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MSEK 2010
Jan-jun

2009
Jan-jun

Förändring
%            MSEK

2010
Apr-jun

2009
Apr- jun

              Förändring
           %          MSEK

2009
Helår

Bruttospelintäkter 10 496 10 778 -2,6 -282 5 286 5 338 -1,0 -52 22 175

Nettospelintäkter 4 699 4 777 -1,6 -78 2 365 2 361 0,2 4 9 905

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 3 859 3 896 -1,0 -37 1 935 1 914 1,1 21 8 096

Rörelseresultat 2 357 2 295 2,7 62 1 157 1 079 7,2 78 4 921

Finansiella poster, skatt -24 36 -167 -60 2 13 -83,3 -11 56

Periodens resultat 2 333 2 331 0,1 2 1 159 1 092 6,1 67 4 977

Balansomslutning 5 135 5 237 -1,9 -102 - - - - 8 000

Investeringar materiella tillgångar 70 94 -25,5 -24 33 59 -44,1 -26 256

Investeringar immateriella tillgångar 24 22 9,1 2 1 10 -90,0 -9 35

Nettoinvesteringar finansiella tillgångar 124 20 520,0 104 87 10 770,0 77 81

Nyckeltal

Rörelsemarginal % 22,2 21,3 5,4 - 21,6 20,0 - - 21,9

Soliditet % 45,4 44,5 2,1 - 45,4 44,5 - - 62,2

Nettoomsättning per anställd 4,6 4,6 - - 4,6 4,6 - - 4,6

Spel- och lottombud, antal 6 791 6 736 0,8 - 6 791 6 736 0,8 - 6 758

Spelplatser med Vegas 2 187 2 171 0,7 - 2 187 2 171 0,7 - 2 187

 Delårsperiod januari - juni 2010   

Ekonomisk översikt och nyckeltal, koncern

Nettoomsättningen  från spelverksamhet m.m. uppgick till  3 859 •	
miljoner kronor (3 896), en minskning med 1,0 %.

Rörelseresultatet•	  uppgick till 2 357 miljoner kronor (2 295), en ökning 
med 2,7 %.

Periodens•	  resultat  uppgick till 2 333 miljoner kronor (2 331). 

Meta Persdotter lämnar Svenska Spel. Styrelsen har utsett ekonomidi-•	
rektören i AB Svenska Spel, Anders Hägg, som tillförordnad VD fram tills 
dess att en ny VD rekryterats. 

Vid tre tillfällen under delårsperioden har Drömvinsten, Lotto med Jo-•	
ker, fallit ut. Totalt har 390,5 miljoner kronor utbetalats, varav den största 
vinsten uppgick till 214 miljoner kronor och är Sveriges  
och Svenska Spels  högsta spelvinst  genom tiderna. 
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           VD har ordet

Efter en händelserik avslutning av andra kvartalet är det nu av yttersta vikt 
att vi riktar blicken framåt och med förenade krafter tar oss an kommande 
utmaningar. Ett framgångsrikt Svenska Spel har kunden i fokus, där kunderna 
ges möjlighet till spel på efterfrågade spelformer men även verktyg för att ha 
kontroll över sitt spelande.

Vi skall därför fortsätta utveckla hela vårt erbjudande till kunderna så att 
spelandet sker hos oss och att spelandet fortsätter att vara ett nöje.

Första halvåret har för stora delar av företaget i alltför hög utsträckning 
präglats av ett internt fokus med anledning av den pågående organisations-
förändringen.

Därför är det av högsta prioritet i närtid att fullfölja organisationsföränd-
ringen och få alla medarbetare att känna trygghet i sina roller.
I samband med detta kommer utveckling av ledare och medarbetare att 
vara prioriterade områden.

Med den kompetens och det engagemang som finns i företaget finns 
alla förutsättningar för att vi skall uppnå en väl fungerande intern struktur 
som med vårt uppdrag som bas ger kunderna möjlighet till spelglädje.

Rörelseresultatet för andra kvartalet visar på en positiv utveckling i jäm-
förelse med föregående år + 78 miljoner kronor, vilket är en kombination av 
ökade intäkter och minskade kostnader. Den inre effektiviteten i kombination 
med ett utbud som ger nöjda kunder är viktiga framgångsfaktorer för ett 
starkt Svenska Spel.

En svensk spelmarknad där samtliga aktörer omfattas av en fungerande 
reglering är fortsatt ett starkt önskemål från Svenska Spel.

Kanske kan den dom som nu avgjorts i EU-domstolen om att det är 
tillåtet att ha nationella förbud mot reklam för spel som inte har tillstånd i 
det land där man marknadsför sig, vara ett första steg mot att få en bättre 
fungerande spelmarknad.

Visby i juli 2010

Anders Hägg

tf. Verkställande direktör

Koncern

Nettospelintäkter och nettoomsättning från spelverksamhet 
m.m.

Andra kvartalet april - juni
Nettospelintäkterna, vilka beräknas som bruttospelintäkter minus vinnarnas 
andel, uppgick under andra kvartalet till 2 365 miljoner kronor (2 361), en 
ökning med 4 miljoner kronor. Drömvinsten som ökat till en rekordstor pott 
under första kvartalet har starkt bidragit till en positiv försäljningsutveckling 
även under andra kvartalet.

Vinnarnas andel uppgick under andra kvartalet till 2 921 miljoner kronor 
(2 977), en minskning med 56 miljoner kronor eller -1,9 %. 

Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick till 1 936 mil-
joner kronor (1 914), en ökning mot föregående år med 22 miljoner kronor 
eller 1,2 %. Provisioner för försäljning av lotter och spel samt vinstinlösen 
uppgick till 476 miljoner kronor (495), en minskning med 19 miljoner kronor 
eller -3,8 %.

Delårsperioden januari - juni
Nettospelintäkterna uppgick under delårsperioden till 4 699 miljoner kronor  
(4 777), en minskning med 78 miljoner kronor eller -1,6 %.
Vinnarnas andel uppgick under delårsperioden till 5 797 miljoner kronor      
(6 001), en minskning med 204 miljoner kronor. Minskningen är en följd av 
försäljningsutvecklingen och fokuserade insatser avseende minskad riskex-
ponering för återbetalningsnivå på Oddset. 
Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m.  uppgick till 3 859 miljoner 
kronor (3 896), en minskning med 38 miljoner kronor eller 1,0 %. Provisioner 
för försäljning av lotter och spel samt vinstinlösen uppgick till 936 miljoner 
kronor (979), en minskning med 43 miljoner kronor eller 4,4 %.

Spelmarknaden 

Svenska Spel möter en allt hårdare konkurrens i en omvärld i snabb förvand-
ling. Bolagets framtid är till stor del beroende av hur politikerna avser att reg-
lera och kontrollera den totala svenska spelmarknaden. Spelandet blir alltmer 
internationellt, med utländska spelbolag på den svenska spelmarknaden 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 ak-
törer. 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 av den totala kända svenska spelmarknaden. De står också numera 
för merparten av reklaminvesteringarna på den 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 spel-
bolag. Följaktligen har Svenska Spels marknadsandel på några år sjunkit från 
58 procent till 53 procent.

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

Regeringen lade i juni 2007 fram sina direktiv för en utredning om den 
framtida spelmarknaden i Sverige. I slutet av maj 2008 kom även 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.
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Rörelseresultat och årets resultat
Andra kvartalet april - juni
Rörelseresultatet för Svenska Spel uppgick till 1 157 miljoner kronor (1 079), 
en ökning med 78 miljoner kronor eller 7,2 %. Förändringen förklaras huvud-
sakligen av minskade rörelsekostnader.

Finansnettot uppgick till 2 miljoner kronor (13). 
Kvartalets resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till 1 159 

miljoner kronor (1 092), en ökning med 67 miljoner kronor eller 6,1 %.

Delårsperioden januari - juni
Rörelseresultatet uppgick till 2 357 miljoner kronor (2 295), en ökning med 
62 miljoner kronor eller 2,7 %. Förbättringen förklaras av lägre rörelsekostna-
der främst inom marknadsföring och PR. 

Finansnettot uppgick till -24 miljoner kronor (36). Förändringen förklaras 
huvudsakligen av värdeförändring avseende placeringar avsedda för fram-
tida betalningar till vinnare i lotteriet Triss Månadsklöver.

Delårsperiodens resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till       
2 333 miljoner kronor (2 331), en ökning med 2 miljoner kronor.

Finansiell ställning 
Koncernens balansomslutning vid delårsperiodens slut uppgick till 5 135 
miljoner kronor (5 237).  

Det egna kapitalet uppgick vid delårsperiodens slut till 2 333 miljoner 
kronor (2 331) och soliditeten till 45,4 % (44,5). 

Kassaflöde 
Svenska Spels kassaflöde uppgick under delårsperioden till  -656 miljoner 
kronor (-329). 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 538 miljoner 
kronor (4 909) och kassaflödet från investeringsverksamheten till -217 
miljoner kronor (-130). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 
till -4 977 miljoner kronor (-5 108) och hänför sig till utbetalning av 2009 års 
överskott i enlighet med beslut på årets stämma.

Likvida medel uppgick vid andra kvartalets slut till 1 794 miljoner kronor 
(1 858). 

Investeringar 
Investeringarna uppgick under delårsperioden till 218 miljoner kronor (136) 
fördelat på investeringar i materiella tillgångar om 70 miljoner kronor (94) 
och investeringar i immateriella tillgångar om 24 miljoner kronor (22). Net-
toinvesteringar i finansiella tillgångar uppgick till 124 miljoner kronor (20). 
Försäljning av materiella tillgångar inbringade 1,7 miljoner kronor (5,6).

Moderbolag
I moderbolaget ingår all spelverksamhet förutom kasinoverksamheten.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. uppgick för andra kvartalet 
till 1 615 miljoner kronor (1 604) och för delårsperioden till 3 249 miljoner 
kronor (3 276).

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 1 022 miljoner kronor     
(975) och för delårsperioden till 2 114 miljoner kronor (2 056). Kassaflödet för 

delårsperioden uppgick till -594 miljoner kronor (-236). 
Moderbolagets  investeringar i materiella tillgångar uppgick under 

delårsperioden till 55 miljoner kronor (81). Investeringar i immateriella till-
gångar uppgick till 5 miljoner kronor (22) samt nettoinvesteringar i finansiella 
tillgångar till 67 miljoner kronor (20).
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Väsentliga händelser under delårsperioden

Meta Persdotter lämnar Svenska Spel
Den 23 juni meddelar Svenska Spels styrelseordförande Margareta Winberg, 
att Meta Persdotter entledigats från sitt uppdrag som VD samma dag. 
Styrelsen har utsett ekonomidirektören i AB Svenska Spel , Anders Hägg, som 
tillförordnad VD fram tills dess att en ny VD rekryterats. 

Övriga förändringar i kretsen ledande befattningshavare
Efter överenskommelse med Meta Persdotter, dåvarande VD,  valde Thomas 
Agrell att i början av juni lämna företagsledningen och sin roll som mark-
nadsdirektör.  Peter Jannerö, marknadschef Nummer & Lotter har utsetts som 
tillförordnad marknadsdirektör. Johan Tisell, ansvarig för pressrelationer är 
sedan årsskiftet tillförordnad informationsdirektör.

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.

Vinnare erhöll rekordhög Drömvinst
Lottos budskap om Drömvinsten, som ökat till en 
rekordstor pott har starkt bidragit till en positiv utveck-
ling av försäljningen under det första kvartalet. Vid tre 
tillfällen under delårsperioden har Drömvinsten fallit ut 
och totalt har
390,5 miljoner kronor utbetalats till lyckliga vinnare. En 
vinnare erhöll  en rekordhög Drömvinst på 214 miljoner 
kronor. Vinsten är Sveriges och Svenska Spels största 
spelvinst genom tiderna. 

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

Tryck av lotter flyttas till Indien
Svenska Spel har upphandlat en ny leverantör för 
tryck av lotter. Upphandlingen har präglats av omfat-
tande villkor och regelverk från Svenska Spel, Lotteriinspektion och Statens 
kriminaltekniska laboratorium avseende säkerhet, kvalitet och teknik men 
även krav att följa Svenska Spels uppförandekod, en s k Code of Conduct. 
Uppförandekoden omfattar följande avsnitt; 1) lagliga krav, 2) barnarbete, 3) 
säkerhet, 4) arbetarnas rättigheter, 5) arbetsmiljö, 6) miljö, 7) anti-korruption, 
8) underleverantörer, 9) inspektion och efterlevnad. 

Först ut att produceras på det indiska tryckeriet är Triss. Därefter följer 
produktion av DubbelTriss och SkrapSpel (SkrapBingo, SkrapPyramid och 
SkrapKryss).

Organisationsförändring 2010 
Under 2009 har företagsledningen gjort en översyn av hela verksamheten, 
vilket resulterat i förnyad vision, värdegrund samt affärsidé och strategi. 
Bolaget går mot att bli mera processorienterat vilket resulterat i en påbörjad 
processkartläggning och en anpassning av organisationen.

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.

Jämförelsetalen för föregående år har räknats om enligt den nya sege-
mentsindelningen.

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.

Framtidsutsikter
Svenska Spels uppdrag från ägaren kan övergripande sammanfattas i att 
spelverksamheten ska bedrivas på ett ansvarsfullt sätt, det vill säga att den 
kommersiella inriktningen alltid ska vara i balans med vårt ansvarstagande. 
Det flerdimensionella uppdraget stämmer väl med marknadens krav på ett 
ökat ansvarstagande från spelbolagen vilket också är positivt för Svenska 
Spels framtidsutsikter. Detta understryks bland annat av pokerframgången, 
intresset för spelansvarsverktyget Spelkoll med mera.
Med antagna spelstrategier 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
Hållbar utveckling på Svenska Spel utgår från uppdraget från vår ägare, 
bolagets övergripande mål och strategier samt förväntningar från våra 
intressenter.

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

Svenska Spel har i samband med årsredovisningen för 2009 även lämnat 
en hållbarhetsredovisning enligt GRI (Global Reporting Initiative).

Händelser efter periodens slut
EU-domstolen har i en dom den 8 juli 2010 på begäran av Svea Hovrätt 
bedömt om det s. k. främjandeförbudet i den svenska lotterilagen är förenligt 
med EU-rätten.  Den principiellt viktiga domen gäller i praktiken om det är 
tillåtet att i Sverige göra reklam för utländska privata spelbolag. Enligt EU-
domstolen är målet med den svenska lagstiftningen, som utesluter privata 
vinstintressen från hasardspelsbranschen, förenligt med EU-rätten, och 
främjandetförbudet  kan enligt domstolen anses nödvändigt för att uppnå 
detta mål.



Nyckeltal 2010 2009 Förändring

MSEK Jan-jun Jan-jun %

Nettospelintäkter 576 592 -2,7

Nettoomsättning från spel-
verksamhet m.m. 612 625 -2,1

Rörelseresultat 215 222 -3,1

Nyckeltal 2010 2009 Förändring

MSEK Jan-jun Jan-jun %

Bruttospelintäkter 3 390 3 688 -8,1

Nettospelintäkter 938 1 042 -10,0

Nettoomsättning från
spelverksamhet m.m. 549 601 -8,7

Rörelseresultat 365 410 -11
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Rörelsesegment Vegas
Rörelsesegmentets 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 2 099 restauranger (6 179 
automater) och i 88 bingohallar (315 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.

Viktiga händelser under delårsperioden
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 april månad har ett nytt spel lanserats,  The Big Easy. Spelreleasen 
har uppskattats av kunderna och har under det andra kvartalet stått för en 
stor del av omsättningen.

 Ett projekt för byte av centralsystem för  Vegas pågår sedan en tid 
tillbaka. Projektet är försenat och pilot av systemet har flyttats fram. Tester och 
förberedelser av det nya centralsystemet har intensifierats under det första 
halvåret. 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 andra kvartalet uppgick till 1 865 
miljoner kronor (1 895) och för delårsperioden till 3 390 miljoner kronor 
(3 688), vilket motsvarar cirka 32,3 % (34,2) av Svenska Spels totala brut-
tospelintäkter.

Nettospelintäkterna uppgick under det andra kvartalet till 516 miljoner 
kronor (534) och för delårsperioden till 938 miljoner kronor (1 042). Vegas 
nettospelintäkter motsvarar cirka 20,0 % (21,8) av bolagets totala nettospel-
intäkter. 

Redovisning av brutto- och nettospelintäkter sker veckovis. Minsk-
ningen av brutto- och nettospelintäkter har bland annat sin förklaring i 
att antalet redovisningsveckor (25 veckor) det första halvåret 2010 är färre 
än motsvarande period 2009 (26 veckor). En annan orsak är påverkan av 
konjunkturnedgång inom restaurang- och bingobranschen och att februari 
månads spelrelease blev en månad försenad.  Under årets andra kvartal har 
ett trendbrott kunna skönjats då brutto- och nettospelintäkterna i princip är 
i nivå med 2009 års siffror motsvarande period. Detta beror på stor del på 
releasen av spelet Big Easy, som nämns ovan.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. och                       
rörelseresultat
Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick för andra kvartalet 
till 301 miljoner kronor (309) och för delårsperioden till 549 miljoner kronor 
(615). Denna är direkt relaterad till spelintäkterna då den i huvudsak består av 
nettospelintäkter minus affärspartners andel.

Vegas rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 179 miljoner 
kronor (205) och för delårsperioden till 365 miljoner kronor (410).

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  såsom roulette-, tärnings- 
och kortspel samt automatspel.

Viktiga händelser under delårsperioden
Penningtvätt är ett problem i samhället i stort och problemet förekom-
mer även på Casino Cosmopol. Penningtvätt är ett av Casino Cosmopols 
fokusområden och ett kontinuerligt arbete pågår för att förbättra rutiner 
och system för att 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 pe-
riod av 3 månader, rullande). Gästerna informeras bland annat om de frivilliga 
avtalen om besöksförbud eller besöksbegränsning. Handlingsprogrammet 
sker mot bakgrund av att Folkhälsoinstitutet i sin senaste prevalensstudie 
betecknar unga män i den åldern som en riskgrupp.

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

Sveriges Hotell och Restaurangföretagare har till Konkurrensverket 
angett att Casino Cosmopol bedriver konkurrenssnedvridande verksamhet. 
Konkurrensverket har mot bakgrund av anmälan ställt ett antal frågor som 
Casino Cosmopol besvarat. Ärendet är fortsatt under beredning hos Konkur-
rensverket.

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 andra kvartalet uppgick 
nettospelintäkterna till 302 miljoner kronor (296) och ökningen förklaras 
främst genom något fler besök. För delårsperioden uppgick nettospelin-
täkterna till 576 miljoner (592). Fler besök under delårsperioden men lägre 
nettospelintäkter resulterade i att gästerna, i genomsnitt, spenderar ett lägre 
belopp per besök. 

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. och                        
rörelseresultat
Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick för andra kvartalet 
till 321 miljoner kronor (312) och för delårsperioden till 612 miljoner kronor 
(625). 
Andra kvartalets rörelseresultat uppgick till 121 miljoner kronor (106) och för 
delårsperioden till 215 miljoner kronor (222).



Nyckeltal 2010 2009 Förändring

MSEK Jan-jun Jan-jun %

Bruttospelintäkter 6 530 6 402 2,0

Nettospelintäkter 3 185 3 127 1,8

Nettoomsättning från
spelverksamhet m.m. 2 694 2 642 2,0

Rörelseresultat 1 837 1 734 5,9
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Rörelsesegment 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. 
Lotto kan numera även spelas via prenumeration. Viking Lotto finns enbart i 
butik, medan BingoLive och Pick´n´Click är förbehållna svenskaspel.se. Lotto 
är spelkategorins gigant och Svenska Spels tredje största enskilda spelform.

Svenska Spels lotterier 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, Europatip-
set, 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 tipsform som är störst inom denna kategori.

Till Oddset hör speltyperna Lången, Matchen, Bomben, Mixen och 
Powerplay. Alla dessa oddsbaserade sportspel kan spelas via Svenska Spels 
ombud i butik, på svenskaspel.se och till viss mån via mobiltelefonen. Kate-
gorins största spelform är Lången.

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

Viktiga händelser under delårsperioden
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.

Under våren har Drömvinsten, Lotto med Joker, fallit ut inte mindre än 
tre gånger. I mars erhöll en lycklig vinnare 214 miljoner kronor, Sveriges och 
Svenska Spels största spelvinst genom tiderna. I april erhöll en vinnare en 

Drömvinst om 82 miljoner kronor och juni erhöll två vinnare 94,5 miljoner 
kronor på Drömvinsten. Det är första gången någonsin som tre så stora 
vinster faller ut så tätt in på varandra och visar också att slumpen inte har 
något minne.

Brutto- och nettospelintäkter
Spel och lotteriers bruttospelintäkter står för cirka 62,2 % (61,0) av Svenska 
Spels totala bruttospelintäkter. För andra kvartalet uppgick Spel och lotteriers 
bruttospelintäkter till 3 118 miljoner kronor (3 124) och för delårsperioden till
6 530 miljoner kronor (6 402).

Nettospelintäkterna, som motsvarar cirka 67,8 % (65,5) av Svenska Spels 
totala nettospelintäkter, uppgick under det andra kvartalet till 1 547 miljoner 
kronor (1 525) och för delårsperioden till 3 185 miljoner kronor (3 127). 

Den positiva utvecklingen för försäljning av nummerspel beror främst 
på att Lottos budskap om Drömvinsten fått stort genomslag på marknaden. 
Spelkategorin Odds uppvisar en högre nettospelintäkt jämfört med samma 
period föregående år, vilket beror på stort intresse för pågående världsmäs-
terskap i fotboll 2010 som aktiverar många spelare och påverkar omsätt-
ningen i positiv riktning. Poker uppvisar en fortsatt negativ tillväxt, vilket är en 
direkt återspegling av att det starka intresset för poker är på väg att plana ut. 
Arbete pågår för att stabilisera nedgången och försöka vända trenden.

Spelkategori Bruttospelintäkter                     Nettospelintäkter
MSEK                               Jan-jun 2010 (2009)                   Jan-jun 2010 (2009)
Nummerspel              2 761 (2 566)                                    1 452 (1 341)
Lotterier               1 670 (1 730)                    852 (884)
Tips                       730 (727)                    360 (364)
Odds               1 250 (1 217)                    402 (377)
Poker                      119 (161)                    119 (161)
Summa             6 530 (6 402)                                 3 185 (3 127)

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. och                       
rörelseresultat
Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick för andra kvartalet 
till 1 321 miljoner kronor (1 286) och för delårsperioden till 2 694 miljoner 
kronor (2 642).

Andra kvartalets rörelseresultat för Spel och lotterier uppgick till 868 mil-
joner kronor (816) och för delårsperioden till 1 837 miljoner kronor (1 734). 
Det förbättrade resultatet beror delvis på en ökning av nettospelintäkterna 
samt lägre rörelsekostnader. De minskade rörelsekostnaderna är en följd av 
senarelagda aktiviteter jämfört med föregående år och kostnadsreducering.



AB Svenska Spel - Delårsrapport januari-juni 20107

MSEK Not 2010 2009 2010 2009 2009

Jan-jun Jan-jun Apr-jun Apr-jun Helår

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 3 859 3 896 1 935 1 914 8 096

Aktiverat arbete för egen räkning 1 10 0 4 15

Personalkostnader 3 -513 -501 -263 -260 -971

Övriga externa kostnader -821 -922 -431 -475 -1 866

Av- och nedskrivningar immateriella och 
materiella anläggningstillgångar -169 -188 -84 -104 -352

Rörelseresultat 2 357 2 295 1 157 1 079 4 921

Resultat från andelar i koncernföretag - - - - -

Ränte- och övriga finansiella intäkter 50 75 15 0 137

Ränte- och övriga finansiella kostnader -74 -39 -13 13 -81

Summa finansiella poster -24 36 2 13 56

Resultat efter finansiella poster 2 333 2 331 1 159 1 092 4 977

Skatt - - - - 0

PERIODENS RESULTAT 2 333 2 331 1 159 1 092 4 977

Övrigt totalresultat för perioden - - - - -

SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN 2 333 2 331 1 159 1 092 4 977

Periodens resultat samt summa totalresultat för perioden 
hänförligt till moderföretagets aktieägare 2 333 2 331 1 159 1 092 4 977

Resultat per aktie

Antal aktier 2 000 2 000 2000 2 000 2 000

Resultat per aktie, TSEK 1 166 1 165 580 546 2 488

MSEK Not 2010-06-30 2009-06-30 2009-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 4 251 253 247

Materiella anläggningstillgångar 1 045 1 111 1 126

Finansiella tillgångar 1 565 1 393 1 469

Summa anläggningstillgångar 2 861 2 757 2 842

Kortfristiga fordringar 394 413 1 754

Kortfristiga placeringar 86 209 953

Likvida medel 1 794 1 858 2 451

Summa omsättningstillgångar 2 274 2 480 5 157

SUMMA TILLGÅNGAR 5 135 5 237 8 000

Eget kapital 2 333 2 331 4 977

Långfristiga skulder 1 307 1 240 1 277

Leverantörsskulder och övriga skulder 530 766 576

Obetalda vinster 850 789 1 033

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 115 111 137

SUMMA EGET KAPITAL 5 135 5 237 8 000

Finansiella rapporter

Rapport över totalresultat, koncern

Balansräkning, koncern



MSEK Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4

Vegas 186 179 205 205 197 212

Casino Cosmopol 94 121 116 106 140 120

Spel och lotterier 970 868 917 816 934 1 026

Övrigt2/elimineringar -49 -11 -22 -48 17 -18

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

MSEK Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4

Vegas 249 301 306 309 292 315

Casino Cosmopol 292 321 313 312 324 326

Spel och lotterier 1 382 1 321 1 356 1 286 1 345 1 593

Övrigt2/elimineringar 1 3 8 6 3 3

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

MSEK Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4

Vegas 422 516 508 534 499 540

Casino Cosmopol 274 302 295 296 307 299

Spel och lotterier 1 638 1 547 1 602 1 525 1 589 1 893

Övrigt2 - - 10 7 - -

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

MSEK Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4

Vegas 1 525 1 865 1 835 1 895 1 783 1 951

Casino Cosmopol1 274 302 295 296 307 299

Spel och lotterier 3 412 3 118 3 278 3 124 3 260 3 797

Övrigt2 - - 32 23 - -

Koncern 5 211 5 285 5 440 5 338 5 350 6 047

MSEK 2010 2009 2009

Jan-jun Jan-jun Helår

Eget kapital vid periodens ingång 4 977 5 108 5 108

Utbetalt enligt vinstdisposition -4 977 -5 108 -5 108

Totalresultat för perioden 2 333 2 331 4 977

Eget kapital vid periodens utgång 2 333 2 331 4 977

MSEK 2010 2009 2009

Jan-jun Jan-jun Helår

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 538 4 909 5 737

Kassaflöde från investeringsverksamheten -217 -130 -365

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 977 -5 108 -5 108

Periodens kassaflöde -656 -329 264

AB Svenska Spel - Delårsrapport januari-juni 20108

Kassaflödesanalys,koncern

Förändringar i eget kapital, koncern

Kvartalsdata

Bruttospelintäkter 2010 2009

Nettospelintäkter 2010 2009

Nettoomsättning från 
spelverksamhet m.m. 2010 2009

1 Nettospelintäkter
2 Här ingår bingohallarna som avvecklades under 2009

2010 2009Rörelseresultat
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MSEK 2010 2009 2009

Jan-jun Jan-jun Helår

Eget kapital vid periodens ingång 4 983 5 121 5 108

Utbetalt enligt vinstdisposition -4 977 -5 108 -5 108

Överföring av 2008 års resultat - - 13

Totalresultat för perioden 2 092 2 095 4 970

Eget kapital vid periodens utgång 2 098 2 108 4 983

MSEK 2010 2009 2009

Jan-jun Jan-jun Helår

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 509 4 990 5 737

Kassaflöde från investeringsverksamheten -126 -118 -365

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 977 -5 108 -5 108

Periodens kassaflöde -594 -236 264

MSEK Not 2010 2009 2010 2009 2009

Jan-jun Jan-jun Apr-jun Apr-jun Helår

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m.      2 3 249 3 276 1 615 1 604 6 831

Aktiverat arbete för egen räkning 1 10 0 4 15

Personalkostnader      3 -292 -283 -150 -146 -541

Övriga externa kostnader -719 -822 -380 -431 -1 693

Av- och nedskrivningar immateriella och 
materiella anläggningstillgångar -125 -125 -63 -56 -243

Rörelseresultat 2 114 2 056 1 022 975 4 368

Resultat från andelar i koncernföretag - - - - 540

Ränte- och övriga finansiella intäkter 52 78 16 2 143

Ränte- och övriga finansiella kostnader -74 -39 -13 13 -81

Summa finansiella poster -22 39 3 15 601

Resultat efter finansiella poster 2 092 2 095 1 026 990 4 970

Skatt - - - - -

PERIODENS RESULTAT 2 092 2 095 1 026 990 4 970

MSEK Not 2010-06-30 2009-06-30 2009-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 223 242 237

Materiella anläggningstillgångar 464 490 517

Finansiella tillgångar 2 142 2 031 2 103

Summa anläggningstillgångar 2 829 2 763 2 857

Kortfristiga fordringar 696 604 2 273

Kortfristiga placeringar 86 219 980

Kassa och bank 1 701 1 743 2 294

Summa omsättningstillgångar 2 483 2 566 5 547

SUMMA TILLGÅNGAR 5 312 5 330 8 404

Eget kapital 2 098 2 108 4 983

Långfristiga skulder 1 306 1 240 1 276

Leverantörsskulder och övriga skulder 930 1 053 941

Obetalda vinster 809 763 999

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 169 166 206

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 312 5 330 8 404

Förändringar i eget kapital, moderbolag

Balansräkning, moderbolag

Kassaflödesanalys, moderbolag

Resultaträkning, moderbolag
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MSEK 2010 2009 2010 2009 2009 2010 2009 2010 2009 2009

Jan-jun Jan-jun Apr-jun Apr-jun Helår Jan-jun Jan-jun Apr-jun Apr-jun Helår

Tjänsteförsäljning

  Spelintäkter 10 496 10 778 5 286 5 338 22 175 9 920 10 186 4 983 5 042 20 977

  Vinnarnas andel (inkl. preskriberade vinster) -5 797 -5 999 -2 921 -2 977 -12 268 -5 797 -5 999 -2 921 -2 976 -12 268

  Provisioner -936 -979 -476 -495 -2 020 -936 -979 -476 -495 -2 020

Varuförsäljning

  Intäkter från restaurang- och caféverksamhet 47 45 24 23 96 - 0 - 0 0

  Kostnad sålda varor -21 -18 -18 -9 -43 - 0 - 0 -1

Hyresintäkter

  Uthyrning av spelterminaler 25 25 12 13 50 25 25 12 13 50

  Övrigt 45 44 22 21 105 38 42 16 20 93

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 3 859 3 896 1 936 1 914 8 096 3 249 3 276 1 615 1 604 6 831

Noter

Not 1  Redovisningsprinciper
Svenska Spels  delårsrapport för perioden januari – juni 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 - juni 2010 är upprättad i enlighet med ägarens riktlinjer för 
ekonomisk rapportering. 

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

Principer för intäktsredovisning
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 – juni 2010 har godkänts för 
publicering enligt styrelsebeslut den 16 juli 2010. 

Not 2 Intäkter per väsentligt intäktsslag

Koncern Moderbolag

Definitioner
Delårsperiod      Januari - juni
Kvartal       April - juni
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.

Not 3 Ersättning till ledande befattningshavare
Meta Persdotter har entledigats från sitt uppdrag som VD den 23 juni 2010. 
Persdotter har enligt sitt anställningsavtal rätt till en uppsägningstid om 6 
månader. Då bolaget sagt upp Persdotters anställning ska bolaget också, 
under 18 månader från och med dagen för anställningens upphörande, 
utge en avgångsersättning motsvarande den vid uppsägningen aktuella 
månadslönen. Om Persdotter tillträder annan anställning under den period 
då uppsägningslön eller avgångsersättning utges, har bolaget dock rätt att 
fullt ut avräkna värdet av inkomsten i den nya anställningen. 

Not 4 Rörelseförvärv
Den 12 mars 2010 förvärvade koncernbolaget Svenska Spels Förvaltnings 
AB samtliga aktier i bolaget Playscan AB. 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.
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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.
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Eva-Britt Gustafsson    Lena Jönsson    Lena Borgström Melinder
Styrelseledamot    Styrelseledamot    Styrelseledamot

Hans Bergenheim    Anders Andersson    Martina Ravn
Styrelseledamot    Styrelseledamot/Arbetstagarrepresentant  Styrelseledamot/Arbetstagarrepresentant

Anders Hägg
tf. Verkställande direktör

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport, januari - september publiceras 22 oktober 2010

Bokslutskommuniké, januari - december 2010 publiceras i februari 2011

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Anders Hägg, tf. Verkställande direktör 

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
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