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MSEK 2010
Jan-mars

2009
Jan-mars

                                   Förändring
                                %          MSEK

2009
Helår

Bruttospelintäkter 5 211 5 440 -4,2 -229 22 175

Nettospelintäkter 2 334 2 415 -3,4 -81 9 905

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 923 1 983 -3,0 -60 8 096

Rörelseresultat 1 201 1 216 -1,2 -15 4 921

Finansiella poster, skatt -26 22 -219,9 -48 56

Periodens resultat 1 174 1 238 -5,2 -64 4 977

Balansomslutning 9 205 9 107 1,1 98 8 000

Investeringar materiella tillgångar 37 35 5,7 2 256

Investeringar immateriella tillgångar 23 12 91,7 11 35

Nettoinvesteringar finansiella tillgångar 37 10 270,0 27 81

Nyckeltal

Rörelsemarginal % 22,8 22,1 3,1 - 21,9

Soliditet % 66,8 69,7 3,4 - 62,2

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

Spel- och lottombud, antal 6 811 6 766 0,7 - 6 758

Spelplatser med Vegas 2 162 2 192 -1,4 - 2 187
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 Period januari - mars 2010   

Nettoomsättningen  från spelverksamhet m.m. uppgick till  1 923 •	
miljoner kronor (1 983), en minskning med 3,0 %.

Rörelseresultatet•	  uppgick till 1 201 miljoner kronor (1 216), en minsk-
ning med 1,2 %.

Periodens•	  resultat  uppgick till 1 174 miljoner kronor (1 238), en 
minskning med 5,2 %. 

Ett långsiktigt varumärkesbyggande ger resultat - Svenska Spels •	
varumärke och Triss har utsetts till Superbrands (starka konsument 
varumärken). 

Svenska Spel stärker spelansvaret genom förvärv av spelansvarsbola-•	
get Playscan AB. 

Drömvinsten föll ut på 214 miljoner kronor och är Sveriges och •	
Svenska Spels högsta spelvinst genom tiderna. 

Ekonomisk översikt och nyckeltal, koncern
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VD har ordet

Vårt starkaste marknadsbudskap under den senaste tiden, ”Drömvinsten”, har 
resulterat i en vinnare i Helsingborg som fick hela 214 miljoner kronor. Det 
är den högsta vinsten någonsin för Svenska Spel, ja även den högsta vinsten 
någonsin i Sverige. Drömvinsten har helt klart hjälpt oss att hålla uppe 
försäljningen på Lotto och Joker. Men tendensen från förra året, med totalt 
minskande försäljning, består.

Förändringsarbetet mot ett enat Svenska Spel
Vi har fortsatt fokus på förändringsarbetet. Målet är att få ännu nöjdare 
kunder som stannar hos oss och att vi kanaliserar spelare till oss från våra 
konkurrenter. Vi kommer successivt att införa ett nytt processtyrt arbetssätt 
under de kommande åren som bygger på förändring och utveckling. Under 
2010 kommer vi att utbilda oss i processarbetet. 

Jag ser fram emot att vi under året kommer att få snabbare beslutsvägar, 
tydligare roller när omorganisationen är klar före sommaren och blir mer 
kostnadseffektiva i vårt arbetssätt, vilket vår ägare också har lagt till i vårt 
uppdrag. Vi implementerar även en ny styrmodell med en förändrad modell 
för ekonomisk styrning. Allt detta sammantaget gör oss redo för en allt tuf-
fare marknad och förbereder oss inför en eventuell förändrad reglering av 
spelmarknaden inom några år.

Vi har också satt fokus på vår ledarutveckling. Förutsättningen för att 
lyckas med vårt förändringsarbete är att vi jobbar på ett likartat sätt och har 
samma grund att stå på. En framgångsfaktor är att ledarna på Svenska Spel 
utvecklar sig själva, sina medarbetare och verksamheten.

Spelmarknaden ökar
Den totala kända spelmarknaden i Sverige fortsätter att öka. Avsaknaden av 
en omreglering av spelmarknaden innebär att Svenska Spel fortsatt efterlyser 
ordning och reda på spelmarknaden med samma förutsättningar för alla 
aktörer. Vi fortsätter att jobba i förebyggande syfte för att minska spelberoen-
det; och det förebyggande arbetet får kosta för Svenska Spel. Ett ytterligare 
steg i vårt handlingskraftiga spelansvarsarbete är vårt förvärv av Playscan AB, 
vilket förstärker möjligheten att ytterligare utveckla vårt spelansvar.

Svenska Spel idrottens bästa vän
För en del av våra främsta samarbetspartners inom idrotten - bandy, inne-
bandy och handboll - är det nu tid för rafflande finalspel, medan fotbollen 
just har startat sin säsong. Vintersäsongen avslutas med hockey-VM i Tysk-
land i maj. På Svenska Spel är vi stolta över att vara en stark idrottssponsor för 
svensk idrott.

Njut av våren!

Visby i april 2010

Meta Persdotter
Verkställande direktör

Koncern

Nettospelintäkter och nettoomsättning från spelverksamhet 
m.m.

Första kvartalet januari - mars
Nettospelintäkterna, vilka beräknas som bruttospelintäkter minus vinnarnas 
andel, uppgick under kvartalet till 2 334 miljoner kronor (2 415), en minsk-
ning med 81 miljoner kronor eller 3,4 %. Drömvinsten som växt sig till en 
rekordpott har starkt bidragit till en positiv försäljningsutveckling under första 
kvartalet. Bedömningen är att nettospelintäkterna ökat med cirka 70 - 90 
miljoner kronor.

Vinnarnas andel uppgick under första kvartalet till 2 877 miljoner kronor 
(3 024), en minskning med 147 miljoner kronor eller 4,9 %. Provisioner för 
försäljning av lotter och spel samt vinstinlösen uppgick till 460 miljoner 
kronor (483), en minskning med 23 miljoner kronor eller 4,8 %.

Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick till 1 923 miljo-
ner kronor (1 983), en minskning mot föregående år med 60 miljoner kronor 
eller 3,0 %.

Rörelseresultat och årets resultat
Första kvartalet januari - mars
Rörelseresultatet för Svenska Spel uppgick till 1 201 miljoner kronor (1 216), 
en minskning med 15 miljoner kronor eller 1,2 %. Förändringen förklaras 
huvudsakligen av en minskande försäljning.

Nettospelintäkter  MSEK
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Finansnettot uppgick till -26 miljoner kronor (22). Försämringen kan i 
stort härledas till marknadsutvecklingen av räntenivåer.

Kvartalets resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till 1 174 
miljoner kronor (1 238), en minskning med 64 miljoner kronor eller 5,2 %.

Finansiell ställning 
Koncernens balansomslutning vid kvartalets slut uppgick till 9 205 miljoner 
kronor (9 107).  

Det egna kapitalet uppgick vid kvartalet slut till 6 151 miljoner kronor    
(6 346). Soliditeten uppgick vid periodens slut till 66,8 % (69,7). 

Kassaflöde 
Svenska Spels kassaflöde uppgick under kvartalet till  1 017 miljoner kronor 
(397). 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 113 miljoner 
kronor (453) och kassaflödet från investeringsverksamheten till -96 miljoner 
kronor (-56). Något kassaflödet från finansieringsverksamheten har inte före-
kommit, det vill säga ingen utbetalning av 2009 års överskott har skett.

Likvida medel uppgick vid första kvartalets slut till 3 468 miljoner kronor 
(2 584). 

Investeringar 
Investeringarna uppgick under kvartalet till 97 miljoner kronor (57) fördelat 
på investeringar i materiella tillgångar om 37 miljoner kronor (35) och inves-
teringar i immateriella tillgångar om 23 miljoner kronor (12). Nettoinveste-
ringar i finansiella tillgångar uppgick till 37 miljoner kronor (10). Försäljning av 
materiella tillgångar inbringade 1 miljon kronor (1).

Moderbolag
I moderbolaget ingår all spelverksamhet förutom kasinoverksamheten.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. uppgick för första kvartalet 
till 1 634 miljoner kronor (1 673).

Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 1 092 miljoner kronor    
(1 081) och kassaflödet för kvartalet uppgick till 1 081 miljoner kronor (475). 

Moderbolagets  investeringar i materiella tillgångar uppgick under första 
kvartalet till 31 miljoner kronor (31). Investeringar i immateriella tillgångar 
uppgick till 4 miljoner kronor (12) samt nettoinvesteringar i finansiella 
tillgångar till 42 miljoner kronor (10).

Risker och osäkerhetsfaktorer
Svenska Spels  viktigaste tillgång är tillstånden för spelverksamheten. En 
förändrad spelreglering enligt förslagen i den senaste spelutredningen 
eller andra regleringsalternativ utgör en uppenbar osäkerhetsfaktor för 
Svenska Spel och är helt avgörande för bolagets framtid. I övrigt gällande 
riskbedömningar hänvisas till årsredovisningen för 2009 sidorna 40-41. 
Denna redovisning är i allt väsentligt överensstämmande med den 
bedömning som görs i nuläget.

Marknadsläge och framtidsutsikter
Svenska Spel  möter en allt hårdare konkurrens i en omvärld i snabb för-
vandling. Bolagets framtid är till stor del beroende av hur politikerna avser 
att reglera och kontrollera den totala svenska spelmarknaden. Spelandet blir 
alltmer internationellt, med utländska spelbolag på den svenska spelmark-
naden och gränsöverskridande samarbeten. Den svenska regleringen har 
urholkats och frågan är inte löst vare sig på EU-nivå eller på nationell nivå. 
Nuläget innebär en ojämlik konkurrenssituation där de utländska aktörernas 
verksamhet inte omfattas av de regler och restriktioner som gäller för svenska  
reglerade aktörer.  För Svenska Spel gäller restriktioner till exempel vad gäller 
lansering av nya produkter och återbetalningsnivå till spelarna, vilket öppnat 
möjligheter för de utlandsbaserade aktörerna att ta marknadsandelar i 
Sverige. Enligt Svenska Spels uppskattningar är deras marknadsandel cirka 
10 procent. De står också numera för merparten av reklaminvesteringarna 
på den kända svenska spelmarknaden, medan Svenska Spels andel av de 
totala media investeringarna minskat från 48 procent år 2004 till 21 procent 

i slutet av 2009. Således utsätts Svenska Spel för en hård konkurrens både 
från reglerade aktörer och utländska spelbolag. Följaktligen har Svenska Spels 
marknadsandel på några år sjunkit från 58 procent till 53 procent, och våra 
uppskattningar av de utlandsbaserade internetbolagens marknadsandel 
visar på att de 2009 står för cirka 10 procent av den totala kända svenska 
spelmarknaden.

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

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

Med antagna strategier som grund och i det korta perspektivet finns 
möjligheter att bibehålla den ledande marknadspositionen i Sverige, med ett 
fortsatt gott bolagsresultat, detta dock under förutsättning att inte ytterligare 
restriktioner införs. I det längre perspektivet är dock en spelreglering som 
omfattar samtliga aktörer på den svenska marknaden och där samhället 
förmår att utöva en effektiv tillsyn och kontroll, en nödvändighet, men även 
helt avgörande för bolagets framtid.

Hållbar utveckling
Svenska Spel har i samband med årsredovisningen för 2009 även lämnat 
en hållbarhetsredovisning enligt GRI (Global Reporting Initiative). 
Redovisningen som lämnades för tredje gången beskriver Svenska Spels 
insatser avseende en hållbar utveckling.

 Svenska Spel redovisar den långsiktigt hållbara utvecklingen genom 
de fem strategiskt viktiga ansvarsområdena; ekonomiskt ansvar, affärsetiskt 
ansvar, socialt ansvar, ansvar för medarbetarna och ansvar för miljön. För att 
uppnå en långsiktigt hållbar utveckling är en avgörande faktor att strategi-
erna för samhällsansvar integreras med de affärsmässiga strategierna utifrån 

Rörelseresultat MSEK
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Väsentliga händelser under kvartalet

Varumärkesarbetet
Svenska Spels varumärke är en av bolagets viktigaste tillgångar. Varumärkets 
laddning skapas genom spelglädjen i produkterna, tryggheten och omtan-
ken i vårt spelansvar och partnerskapet med idrotten. Företaget har utifrån 
en tydlig strategi, arbetat långsiktigt med att skapa en positiv laddning av 
varumärket.

Varje år utser organisationen Superbrands de starkaste varumärkena 
på konsumentsidan och inom segmentet business-to-business i Sverige. 
Svenska Spels varumärke och Triss har utsetts till Superbrands vilket ger bevis 
på att ett långsiktigt arbete med att stärka varumärket ger resultat. 

Beskrivningen av ett Superbrand är att de har uppnått ett förstklassigt 
rykte inom sitt område och i jämförelse med sina konkurrenter erbjuder de 
sina kunder betydande emotionella och/eller rationella fördelar, mervärden 
som kunden medvetet eller omedvetet vill ha, känner igen och är beredd att 
investera i.

Förvärv av spelansvarsbolag
Svenska Spel har förvärvat spelansvarbolaget Playscan AB. Bolaget är ett dot-
terbolag inom Svenska Spel-koncernen och kommer att byggas upp som ett 
operativt verksamt bolag med såväl interna som externa kunder.

Förvärvet av Playscan AB samlar kompetens och teknik för spelansvars-
verktyget Spelkoll och ger Svenska Spel bättre möjligheter att vidareutveckla 
Spelkolls funktionalitet och tillämpning inom nya områden på spelmark-
naden. Det ger även bättre förutsättningar att fortsätta utvecklingen inom 
området spelansvar. Det nära samarbetet med Spelinstitutet, som framför allt 
utvecklar den kognitiva modellen samt kommunikationen med spelarna för 
Spelkoll, kommer att fortsätta och intensifieras.

Spelkoll är ett prediktivt spelansvarsverktyg, d.v.s. ett verktyg som kan 
uppmärksamma spelaren på potentiellt negativa förändringar i det egna 
spelandet innan spelaren utvecklar ett problembeteende.

Skulle ett problembeteende identifieras erbjuder Spelkoll rekommen-
dationer och verktyg bland annat spelbudget och spelpaus som kan hjälpa 
spelaren att förändra sitt beteende och fortsätta att spela säkert. Spelkoll är 
helt frivilligt och används idag av drygt 41 000 av Svenska Spel kunder.

Vinnare erhöll rekordhög Drömvinst
Lottos budskap om Drömvinsten, som växt till sig en rekordpott har starkt 
bidragit till en positiv utveckling på försäljningen under det första kvartalet. 
Drömvinsten föll ut den 27 mars på rekordhöga 214 miljoner kronor. Vinsten 
är Sveriges och Svenska Spels största spelvinst genom tiderna.

Svenska Spel omfattas av lagen om offentlig upphandling
Den 16 februari 2010 beslutade Regeringsrätten att inte meddela Svenska 
Spel prövningstillstånd i ett överprövningsmål om offentlig upphandling. 
Beslutet innebär att bolaget måste anpassa sin verksamhet till de offentliga 
upphandlingsreglerna (2007:1091). Förberedelser pågår för att ge förut-
sättningar för en implementering i bolaget av en tillämpning av lagen om 
offentlig upphandling.

Organisationsförändring 2010 
Under 2009 har företagsledningen gjort en översyn av hela verksamheten, 
vilket resulterat i förnyad vision, värdegrund samt affärsidé och strategi. 
Bolaget blir mera processorienterat vilket avspeglar sig bland annat i en ny 
organisation. I den nya organisationen som började gälla den 1 januari 2010 
finns inte de tidigare affärsområdena kvar. Organisationen består istället av 
sex verksamhetsområden; Marknad, Utveckling, Produktion, Försäljning, 
Vegas och Casino Cosmopol samt fyra staber, vars chefer rapporterar direkt 
till VD.

Förändringar i Svenska Spels ledning
Jörgen Olofsson har internrekryterats som chef för verksamhetsområde 
Produktion. Olofsson tillträdde formellt sin befattning den 1 januari 2010.

Rörelsesegment 2010
Svenska Spels företagsledning följer upp verksamheten utifrån indelade pri-
mära segment baserade på möjligheter och risker. De primära segmenten är 
uppbyggda utifrån Svenska Spels utbud av spelformer och delas in i följande 
tre rörelsesegment: Vegas, Casino Cosmopol, samt Spel och lotterier. Tidigare 
har uppföljningen styrts utifrån försäljningskanal för respektive produkt. Med 
den nya indelningen blir varje spelform mer renodlad och grupperingen av 
segmenten har gjorts utifrån likartade karaktärer för koncernens produkter.

Arbete pågår med att implementera en ny ekonomisk styrmodell i bola-
get. Fördelningsnycklar för gemensamma kostnader är inte fastställda, vilket 
innebär att resultatmåttet rörelseresultat per rörelsesegment inte kommer att 
redovisas i denna delårsrapport.

Händelser efter periodens slut
Inga väsentliga händelser har skett efter periodens slut.

intressenternas förväntningar och förutsättningarna på marknaden. Detta är 
också en av de viktigaste identifierade framgångskriterierna för Svenska Spel.

VD

Marknad Casino CosmopolUtveckling Produktion VegasFörsäljning

VD-assistent

     Staber
     Ekonomi
     Information & CSR
    Juridik
     HR

Organisation från den 1 januari 2010

Verksamhetsområden
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Nyckeltal 2010 2009 Förändring

MSEK Jan-mars Jan-mars %

Nettospelintäkter 274 295 -7,2

Nettoomsättning från
spelverksamhet m.m. 292 313 -6,7

Nyckeltal 2010 2009 Förändring

MSEK Jan-mars Jan-mars %

Bruttospelintäkter 1 525 1 835 -16,9

Nettospelintäkter 422 508 -16,9

Nettoomsättning från
spelverksamhet m.m. 249 306 -18,6

Rörelsesegment Vegas
Rörelsegmentets verksamhet består i att bedriva värdeautomatspel under 
namnet  Vegas. Spelen som erbjuds är i första hand hjulspel med olika 
teman samt videopoker. Spelformen Vegas finns i 2 073 restauranger (6 139 
automater) och i 89 bingohallar (319 automater). Då automatspel anses vara 
en av de spelformer som har en högre risk att skapa spelproblem är Vegas 
omgärdat av extra många restriktioner och krav.

Väsentliga händelser under kvartalet
I januari påbörjades en analys för hur verksamhetsområde Vegas skulle 
integreras i den nya organisationen för Spel och lotterier och när i tiden detta 
skulle genomföras. Analysen, som legat till grund för företagsledningens 
beslut, har visat att det finns potentiella synergier mellan Vegas och övriga 
verksamhetsområden. Flertalet synergier är dock gripbara först på lång sikt 
och ett antal förutsättningar måste ändras för att dessa ska kunna realiseras, 
som till exempel ändringar i lotterilagen och förändringar i regleringsbrev 
från departementet till Lotteriinspektionen. Företagsledningen har därför 
beslutat att Vegas blir kvar som ett eget verksamhetsområde.

Under mars månad har två nya spel lanserats, Vegas Reel Pay och Vegas 
Keno.

Tester och förberedelser inför införandet av ett nytt centralsystem för 
Vegas har intensifierats under det första kvartalet. Systemet kommer att 
innebära att affären blir mer flexibel vad gäller till exempel införandet av 
spelansvarsverktyg, samt göra att arbetet med nya spelreleaser blir smidigare.
      

Brutto- och nettospelintäkter
Vegas är Svenska Spels till både brutto- och nettospelintäkter sett största 
enskilda spelform. Bruttospelintäkterna för första kvartalet uppgick till 1 525 
miljoner kronor (1 835) och motsvarar cirka 29 % (34) av Svenska Spels totala 
bruttospelintäkter.

Nettospelintäkterna uppgick under det första kvartalet till 422 miljoner 
kronor (508) och motsvarar cirka 18 % (21) av bolagets totala nettospelintäk-
ter. Redovisning av brutto- och nettospelintäkter sker veckovis. Minskningen 
har bland annat sin förklaring i att antalet redovisningsveckor (12 veckor) 
det första kvartalet 2010 är färre än motsvarande period 2009 (13 veckor). 
Under första kvartalet har intäkterna dessutom utvecklats svagt i jämfört med 
föregående år vilket förklaras av en försenad spelrelease.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m.
Nettoomsättningen  från spelverksamhet m.m. uppgick för första kvartalet till 
249 miljoner kronor (306). Denna är direkt relaterad till spelintäkterna då den 
i huvudsak består av nettospelintäkter minus affärspartners andel.

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

Väsentliga händelser under kvartalet
Penningtvätt är ett problem i samhället i stort och problemet förekommer 
även på Casino Cosmopol. Penningtvätt är ett av Casino Cosmopols stora 
fokusområden och ett kontinuerligt arbete pågår för att förbättra rutiner 
och system för att komma åt problemet. Åtgärder har vidtagits i form av 
utbildning, bättre systemstöd och en tätare samverkan med Finanspolisen. 
Antalet anmälningar om misstänkt penningtvätt fördubblades 2009 jämfört 
med år 2008.

Från och med den 1 januari kommer ett spelansvarssamtal att hållas 
med alla frekventa besökare i åldern 20 - 24 (fler än 15 besök under en 
period av 3 månader, rullande). Detta sker mot bakgrund av att Folkhälsoin-
stitutet i sin senaste prevalensstudie betecknar unga män i den åldern som 
en riskgrupp.

En analys har genomförts av Casino Cosmopol för att se hur verksam-
heten skulle kunna integreras med övriga Svenska Spel. Analysen visar att 
Casino Cosmopol till stor del är integrerat med Svenska Spel genom en tät 
samverkan mellan ett antal funktioner. Dock skiljer sig kasinoverksamheten 
åt på ett antal punkter, bland annat bolagsstruktur, kollektivavtal, fysisk verk-
samhet, lokala marknader och restaurangverksamhet. Företagsledningen har 
beslutat att Casino Cosmopol blir kvar som ett eget verksamhetsområde.

Nettospelintäkter
Alla intäkter från spel på kasino nettoredovisas. Detta innebär att vinnarnas 
andel reducerar intäkten, vilket är gängse redovisningssätt inom kasinoverk-
samheten. Nettospelintäkterna för Casino Cosmopol motsvarar cirka 12 % 
(12) av Svenska Spels totala nettospelintäkter. För första kvartalet uppgick 
nettospelintäkterna till 274 miljoner kronor (295). Minskningen har bland 
annat sin förklaring i något färre besök, men den största förklaringen ligger i 
att gästerna, i genomsnitt, spenderar ett lägre belopp per besök.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m.
Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick för första kvartalet till 
292 miljoner kronor (313).
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Nyckeltal 2010 2009 Förändring

MSEK Jan-mars Jan-mars %

Bruttospelintäkter 3 412 3 278 4,1

Nettospelintäkter 1 638 1 602 2,2

Nettoomsättning från
spelverksamhet m.m. 1 382 1 356 1,9

6

Rörelsegment Spel och lotterier
Rörelsesegmentet Spel och lotterier omfattar spelkategorierna nummerspel, 
lotterier, tips, odds och poker. 

Nummerspel är den största spelkategorin och består av spelen Lotto, 
Keno, Joker, Viking Lotto samt internetspelen BingoLive och Pick´n´Click. De 
tre förstnämnda kan spelas både i ombudens butiker och på svenskaspel.
se. Viking Lotto finns enbart i butik, medan BingoLive och Pick´n´Click är 
förbehållna svenskaspel.se. Lotto är spelkategorins gigant och Svenska Spels 
tredje största enskilda spelform.

Svenska Spels lotterier är Triss (med varianterna DubbelTriss och Jät-
tetriss), Tia, Penning samt familjen Skrap-Spel bestående av Skrap-Pyramid, 
Skrap-Kryss och Skrap-Bingo samt övriga lotter. De kan köpas var för sig eller i 
en färdig förpackning, Lottpaketet. Lotterna kan köpas via ombud i butik och 
på svenskaspel.se. Triss och Tia kan köpas även via föreningar och mobilte-
lefon. För Triss har Svenska Spel dessutom en prenumerationstjänst. Den 
ojämförligt största lotten är Triss, både sett till nettospelintäkter, antal kunder, 
kännedom och popularitet.

Tipsen  utgörs av de fotbollsbaserade tipsformerna Stryktipset, Europa-
tipset, Måltipset och Topptipset. Alla dessa tipsformer kan spelas via Svenska 
Spels ombud i butik, på svenskaspel.se och även till viss mån via mobiltelefo-
nen. Stryktipset är den tippsform som är störst inom denna kategori.

Till  kategorin oddsen hör speltyperna Lången, Matchen, Bomben, Mix-
en och Powerplay. Alla dessa oddsbaserade sportspel kan spelas via Svenska 
Spels ombud i butik, på svenskaspel.se och till viss mån via mobiltelefonen. 
Kategorins största spelform är oddsetspelet Lången.

Svenska Spel erbjuder pokerspel på svenskaspel.se och på kasinona. 
Poker för kasinona redovisas under rörelsegrenen Casino Cosmopol. Poker-
spelen erbjuds i olika former och arrangeras antingen som turneringar eller 
så kallade cash-games.

Väsentliga händelser under kvartalet
Den nya Lottodragningen har integrerats i programmet Körslaget. Körslaget 
har många tittare som förhoppningsvis uppmärksammar den nya, fräscha 
Lottodragningen.

Årets Lotto-filmer har blivit nominerade till det prestigefyllda reklampri-
set Guldägget.

Etablering av det digitala konceptet för reklam och spelinformation i 
Butik fortsätter enligt plan.

Brutto- och nettospelintäkter
Spel och lotteriers bruttospelintäkter för första kvartalet uppgick till 3 412 
miljoner kronor (3 278) och står för cirka 65 % (60) av Svenska Spels totala 
bruttospelintäkter.

Nettospelintäkterna uppgick under det första kvartalet till 1 638 miljoner 
kronor (1 602) och motsvarar cirka 70 % (66) av Svenska Spels totala net-
tospelintäkter. Den positiva utvecklingen för försäljning av nummerspel 
beror främst på att Drömvinsten växt sig till en rekordstor pott. Spelkategorin 
Odds uppvisar en något lägre nettospelintäkt jämfört med samma period 
föregånde år, vilket beror på att återbetalningsnivån utfallit till spelarnas 
fördel. Poker uppvisar en negativ tillväxt, vilket är en direkt återspegling av att 
det starka intresset för poker som är på väg att plana ut. Arbete pågår för att 
stabilisera nedgången och försöka vända trenden.

Spelkategori Bruttospelintäkter                     Nettospelintäkter
MSEK                             Jan-mars 2010 (2009)                 Jan-mars 2010 (2009)
Nummerspel              1 428 (1 287)                                           752 (672)
Lotterier                      815 (823)                    416 (421)
Tips                       407 (397)                    201 (199)
Odds                      698 (684)                    205 (223)
Poker*                           64 (87)                         64 (87)
Summa             3 412 (3 278)                                 1 638 (1 602)
*Poker redovisas endast netto

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m.
Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick för första kvartalet till 
1 382 miljoner kronor (1 356).

Ulrica Bengtsson, programledare Lotto
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MSEK Not 2010 2009 2009 2010 2009 2009

Jan-mars Jan-mars Helår Jan-mars Jan-mars Helår

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 1 923 1 983 8 096 1 634 1 673 6 831

Aktiverat arbete för egen räkning 1 6 15 1 6 15

Personalkostnader 3 -250 -240 -971 -142 -137 -541

Övriga externa kostnader -389 -449 -1 866 -339 -399 -1 693

Av- och nedskrivningar immateriella och 
materiella anläggningstillgångar -84 -84 -352 -62 -62 -243

Rörelseresultat 1 201 1 216 4 921 1 092 1 081 4 368

Resultat från andelar i koncernföretag - - - - - 540

Ränte- och övriga finansiella intäkter 35 74 137 36 76 143

Ränte- och övriga finansiella kostnader -62 -52 -81 -62 -52 -81

Summa finansiella poster -26 22 56 -25 24 601

Resultat efter finansiella poster 1 174 1 238 4 977 1 066 1 105 4 970

Skatt - - 0 - - -

PERIODENS RESULTAT 1 174 1 238 4 977 1 066 1 105 4 970

Övrigt totalresultat för perioden - - -

SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN 1 174 1 238 4 977

Periodens resultat samt summa totalresultat för 
perioden hänförligt till moderföretagets aktieägare 1 174 1 238 4 977

Resultat per aktie

Antal aktier 2 000 2 000 2 000

Resultat per aktie, TSEK 587 619 2 488

MSEK Not 2010-03-31 2009-03-31 2009-12-31 2010-03-31 2009-03-31 2009-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 4 260 256 247 232 244 237

Materiella anläggningstillgångar 1 088 1 157 1 126 493 502 517

Finansiella tillgångar 1 483 1 376 1 469 2 122 2 015 2 103

Summa anläggningstillgångar 2 831 2 789 2 842 2 847 2 761 2 857

Kortfristiga fordringar 2 751 2 826 1 754 3 254 3 415 2 273

Kortfristiga placeringar 155 908 953 156 947 980

Likvida medel 3 468 2 584 2 451 3 376 2 455 2 294

Summa omsättningstillgångar 6 374 6 318 5 157 6 786 6 818 5 547

SUMMA TILLGÅNGAR 9 205 9 107 8 000 9 633 9 578 8 404

Eget kapital 6 151 6 346 4 977 6 049 6 226 4 983

Långfristiga skulder 1 297 1 268 1 277 1 296 1 266 1 276

Leverantörsskulder och övriga skulder 461 531 576 1 023 1 203 941

Obetalda vinster 1 093 771 1 033 1 058 728 999

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 202 191 137 207 155 206

SUMMA EGET KAPITAL 9 205 9 107 8 000 9 633 9 578 8 404

Koncern ModerbolagBalansräkning

Rapport över totalresultat Koncern Moderbolag

Finansiella rapporter
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MSEK Q1 Q1 Q2 Q3 Q4

Vegas 422 508 534 499 540

Casino Cosmopol 274 295 296 307 299

Spel och lotterier 1 638 1 602 1 525 1 589 1 893

Övrigt2 - 10 7 - -

Koncern 2 334 2 415 2 361 2 396 2 732

MSEK Q1 Q1 Q2 Q3 Q4

Vegas 1 525 1 835 1 895 1 783 1 951

Casino Cosmopol1 274 295 296 307 299

Spel och lotterier 3 412 3 278 3 124 3 260 3 797

Övrigt2 - 32 23 - -

Koncern 5 211 5 440 5 338 5 350 6 047

MSEK 2010 2009 2009 2010 2009 2009

Jan-mars Jan-mars Helår Jan-mars Jan-mars Helår

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

Utbetalt enligt vinstdisposition - - -5 108 - - -5 108

Totalresultat för perioden 1 174 1 238 4 977 1 066 1 105 4 970

Eget kapital vid periodens utgång 6 151 6 346 4 977 6 049 6 226 4 983

MSEK 2010 2009 2009 2010 2009 2009

Jan-mars Jan-mars Helår Jan-mars Jan-mars Helår

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 113 453 5 737 1 157 527 5 764

Kassaflöde från investeringsverksamheten -96 -56 -365 -76 -52 -341

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

Periodens kassaflöde 1 017 397 264 1 081 475 315

Kvartalsdata

Förändringar i eget kapital Koncern Moderbolag

Bruttospelintäkter 2010 2009

Nettospelintäkter 2010 2009

Nettoomsättning från 
spelverksamhet m.m. 2010 2009

1 Nettospelintäkter
2 Här ingår bingohallarna som avvecklades under 2009

Kassaflödesanalys Koncern Moderbolag

MSEK Q1 Q1 Q2 Q3 Q4

Vegas 249 306 309 292 315

Casino Cosmopol 292 313 312 324 326

Spel och lotterier 1 382 1 356 1 286 1 345 1 593

Övrigt2/elimineringar 1 8 6 3 3

Koncern 1 923 1 983 1 914 1 963 2 237
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Noter

Not 1  Redovisningsprinciper
Svenska Spels  delårsrapport för perioden januari – mars 2010 är upprättad 
i enlighet med International Accounting Standard (IAS) 34, Delårsrappor-
tering. Samma redovisningsprinciper och beräkningar har tillämpats som i 
Svenska Spels årsredovisning för 2009. Moderbolagets rapport är upprät-
tad enligt Årsredovisningslagen och RFR 2.2 om redovisning för juridiska 
personer, vilket innebär att moderbolaget tillämpar av EU godkänd IFRS 
standard samt uttalanden av IFRIC så långt detta är möjligt inom ramen för 
Årsredovisnings- och Tryggandelagen m.m. Svenska Spels delårsrapport för 
perioden januari - mars 2010 är upprättad i enlighet med ägarens riktlinjer 
för ekonomisk rapportering. 

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

Not 3 Ersättning till ledande befattningshavare
Jörgen Olofsson tillträdde som chef för verksamhetsområde Produktion per 
den 1 januari 2010 och uppbär fast månadslön. Inga rörliga ersättningar 
utgår. Pension utgår enligt ITP-planen med en pensionsålder om 65 år. 
Därutöver gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader.

Definitioner
Bruttospelintäkter      Intäkter för alla spel och lotter under perioden, exklusive insatser för   
       flerveckorsspel avseende framtida perioder.
Nettospelintäkter      Bruttospelintäkter minus vinnarnas andel.
Nettoomsättning från spelverksamhet m.m.    Nettospelintäkter minus provisioner till ombud samt övriga intäkter hänförliga   
        till spelverksamheten.
Rörelsemarginal      Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av totala intäkter.
Soliditet       Eget kapital inklusive minoritet i procent av balansomslutningen.
Nettoomsättning per anställd     Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. (beräknat per helår)    
       dividerat med medelantalet anställda.

Principer för intäktsredovisning
Intäkter från spelverksamheten redovisas som ett nettobelopp det vill säga 
bruttointäkter minus avdrag för  vinnarnas andel och ombudsprovisioner. 
Nettot kallas i resultaträkningen för ”Nettoomsättning från spelverksamhet 
m.m.”  

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

Företagsinformation
Svenska Spels  delårsrapport för perioden januari – mars 2010 har godkänts 
för publicering enligt styrelsebeslut den 19 april 2010. 

Not 4 Rörelseförvärv
Den 12 mars 2010 förvärvade koncernbolaget Svenska Spels Förvaltnings 
AB bolaget Playscan ABs samtliga aktier. Det förvärvade bolagets verksamhet 
består i att utveckla, underhålla och sälja koncernens spelansvarsverktyg 
Spelkoll. Bolagets balansomslutning uppgår till 1,1 miljoner kronor och avser 
till största delen utvecklingskostnader för Spelkoll. Köpeskillingen uppgår 
totalt till 21,2 miljoner kronor.

MSEK 2010 2009 2009 2010 2009 2009

Jan-mars Jan-mars Helår Jan-mars Jan-mars Helår

Tjänsteförsäljning

  Spelintäkter 5 211 5 440 22 175 4 937 5 144 20 977

  Vinnarnas andel (inkl. preskriberade vinster) -2 877 -3 023 -12 268 -2 877 -3 023 -12 268

  Provisioner -460 -484 -2 020 -460 -484 -2 020

Varuförsäljning

  Intäkter från restaurang- och caféverksamhet 23 23 96 - - 0

  Kostnad sålda varor -10 -9 -43 - - -1

Hyresintäkter

  Uthyrning av spelterminaler 12 13 50 12 13 50

  Övrigt 24 24 105 21 22 93

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1 923 1 983 8 096 1 634 1 673 6 831

Not 2 Intäkter per väsentligt intäktsslag

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

Visby 2010-04-19

Meta Persdotter
Verkställande direktör

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport, januari - juni publiceras 16 juli 2010

Delårsrapport, januari - september publiceras 22 oktober 2010
Bokslutskommuniké, januari - december 2010 publiceras i februari 2011

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Meta Persdotter, Verkställande direktör

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

Anders Hägg, Ekonomidirektör 

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

AB SVENSKA SPEL
621 80 Visby

Huvudkontorets besöksadress:
Norra Hansegatan 17, Visby

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

Organisationsnummer: 556460-1812
Bolaget har sitt säte i Visby

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

Årsstämma 
Årsstämma hålls i Visby den 20 april 2010


