbete för egen räkning 23 17 11 3 20

Personalkostnader -677 -608 -193 -177 -895

Övriga externa kostnader -1 327 -1 099 -416 -337 -1 696

Av- och nedskrivningar immateriella och 
materiella anläggningstillgångar -214 -197 -78 -62 -309

Rörelseresultat 3 726 3 994 1 267 1 337 5 128

Resultat försäljning andelar i dotterbolag - - - - -4

Ränte- och övriga finansiella intäkter 213 127 51 66 215

Ränte- och övriga finansiella kostnader -128 -59 -24 -44 -90

Summa finansiella poster 85 68 27 22 121

Resultat efter finansiella poster 3 811 4 062 1 293 1 358 5 249

Skatt - -2 - - -2

PERIODENS RESULTAT 3 811 4 060 1 293 1 358 5 247

Resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare 3 811 4 060 1 293 1 358 5 247

Resultat per aktie

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

Resultat per aktie, TSEK 1 906 2 030 647 679 2 624

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

Not 2008-09-30 2007-09-30 2007-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 268 295 269

Materiella anläggningstillgångar 1 184 1 013 1 024

Finansiella tillgångar 1 430 1 386 1 137

Summa anläggningstillgångar 2 882 2 694 2 430

Omsättningstillgångar

Kundfordringar och övriga fordringar 201 259 426

Avräkning Riksgälden 200 400 1 400

Förutbetalda kostnader 139 101 72

Kortfristiga placeringar 46 37 269

Likvida medel 2 845 2 837 3 371

Summa omsättningstillgångar 3 431 3 634 5 538

SUMMA TILLGÅNGAR 6 313 6 328 7 968

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 0 0 0

Reservfond 0 0 0

Intjänade vinstmedel inklusive periodens resultat 3 811 4 061 5 247

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 3 811 4 062 5 248

Minoritetsintresse - 1 -

Summa eget kapital 3 811 4 063 5 248

Långfristiga skulder

Obetalda vinster 1 161 1 049 1 076

Övriga långfristiga skulder 43 35 43

Avsatt till pensioner 16 18 16

Summa långfristiga skulder 1 220 1 102 1 134

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder och övriga skulder 471 415 644

Obetalda vinster 346 322 436

Förutbetalda intäkter 103 90 81

Regleringsfonder 106 84 95

Fonderade vinster 255 252 330

Summa kortfristiga skulder 1 281 1 163 1 586

Summa skulder 2 501 2 265 2 721

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 313 6 328 7 968
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KASSAFLÖDESANALYS - KONCERNEN
(MSEK)   Not 2008 2007 2007  
    Jan-sept Jan-sept Jan-dec
Den löpande verksamheten
 Periodens resultat  3 811 4 060 5 247 
 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
  Av- och nedskrivningar immateriella och 
  materiella anläggningstillgångar  214 197 309
  Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar  -4 -94 -94
  Förändring av pensionsskuld  - 0 -3
  Övriga justeringar  11 -5 -23
 Aktuell skatt  - - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  4 031 4 159 5 436
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder

Kassaflöde från förändring i rörelsetillgångar och 
rörelseskulder
 Förändring av kundfordringar och övriga fordringar  224 112 -55
 Förändring av övriga omsättningstillgångar  1 356 588 -615
 Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder  -173 -65 163
 Förändring av övriga rörelseskulder  -46 65 295

Kassaflöde från den löpande verksamheten  5 392 4 858 5 224

Investeringsverksamheten
 Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -339 -91 -172
 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -36 -17 -33
 Nettoinvesteringar i finansiella tillgångar  -304 -154 148
 Försäljning av finanseilla tillgångar  - 365 365
 Försäljning av materiella anläggningstillgångar  9 2 3

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -671 106 311

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

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

Årets kassaflöde  -527 157 728
Likvida medel vid periodens början  3 371 2 680 2 643
Likvida medel vid perioden slut  2 845 2 837 3 371

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

Eget kapital vid periodens ingång  5 248 4 810 4 810

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

Minoritetsintresse  - 0 -2

Periodens resultat  3 811 4 060 5 247

Eget kapital vid periodens utgång  3 811 4 063 5 248
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RESULTATRÄKNING - MODERBOLAGET
(MSEK)

Not 2008
Jan-sept

2007
Jan-sept

2008
Juli-sept

2007
Juli-sept

2007
Jan-dec

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1,2 4 969 4 905 1 614 1 592 6 699

Aktiverat arbete för egen räkning 23 17 11 3 20

Personalkostnader -385 -324 -115 -92 -468

Övriga externa kostnader -1 172 -959 -372 -290 - 1 487

Av- och nedskrivningar immateriella och 
materiella anläggningstillgångar -166 -153 -59 -48 -248

Rörelseresultat 3 269 3 486 1 079 1 165 4 516

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag - - - - 519

Resultat försäljning andelar i dotterbolag - - - - -4

Ränte- och övriga finansiella intäkter 223 133 56 67 223

Ränte- och övriga finansiella kostnader -128 -59 -24 -44 -120

Summa finansiella poster 95 74 32 23 618

Resultat efter finansiella poster 3 363 3 560 1 111 1 188 5 133

Skatt - - - - -

PERIODENS RESULTAT 3 363 3 560 1 111 1 188 5 133

1) I posten ingår preskriberade vinster.
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BALANSRÄKNING - MODERBOLAGET
(MSEK) Not 2008-09-30 2007-09-30 2007-12-31  
     
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar  258 292 266
Materiella anläggningstillgångar
 Byggnader och Mark  24 24 24
 Om- och tillbyggnad  17 20 19
 Pågående nyanläggning  11 - -
 Inventarier och datorer  459 393 406
Finansiella tillgångar
 Andelar i koncernföretag  71 104 71
 Långfristiga fordringar koncernföretag  591 572 570
 Andra långfristiga värdepappersinnehav  1 414 1 386 1 137
 Andra långfristiga fordringar  16 - -
Summa anläggningstillgångar  2 861 2 791 2 493

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
 Kundfordringar  191 238 393
 Fordringar hos koncernföretag  18 196 531
 Avräkning Riksgälden  200 400 1 400
 Övriga fordringar  3 16 15
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  107 89 57
Kortfristiga placeringar  788 37 283
Kassa och bank  2 015 2 739 3 205
Summa omsättningstillgångar  3 322 3 715 5 884

SUMMA TILLGÅNGAR  6 183 6 506 8 377
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BALANSRÄKNING - MODERBOLAGET
(MSEK) Not 2008-09-30 2007-09-30 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  3 363 3 560 5 133
Summa eget kapital  3 364 3 674 5 247

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

Långfristiga skulder
 Skulder till koncernföretag  0 0 0
 Obetalda vinster  1 161 1 049 1 076
 Övriga långfristiga skulder  43  35 43
Summa långfristiga skulder  1 204 1 084 1 119

Kortfristiga skulder
 Leverantörsskulder  131 131 210
 Obetalda vinster  346 322 436
 Skulder till koncernföretag  452 653 569
 Regleringsfonder  106 84 95
 Fonderade vinster  229 240 312
 Övriga kortfristiga skulder  170 146 165
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  165 156 209
Summa kortfristiga skulder  1 599 1 732 1 995

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  6 183 6 506 8 377

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter  12 2 1
Ansvarsförbindelser  0 0 0
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KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAGET
(MSEK)   Not 2008 2007 2007  
    Jan-sept Jan-sept Jan-dec
Den löpande verksamheten
 Periodens resultat  3 363 3 560 5 133 
 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
  Av- och nedskrivningar immateriella och 
  materiella anläggningstillgångar  166 153 248
  Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar  0 0 0
  Anteciperad utdelning Casino Cosmopol AB  - - -519
  Förändring av pensionsskuld  - - -1
  Övriga justeringar  11 -5 -21
 Aktuell skatt  - - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  3 540 3 709 4 841
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder

Kassaflöde från förändring i rörelsetillgångar och 
rörelseskulder
 Förändring av kundfordringar   202 89 -66
 Förändring av övriga omsättningstillgångar  1 169 842 -675
 Förändring av leverantörsskulder  -79 -41 -3
 Förändring av övriga rörelseskulder  -232 381 642
     
Kassaflöde från den löpande verksamheten  4 601 4 980 4 739

Investeringsverksamheten
 Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -194 -59 -125
 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -28 -18 -33
 Nettoinvesteringar i finansiella tillgångar  -325 110 586
 Försäljning av materiella anläggningstillgångar  3 2 2
 Erhållen utdelning  - - 381

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -545 35 810

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

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

Årets kassaflöde  -1 191 208 742
Likvida medel vid periodens början  3 205 2 531 2 463
Likvida medel vid perioden slut  2 015 2 739 3 205

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

Eget kapital vid periodens ingång  5 247 4 921 4 921

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

Periodens resultat  3 363 3 560 5 133

Eget kapital vid periodens utgång  3 364 3 674 5 247
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Tilläggsupplysningar

Företagsinformation
Svenska Spels delårsrapport för perioden januari – 
september 2008 har godkänts för publicering enligt 
styrelsebeslut den 23 oktober 2008. 
 
Redovisningsprinciper
Svenska Spels redovisning för perioden januari – sep-
tember 2008 är upprättad i enlighet med International 
Accounting Standard (IAS) 34, Delårsrapportering. 

Samma redovisningsprinciper 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 uttalan-
den av IFRIC så långt detta är möjligt inom ramen för 
Årsredovisnings- och Tryggandelagen m.m. Svenska 
Spels delårsrapport för perioden januari - september 
2008 är upprättad i enlighet med ägarens riktlinjer för 
ekonomisk rapportering. 

Noter

Not 1 Intäkter per väsentligt intäktsslag

Koncern

Moderbolag

  Jan-sept Jan-sept Juli-sept Juli-sept Helår 2007
(MSEK) 2008 2007 2008 2007  
Tjänsteförsäljning
 Spelintäkter 16 519 15 592 5 376 5 242 21 499
 Vinnarnas andel (inkl. preskriberade vinster) -9 323 -8 562 -3 012 -2 919 - 11 852
 Provisioner -1 420 - 1374 -467 -458 -1 916
Varuförsäljning
 Intäkter från restaurang- och caféverksamhet 70 65 22 21 94
 Kostnad sålda varor -25 -23 -8 -8 -33
Hyresintäkter 
 Uthyrning av spelterminaler 38 39 13 13 52
Övrigt 62 51 19 16 71
Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 5 921 5 788 1 943 1 907 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, Restaurangspel 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-sept Jan-sept Juli-sept Juli-sept Helår 2007
(MSEK) 2008 2007 2008 2007  
Tjänsteförsäljning
 Spelintäkter 15 612 14 751 5 061 4 941 20 346
 Vinnarnas andel (inkl. preskriberade vinster) -9 323 -8 562 -3 012 -2 919 - 11 852
 Provisioner -1 420 -1 374 -467 -458 -1 916
Hyresintäkter 
 Uthyrning av spelterminaler 38 39 13 13  52
Övrigt 62 51 19 15 69
Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 4 969 4 905 1 614 1 592 6 699  
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(MSEK)
Affärsområde Jan-sept 2008 Jan-sept 2007 Juli-sept 2008 Juli-sept 2007 Helår 2007
Butik 8 142 7 904 2 602 2 638 10 984
Internet 1 924 1 562 577 524 2 217
Förening 38 27 12 12 38
Totalt Division SoL 10 104 9 493 3 191 3 174 13 239
Bingohallar 137 2 51  2 25
Restaurangspel 5 371 5 256 1 819 1 765 7 082
Kasino 907 841 315 301 1 153
Totalt Division BRK 6 415 6 099 2 185 2 068 8 260
Övrigt/eliminering - - - - - 
Koncernen totalt 16 519 15 592 5 376 5 242 21 499
 

(MSEK)
Affärsområde Jan-sept 2008 Jan-sept 2007 Juli-sept 2008 Juli-sept 2007 Helår 2007
Butik 3 801 3 866 1 235 1 258 5 307
Internet 939 848 291 272 1 181
Förening 21 15 7 7 21
Totalt Division SoL 4 761 4 729 1 533 1 537 6 509
Bingohallar 43 0 16  0 8
Restaurangspel 1 453 1 438 494 481 1 928
Kasino 907 841 315 301 1 153
Totalt Division BRK 2 403 2 279 825 782 3 089
Övrigt/eliminering - - - - - 
Koncernen totalt 7 164 7 008 2 358 2 319 9 598 

(MSEK)
Affärsområde Jan-sept 2008 Jan-sept 2007 Juli-sept 2008 Juli-sept 2007 Helår 2007
Butik 2 245 2 398 723 787 3 201
Internet 616 579 182 184 762
Förening -39 -26 -13 -8 -43
Totalt Division SoL 2 822 2 951 892 963 3 920
Bingohallar -73 -59 -24 -20 -120
Restaurangspel 628 622 210 212 813
Kasino 407 384 171 158 474
Totalt Division BRK 962 947 357 350 1 167
Övrigt/eliminering -58 96 18 24 41 
Koncernen totalt 3 726 3 994 1 267 1 337 5 128 

Definitioner
Delårsperiod      Januari – september
Rapportperiod      Juli – september
Bruttospelintäkter      Betalning för alla köpta lotter och insatser för alla spel under 
       perioden.
Nettospelintäkter      Bruttospelintäkter minus vinnarnas andel
Nettoomsättning från spelverksamhet m.m.    Nettospelintäkter minus provisioner till ombud samt    
       övriga intäkter hänförliga till spelverksamheten.
Rörelsemarginal      Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av totala    
       intäkter.
Soliditet       Eget kapital inklusive minoritet i procent av balansomslutningen.
Nettoomsättning per anställd    Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. (beräknat per helår)  
       dividerat med medelantalet anställda

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 i avgångsvederlag 
erhållit 12 månadslöner. Två divisionschefer har lämnat 
verksamheten med jämförbara villkor.

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

detta utgår särkskilt lönetillägg. Samtidigt har affärsom-
rådescheferna Håkan Sjöstrand och Claes Tellman fått 
var sitt tidsbegränsat 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 2008-10-23

Anders Hägg
t.f. Verkställande direktör

 
     
 

Kommande finansiella rapporter
Bokslutskommuniké, januari – december 2008 publiceras 12 februari 2009

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verk-
samhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Rapporten har avgivits av t.f. verkställande direktören efter bemyndigande av styrelsen.

Revisors rapport över översiktlig granskning av delårsrapport

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av bifogade delårsrapport för AB Svenska Spel per 30 september 2008 och för 
perioden januari - september 2008. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta 
och presentera denna finansiella delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att 
uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig 
granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av 
att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att 
utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskingsåtgärder. En översiktlig granskning har en 
annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision 
enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en 
översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga 
omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på 
en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
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FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Anders Hägg, t.f. 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

Slutsats
Grundad på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständingheter som ger oss anledning att 
anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovis-
ningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 23 oktober 2008

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB   Anders Herjevik
Per Wardhammar     Auktoriserad revisor
Auktoriserad revisor     Utsedd av Riksrevisionen


