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• Nettospelintäkterna uppgick till 4 651 miljoner kronor 
 (-48 MSEK/-1,0 %).

• Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick till  
 3 786 miljoner kronor (-73 MSEK/-1,9 %).

• Rörelseresultatet uppgick till 2 326 miljoner kronor   
 (-31 MSEK/-1,3 %).

• Resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till 2 356  
 miljoner kronor (+23 MSEK/+1,0 %).

• Anitra Steen tillträdde som styrelseordförande vid års-
 stämman i april 2011.

• Lennart Käll, VD för Wasa Kredit, har utsetts till VD för Svenska  
 Spel och tillträder den 12 september 2011.

• Reklamfilm för Lotto var nominerad till 2011 års Guldägg.

•  Första kvartalets imagemätning för Svenska Spels varumärke  
 uppgår till 62 procent vilket är det näst högsta värdet någon- 
 sin. De viktigaste styrkorna som framkommer i mätningen är  
 att företaget upplevs som pålitligt, ärligt och seriöst.

• Två Drömvinster, Lotto med Joker, har under första halvåret  
 tillfallit lyckliga vinnare i Helsingborg på 124 miljoner kronor  
 och i Borås på 105 miljoner kronor. 
 

Period januari - juni 2011

MSEK
2011

Jan-jun
2010

Jan-jun
Förändring

MSEK                       %
2011

Apr-jun
2010

Apr-jun
Förändring

MSEK                       %
2010
Helår

Nettospelintäkter 4 651  4 699 -48 -1,0 2 254 2 365 -111 -4,7 9 624

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 3 786 3 859 -73 -1,9 1 834 1 935 -101 -5,2 7 885

Rörelseresultat 2 326 2 357 -31 -1,3 1 117 1 157 -40 -3,4 4 795

Finansiella poster, skatt 30 -24 54 - 13 2 11 - -29

Resultat efter finansiella poster och skatt 2 356 2 333 23 1,0 1 130 1 159 -29 -2,5 4 766

Balansomslutning 5 094 5 135 -41 -0,8 - - - - 7 486

Investeringar i materiella tillgångar 58 70 -12 - 54 33 21 - 174

Investeringar i immateriella tillgångar 18 24 -6 - 14 1 13 - 29

Nettoinvesteringar i finansiella tillgångar -103 124 -227 - -157 87 -244 - 95

Nyckeltal

Rörelsemarginal % 21,4 22,2 - -3,8 21,0 21,6 - -2,9 21,8

Soliditet % 46,2 45,4 - 1,8 46,2 45,4 - 1,8 63,7

Nettoomsättning per anställd, MSEK 4,1 4,6 - -10,9 4,1 4,6 - -10,9 4,5

Spel- och lottombud, antal 6 422 6 693 - -4,0 6 422 6 693 - -4,0 6 604

Spelplatser med Vegas, antal 2 232 2 187 - 2,1 2 232 2 187 - 2,1 2 230

Ekonomisk översikt, koncern
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Den 22 juni meddelade Svea hovrätt dom i ett uppmärksammat brottmål 
mot de tidigare chefredaktörerna för Aftonbladet och Expressen. Även om det 
var många som drog långtgående slutsatser avseende spelregleringsfrågorna 
är det med tillfredsställelse vi kan konstatera att det s k främjandeförbudet i 
lotterilagen, enligt hovrättens dom inte strider mot EU-rätten.
 Hovrätten har prövat om det är straffbart att föra in annonser från utländska 
spelbolag i svenska tidningar. Hovrätten kom fram till att straffbestämmel-
serna strider mot EU:s diskrimineringsförbud.
 Men främjandeförbudet är fortsatt en viktig del för att upprätthålla målen 
med den svenska spelpolitiken. 
 Vi utgår från att Lotteriinspektionen nu tillämpar de sanktionsmöjligheter 
som finns och använder sig av vitesförelägganden vid brott mot främjandeför-
budet.
 En omreglering av den svenska spelmarknaden har länge varit målsättning-
en för lobbyister från olika aktörer, nu har även en del politiska röster börjat 
höras i samma ärende. De som agerar verkar vara inne på linjen att ett licens-
system är den enda vägen för en förändrad reglering och att det kommer att 
lösa de problem som finns med dagens reglering.
 Många lyfter blicken mot de licenssystem som införts i Italien och Frankrike 
och är på väg att införas i Danmark. 
 Noterbart är att alla de nämnda länderna har tagit ställning för att de som 
inte får licens för spel i respektive land skall utestängas genom blockering av 
IP-adresser och/eller betalningsförmedling. 
 Av debatten så här långt kan det inte utläsas att någon av debattörerna är 
för några blockeringsåtgärder vid ett licenssystem i Sverige. 
 Resultatet av ett licenssystem utan blockeringsåtgärder innebär att det 
kommer att finnas ytterligare några aktörer med licens på den svenska spel-
marknaden, men att övriga aktörer utan licens kan fortsätta att agera som van-
ligt, utan att omfattas av det svenska regelverket. En förändrad spelmarknad 
förvisso, men definitivt ingen heltäckande lösning.
 Det som också är anmärkningsvärt när det gäller omregleringen i de ovan 
angivna länderna är att man väljer att licensiera ut spel på internet som i 
tidigare EU-domar konstaterats kan vara mera riskfyllt ur ett spelberoendeper-

spektiv, men behåller de mindre riskfyllda spelen i det statliga spelbolaget.
 Överhuvudtaget verkar det inte vara de sociala skyddshänsynen som stått i 
förgrunden när man valt regleringsalternativ i dessa länder.
 Förhoppningsvis kommer man i Sverige att sätta detta främst och hitta en 
lösning som innebär ett heltäckande regleringsalternativ, där samtliga aktörer 
som får finnas på den svenska spelmarknaden omfattas av regleringen. Alla 
skall därmed tvingas agera på lika villkor och där det i villkoren ställs tydliga 
krav på agerandet inom olika områden inte minst inom spelansvarsområdet.
 Andra kvartalet 2011 har försäljningsmässigt varit mindre framgångsrikt. 
Jämfört med motsvarande period föregående år är nettospelintäkterna totalt 
4,7 % lägre än 2010. Alla tre affärsområden har minskad försäljning, men 
Spel & Lotterier har tappat mest med 6,3 %, men det är också där den största 
konkurrensen föreligger.
 Anledningen till nedgången är flera, stark konkurrens 
om ”spelarplånboken” både från andra spelaktörer och 
från helt andra branscher, men även en viss försiktighet i 
kundernas konsumtion.
 För vår del gäller det att under sommar och höst 
fortsätta jobba fokuserat med kunderbjudandet och 
verkligen försöka ge kunderna det de efterfrågar.
 Resultatet efter finansiella poster och skatt för första 
halvåret är ändå godtagbart, den minskade försälj-
ningen andra kvartalet, kompenseras av ett bättre första 
kvartal, lägre kostnader och ett bättre finansnetto.
 Vill till sist välkomna bolagets nya styrelseordförande 
Anitra Steen som valdes på årsstämman och  Lennart 
Käll som tar vid som VD för Svenska Spel i mitten av 
september.

Visby i juli 2011
Anders Hägg
VD och koncernchef

VD har ordet

Ny ordförande
På årsstämman den 19 april utsågs Anitra Steen till ny ordförande för 
AB Svenska Spel. Anitra Steen har tidigare varit VD för Systembolaget, 
generaldirektör på Riksskatteverket respektive Verket för högskoleser-
vice, samt statssekreterare på Regeringskansliet. 

Ny VD
I maj utsåg styrelsen Lennart Käll till ny verkställande direktör och 
koncernchef för AB Svenska Spel. Lennart Käll, som i dagsläget är VD för 
Wasa Kredit, kommer att börja sin anställning i AB Svenska Spel den 
12 september. 

Övriga förändringar i kretsen ledande befattningshavare
Håkan Sjöstrand, chef för affärsområde Spel & Lotterier, har den 29 april 
meddelat att han kommer avsluta sin anställning i bolaget med sista 
anställningsdag den 30 september 2011. Håkan Sjöstrand har fram till 
sin sista anställningsdag lämnat sitt uppdrag som chef  för affärsom-
råde Spel & Lotterier. Mattias Mildenborn har tillträtt som tf chef för 
affärsområde Spel & Lotterier.
 Annika Ferm tillträdde som chef för koncernstab Kommunikation & 
CSR från och med den 1 februari 2011 efter tf kommunikationsdirektö-
ren Johan Tisell. Annika Ferm ingår i koncernledningen.

Två Drömvinster första halvåret
Årets första Drömvinst, Lotto med Joker, gick under första kvartalet till 
en glad vinnare i Helsingborg som ensam vann 124 miljoner kronor. 
Den andra Drömvinsten, på 105 miljoner kronor, tillföll en lycklig vin-
nare i Borås i juni.

Dom i hovrätten om brott mot lotterilagen
Svea hovrätt har i en dom den 22 juni upphävt åtalet mot de två före 
detta chefredaktörerna på Expressen och Aftonbladet, som åtalats 
för brott mot lotterilagen. I domen konstaterar hovrätten att krimi-
naliseringen av lotterilagens främjandeförbud strider mot EU-rättens 
diskrimineringsförbud. Enligt lotterilagen är det fortfarande inte tillåtet 
att främja deltagande i ett utom landet anordnat lotteri.  

Högsta domstolen avgjorde mål om poker
I en dom från Högsta domstolen den 6 april 2011 meddelades att turne-
ringar och så kallade sidoturneringar i pokerspelet Texas Hold’em inte 
utgör brott enligt brottsbalkens bestämmelser om dobbleri, då turne-
ringarna inte till övervägande del avgörs av slumpen. Så kallade cash-
games i samma spelform anses dock av Högsta domstolen omfattas av 
dobbleribestämmelserna. Svenska Spel bedriver pokerverksamhet med 
tillstånd enligt lotterilagen och kasinolagen och berörs i dagsläget inte 
av denna dom.

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

Händelser efter periodens slut
Inga viktiga händelser efter periodens slut.

Viktiga händelser januari - juni
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Spelmarknaden
Svenska Spel verkar på en marknad med ökande konkurrens från reglerade 
aktörer, utländska internetbolag och från okänd illegal spelverksamhet. 
Svenska Spels marknadsandel på den kända svenska spelmarknaden har 
under sex års tid sjunkit från 58 procent till 51 procent, vilket är en följd av den 
ökade konkurrensen och en restriktiv tillståndsgivning till Svenska Spel, men 
också till viss del en konsekvens av de spelansvarsåtgärder som Svenska Spel 
genomfört och som påverkat spelintäkterna negativt.
 Spelmarknaden växer i absoluta tal samtidigt som spelarbasen krymper. 
Färre spelar för mer. 2010 uppgick nettospelintäkterna för de reglerade spel-
bolagen till 16 854 miljoner kronor (16 686) enligt Lotteriinspektionens årliga 
sammanställning. Om man adderar de utländska internetbolagens netto-
spelintäkter till den svenska spelmarknaden, cirka 1 900 miljoner kronor (cirka        
1 800) enligt Svenska Spels beräkningar, så uppgår den totala kända svenska 
spelmarknaden 2010 till cirka 18 754 miljoner kronor (cirka 18 600). 
 Svenska Spel är marknadsledande med 51 procent (53), ATG står för 20 
procent (20) och folkrörelserna har ökat sin marknadsandel till 17 procent (16) 
tack vare framgångarna för PostkodLotteriet. De utländska internetbolagen
har en total marknadsandel på cirka 10 procent (cirka 10) enligt Svenska Spels 
beräkningar.
 På internet har Svenska Spel en nettomarknadsandel på 27 procent (29), 
ATG 28 procent (27), Folkrörelsernas spel och lotterier 1 procent (1) och 
utlandsbaserade internetbolag har 44 procent (43).
 Rättsutvecklingen på den europeiska spelmarknaden går åt olika 
håll. I vissa länder, som Danmark, Italien, Frankrike och Belgien, ge-
nomför man avregleringar och inrättar system med köp av licenser 
och särskilda skatteregler för de licensierade spelbolagen. I andra, 
till exempel Finland, arbetar man för att behålla monopol eller strikt 
reglerade marknader. 
 De utländska nätbolagens marknadsföring i svenska medier är 
omfattande. Reklamfilmer i utlandsbaserade TV-kanaler omfattas inte 
av svensk lagstiftning. 
 Vid sidan av den kända spelmarknaden pågår en illegal spelverk-
samhet, vars omfattning är okänd men omsätter flera miljarder 
kronor om året.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Svenska Spels viktigaste tillgång är tillstånden för spelverksam-
heten. 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 årsredovis-
ningen för 2010. Denna redovisning är i allt väsentligt överensstäm-
mande med den bedömning som görs i nuläget.

Hållbar utveckling
Svenska Spel har i samband med årsredovisningen för 2010 lämnat 
en hållbarhetsredovisning i enlighet med riktlinjerna för Global 
Reporting Initiative (GRI).
 Hållbarhetsredovisningen beskriver Svenska Spels arbete inom 
fokusområdena affärsetik och säkerhet, socialt ansvar/spelansvar, 
ekonomiskt ansvar, miljöansvar samt ansvar för medarbetarna. 
Svenska Spels prestation i förhållande till sin affärsmässiga betydelse 
inom fokusområdena affärsetik, socialt ansvar och miljöansvar har 
utvärderats i förhållande till bolagets nyckelintressenter. Ambitionen 
är att Svenska Spels prioriteringar av samhällsansvar ska stämma 
överens med de externa intressenternas behov och förväntningar.

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.
 I det korta perspektivet finns möjligheter att bibehålla den ledande mark-
nadspositionen 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 för-
mår att utöva en effektiv tillsyn och kontroll, en nödvändighet och även helt 
avgörande för bolagets framtid.
 De viktigaste externa faktorer som påverkar Svenska Spels utvecklings- 
möjligheter under 2011 bedöms vara:
• Det allmänna konjunkturläget.
• En fortsatt mycket hård konkurrenssituationen från svenska och utländska   
 spelaktörer.
• Ägarens inställning till Svenska Spel och dess tillståndsgivning.
• Spelarbasens tillväxt är osäker och för att säkra intäkterna behövs större   
 investeringar och innovationer i Svenska Spels produktvarumärken.
• Spel via mobil och kunddialog via sociala medier blir allt viktigare.
• Spelansvaret är också en viktig faktor för hur väl Svenska Spels varumärke   
 utvecklas.
• Den rikstäckande tillgängligheten är en av Svenska Spels största tillgångar.  
 Relationen med ombud och affärspartners ska vårdas och utvecklas.

Nuläget
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Nettospelintäkter och nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 
Nettospelintäkterna uppgick under andra kvartalet till 2 254 miljoner kronor 
(-111 MSEK/-4,7 %) och för perioden till 4 651 miljoner kronor (-48 MSEK/
-1,0 %). Den främsta orsaken till koncernens minskade nettospelintäkter för 
andra kvartalet är minskade nettospelintäkter för affärsområde Spel & Lotterier. 
Minskningen av nettospelintäkterna på 97 miljoner kronor för andra kvartalet 
beror till stor del på försämrad försäljning via Svenska Spels butiksombud, 
där flertalet av produkterna har minskade nettospelintäkter. Den försämrade 
försäljningen förklaras bland annat av hårdare konkurrens från andra aktörer 
och en viss återhållsamhet i spelarnas konsumtion. 
 Den främsta orsaken till koncernens minskade nettospelintäkter för 
perioden januari - juni är att vinnarnas andel har ökat med 328 miljoner 
kronor. De ökade kostnaderna för vinnarnas andel beror bland annat på                                          
ökade nettospelintäkter för Vegas som har hög återbetalning till vinnarna.                                    
Även höjningen av återbetalning för Stryktipset från 46 % till 65 % som                                    
infördes under tredje kvartalet 2010 och ökad återbetalning på Oddset                                                        
främst under andra kvartalet, är bidragande orsaker till de ökade kostnaderna.                                                                                                              
Vinnarnas andel uppgick under andra kvartalet till 2 998 miljoner kronor                                                                                                                                         
(+77 MSEK/+2,6 %) och för perioden till 6 126 miljoner kronor (+328 MSEK/                                                                                                                           
+5,7 %). 
 För affärsområden Vegas ökade nettospelintäkterna totalt för perioden med 
68 miljoner kronor, detta efter att hänsyn tagits till den jämförelsestörande 
posten att antalet redovisningsveckor för Vegas under perioden januari - juni 
är en vecka mer än motsvarande period föregående år. Under första halvåret 
2010 uppgick nettospelintäkterna per vecka i genomsnitt till cirka 34 miljoner 
kronor. Den positiva utvecklingen för Vegas under första kvartalet har fortsatt 
under andra kvartalet. Jämförelsen mot föregående år för andra kvartalet visar 
däremot att nettospelintäkterna ligger ungefär i samma nivå som föregående 
år. Detta beror på att det var under andra kvartalet 2010 som försäljningen av 
Vegas påverkades positivt av den gynnsamma utvecklingen inom restaurang-
branschen. 
 För affärsområde Casino Cosmopol har nettospelintäkterna minskat under 
andra kvartalet med 3,7 %, däremot uppnår nettospelintäkterna för perioden 
januari - juni ungefär till samma nivå som föregående år.
 Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick för andra kvartalet 
till 1 834 miljoner kronor (-101 MSEK/-5,2 %) och för perioden till 3 786 miljo-
ner kronor (-73 MSEK/-1,9 %). Provisioner till ombud och samarbetspartners 
för försäljning och vinstinlösen uppgick till 468 miljoner kronor (-8 MSEK/
-1,7 %) och för perioden till 961 miljoner kronor (+25 MSEK/+2,7 %).

Rörelseresultat och resultat efter finansiella poster och skatt
Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 1 117 miljoner kronor (-40 
MSEK/-3,4 %) och för perioden till 2 326 miljoner kronor (-31 MSEK/-1,3 %). 
De minskade nettospelintäkterna inom affärsområde Spel & Lotterier är även 
den främsta orsaken till det försämrade rörelseresultatet. Minskade kostnader 
under både kvartalet och perioden har dock gjort att rörelseresultatet inte 
minskat lika mycket som nettospelintäkterna visar. 
 Finansnettot uppgick för andra kvartalet till 13 miljoner kronor (+11 MSEK) 
och för perioden till 30 miljoner kronor (+54 MSEK). Kvartalets resultat efter 
finansiella poster och skatt uppgick till 1 130 miljoner kronor (-29 MSEK/-2,5 
%) och för perioden till 2 356 miljoner kronor (+23MSEK/+1,0 %). Det förbätt-
rade finansnettot har bidragit till ett något högre resultat för perioden januari 

- juni jämfört med föregående år.

Finansiell ställning 
Koncernens balansomslutning vid periodens slut uppgick till 5 094 miljoner 
kronor (5 135 MSEK föregående år).
 Det egna kapitalet uppgick vid periodens slut till 2 356 miljoner kronor        
(2 333 MSEK föregående år) och soliditeten till 46,2 % (45,4).

Kassaflöde
Svenska Spels kassaflöde uppgick för perioden till -985 miljoner kronor (-656 
MSEK föregående år). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
3 753 miljoner kronor (4 538 MSEK föregående år). Kassaflödet från investe-
ringsverksamheten uppgick till 29 miljoner kronor (-217 MSEK föregående 
år). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -4 766 miljoner 
kronor (-4 977 MSEK föregående år) och hänför sig till utbetalning av 2010 års 
överskott i enlighet med beslut på årets stämma. Likvida medel uppgick vid 
periodens slut till 1 981 miljoner kronor (1 794 MSEK föregående år).

Investeringar
Investeringar i materiella tillgångar uppgick för perioden till 58 miljoner kronor 
(70 MSEK föregående år) och investeringar i immateriella tillgångar uppgick 
till 18 miljoner kronor (24 MSEK föregående år). Nettoinvesteringar i finan-
siella tillgångar uppgick till -103 miljoner kronor (124 MSEK föregående år). 
Försäljning av materiella tillgångar inbringade 2,3 miljoner kronor (1,7 MSEK 
föregående år).

Segmentsrapportering
Koncernens indelning av rörelsesegment motsvarar organisationens uppdel-
ning i affärsområden; Spel & Lotterier, Vegas samt Casino Cosmopol. En min-
dre omfördelning av gemensamma kostnader har gjorts under första kvartalet 
och föregående års siffror har justerats enligt den nya fördelningsmodellen. 
För mer information om affärsområdenas finansiella resultat se sidan 10.

Moderbolag
I moderbolaget ingår all spelverksamhet förutom kasinoverksamheten.
 Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. uppgick för andra kvartalet till 
1 525 miljoner kronor (-90 MSEK/-5,6 %) och för perioden till 3 170 miljoner 
kronor (-79 MSEK/-2,4 %).
 Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 989 miljoner kronor (-33 MSEK/ 
-3,2 %) och för perioden till 2 078 miljoner kronor (-36 MSEK/-1,7 %). 
 Kassaflödet för perioden uppgick till -373 miljoner kronor (-594 MSEK före-
gående år).
 Moderbolagets investeringar i materiella tillgångar uppgick för perioden 
till 42 miljoner kronor (56 MSEK föregående år). Investeringar i immateriella 
tillgångar uppgick till 18 miljoner kronor (5 MSEK föregående år) samt nettoin-
vesteringar i finansiella tillgångar till -121 miljoner kronor (67 MSEK föregå-
ende år).

Koncernens finansiella resultat och ställning

1 Nettospelintäkter 2 Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 3 Rörelseresultat 

2011 Q2 2011 Q1 2010 Q4 2010 Q3 2010 Q2 2010 Q1 2010-SEPT-R4Q 2010-DEC-R4Q
Nettospelintäkter 2 254 2 396 2 547 2 379 2 365 2 334 9690 9660
NOMS 1 834 1 952 2 084 1 942 1 935 1 923 8075 8050
Rörelseresultat 1 117 1 210 1 186 1 251 1 157 1 201 2151 2106

2011 Q2 2011 Q1 2010 Q4 2010 Q3 2010 Q2

Nettosspel  2 254 2 396 2 547 2 379 2 365

NOMS 1 834 1 952 2 084 1 942 1 935

RR 1 117 1 210 1 186 1 251 1 157
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Affärsområdet Spel & Lotterier omfattas av spelkategorierna Nummerspel, 
Lotter, Sportspel samt Poker.
 Nummerspel är den största spelkategorin och består av spelen Lotto, Keno, 
Joker, Viking Lotto samt internetspelen BingoLive och Pick´n´Click. De tre först-
nämnda spelen säljs både i ombudens butiker och på svenskaspel.se. Lotto 
säljs även via Svenska Spels prenumerationstjänst. 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 består av Triss, Tia, Penning samt familjen Skrap-Spel. 
De säljs var för sig eller i ett färdigt lottpaket. Lotterna säljs via ombud i butik 
och på svenskaspel.se. För Triss som är den ojämförligt största lotten, både sett 
till nettospelintäkter, antal kunder, kännedom och popularitet finns det även 
en prenumerationstjänst. 
 Sportspel består av spelkategorierna Tipsen och Oddset. Tipsen utgörs av 
de fotbollsbaserade tipsformerna Stryktipset, Europatipset, Måltipset och 
Topptipset. Stryktipset är den tipsform som är störst inom denna kategori. Till 
Oddset hör speltyperna Lången, Matchen, Bomben, Mixen och Powerplay. 
Alla dessa sportspel, där största spelform är Lången, spelas via Svenska Spels 
ombud i butik, på svenskaspel.se samt via mobiltelefonen. 
 Svenska Spel erbjuder även pokerspel på svenskaspel.se och på kasinona. 
Poker för kasinona redovisas under affärsområdet Casino Cosmopol och ingår 
ej i Spel & Lotterier. Pokerspel på svenskaspel.se erbjuds i olika former och 
arrangeras antingen som turneringar eller som så kallade cash-games.

Viktiga händelser januari - juni
Två Drömvinster, Lotto med Joker, har under första halvåret tillfallit lyckliga vin-
nare i Helsingborg på 124 miljoner kronor och i Borås på 105 miljoner kronor. 
 Under mars månad lanserade Svenska Spel en uppdaterad 
version av iPhone-applikationen ”Mål- och resultatservice”. Applika-
tionen, som nu är betydligt snabbare, erbjuder bland annat utökad 
mål- och resultatservice för fler produkter samt en direkt ingång till 
Svenska Spels hemsida för mobiltelefon, m.svenskaspel.se. Under 
andra kvartalet har ytterligare utveckling av applikationen skett för 
framförallt Stryk-, Europa- och Topptips och lansering av Bomben 
och Lotto planeras att ske under tredje kvartalet. 
 
Nettospelintäker
Spel & Lotteriers nettospelintäkter motsvarar cirka 65,2 % (67,8) av 
Svenska Spels totala nettospelintäkter. För andra kvartalet uppgick 
nettospelintäkterna till 1 450 miljoner kronor (-97 MSEK/-6,3 %) och 
för perioden till 3 032 miljoner kronor (-153 MSEK/-4,8 %).
 Nettospelintäkterna för Spel & Lotterier har minskat både för 

kvartalet och för perioden. Försäljningen via Svenska Spels ombud är den 
försäljningskanal som förlorat mest i nettospelintäkter. Det är framförallt 
försäljningen av lotter, däribland Triss, som bidrar till de minskade nettospelin-
täkterna. 
 Den vikande utvecklingen för Nummerspel och Lotter beror i huvudsak 
på lägre nettospelintäkter för produkterna Triss och Lotto. Minskningen av 
nettospelintäkterna för Lotto härrör sig främst till en minskning under första 
kvartalet. Under andra kvartalet har Lottos nettospelintäkter återhämtat sig 
och ligger i nivå med samma period föregående år. 
 Även nettospelintäkterna för Sportspel har minskat under både kvartalet 
och perioden. Tipsen har för perioden januari - juni minskat med 12,0 %. 
Största förklaringen till denna minskning är den höjda återbetalningen från 
46 % till 65 % som infördes under tredje kvartalet 2010. Oddset har minskade 
nettospelintäkter under första halvåret vilket förklaras i högre återbetalning än 
för samma period föregående år. Poker fortsätter att ha en vikande trend, vilket 
är den generella tendensen för marknaden.
 
Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. och rörelseresultat
Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick för andra kvartalet till 
1 218 miljoner kronor (-93 MSEK/-7,1 %) och för perioden till 2 550 miljoner 
kronor (-141 MSEK/-5,2 %). Minskningen av nettoomsättningen från spelverk-
samhet m.m. är direkt relaterad till minskningen av nettospelintäkterna. 
 Andra kvartalets rörelseresultat för Spel & Lotterier uppgick till 786 miljoner 
kronor (-79 MSEK/-9,2 %) och för perioden till 1 701 miljoner kronor (-131 
MSEK/-7,2 %). 

        

Affärsområde Spel & Lotterier

Nyckeltal
MSEK

2011
Jan-jun

2010
Jan-jun

Förändring
MSEK                         %

2011
Apr-jun

2010
Apr-jun

Förändring
MSEK                         %

Nettospelintäkter 3 032 3 185 -153 -4,8 1 450 1 547 -97 -6,3

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 550 2 691 -141 -5,2 1 218 1 311 -93 -7,1

Rörelseresultat 1 701 1 832 -131 -7,2 786 865 -79 -9,2

Spelkategori
MSEK

Nettospelintäkter
Jan-jun 2011

Nettospelintäkter
Jan-jun 2010

Förändring
MSEK                         %

Nummerspel 1 417 1 451 -34 -2,4

Lotter 809 852 -43 -5,0

Tipsen 317 360 -43 -12,0

Oddset 381 402 -21 -5,2

Poker 108 119 -11 -9,3

Totalt 3 032 3 185 -153 -4,8

1 Nettospelintäkter 2 Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 3 Rörelseresultat 

2011 Q2 2011 Q1 2010 Q4 2010 Q3 2010 Q2 2010 Q1 2010-SEPT-R4Q 2010-DEC-R4Q
Nettospelintäkter 1 450 1 582 1 716 1 494 1 547 1 638 9690 9660
NOMS 1 218 1 332 1 439 1 270 1 311 1 380 8075 8050
Rörelseresultat 786 915 862 847 865 967 2151 2106
RR/Nettospelintäkter 54,2% 57,8% 50,2% 56,7% 55,9% 59,0% 22,2% 21,8%

2011 Q2 2011 Q1 2010 Q4 2010 Q3 2010 Q2

Nettospel  1 450 1 582 1 716 1 494 1 547

NOMS 1 218 1 332 1 439 1 270 1 311

RR 786 915 862 847 865
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Affärsområdets verksamhet består i att bedriva värdeautomatspel under nam-
net Vegas. Spelen som erbjuds är i första hand hjulspel med olika teman samt 
videopoker och Keno. Spelformen Vegas finns på 2 158 restauranger 
(6 256 automater) och i 74 bingohallar (286 automater). Då automatspel är 
en av de spelformer som har en högre risk att skapa spelproblem är Vegas 
omgärdat av många restriktioner och krav.

Viktiga händelser januari - juni
Ett projekt för byte av centralsystem pågår sedan en tid tillbaka. Under 
det andra kvartalet har en pilot påbörjats för att testa centralsystemet och 
utrullningen är planerad att starta under tredje kvartalet. Systemet kommer 
att medföra att affären blir mer flexibel vad gäller till exempel införandet av 
spelansvarsverktyg, samt gör att arbetet med nya spelreleaser blir smidigare.
 Under årets första kvartal lanserades två nya spel: Treasure Hunt och Crank´s 
Bash. Båda dessa spel är populära bland spelarna, och står för en betydande 
del av försäljningen.
 I januari lanserade affärsområde Vegas en ny webbaserad spelansvarsut-
bildning. Den riktar sig till affärsområdets affärspartners och dess personal. 
Utbildningen har fått stor genomslagskraft och under det första halvåret har 
2 000 personer utbildats.

Nettospelintäkter
Vegas är Svenska Spels till nettospelintäkter sett största enskilda 
spelform och motsvarar cirka 22,4 % (20,0) av bolagets totala net-
tospelintäkter. Nettospelintäkterna uppgick under andra kvartalet 
till 514 miljoner kronor (-2 MSEK/ -0,4 %) och för perioden till 
1 040 miljoner kronor (+102 MSEK/+10,9 %). Den kraftiga ökning-
en för perioden januari - juni har bland annat sin förklaring i att 
antalet redovisningsveckor för perioden 2011 är fler (+1 vecka) än 
motsvarande period 2010. En veckas nettospelintäkter för denna 
period 2010 motsvarade cirka 34 miljoner kronor. Om hänsyn tas 
till denna jämförelsestörande post har Vegas försäljning trots allt 
varit riktigt bra under årets första halvår.
 Under första kvartalet 2010 påverkades försäljningen inom res-
taurangbranschen negativt av lågkonjunkturen och detta gjorde 
även att nettospelintäkterna för Vegas var lägre än förväntat. 
Det andra kvartalet 2010 vände denna negativa utveckling och 

försäljningen inom restaurangbranschen har därefter tagit fart. Denna positiva 
utveckling har fortsatt även i år. Nettospelintäkterna för Vegas har följt med i 
den positiva utvecklingen och har under första kvartalet ökat nettospelintäk-
terna med 24,6 % jämfört med samma period föregående år. Under andra 
kvartalet har nettospelintäkterna fortsättningsvis varit höga och ligger i nivå 
med samma kvartal föregående år. April månads försäljning inom restaurang-
branschen var hela 9,4 % bättre än samma månad förra året. Enligt Konjunk-
turinstitutets mätningar har denna optimism börjat att dämpas en aning, 
vilket troligtvis även kommer att avspegla sig i Vegas kommande försäljning.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. och rörelseresultat
Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick för andra kvartalet till 
302 miljoner kronor(+1 MSEK/+0,3 %) och för perioden till 611 miljoner kro-
nor (+62 MSEK/+11,3 %). Denna är direkt relaterad till spelintäkterna då den i 
huvudsak består av nettospelintäkter minus affärspartners andel.
 Vegas rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 223 miljoner kronor 
(+11 MSEK/+5,3 %) och för perioden till 453 miljoner kronor (+76 MSEK/ 
+20,1 %). 

Affärsområde Vegas

Nyckeltal
MSEK

2011
Jan-jun

2010
Jan-jun

Förändring 
MSEK                         %

2011
Apr-jun

2010
Apr-jun

Förändring
MSEK                         %

Nettospelintäkter 1 040 938 102 10,9 514 516 -2 -0,4

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 611 549 62 11,3 302 301 1 0,3

Rörelseresultat 453 377 76 20,1 223 212 11 5,3

1 Nettospelintäkter 2 Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 3 Rörelseresultat 

2011 Q2 2011 Q1 2010 Q4 2010 Q3 2010 Q2 2010 Q1 2010-SEPT-R4Q 2010-DEC-R4Q
Nettospelintäkter 1 450 1 582 1 716 1 494 1 547 1 638 9690 9660
NOMS 1 218 1 332 1 439 1 270 1 311 1 380 8075 8050
Rörelseresultat 786 915 862 847 865 967 2151 2106
RR/Nettospelintäkter 54,2% 57,8% 50,2% 56,7% 55,9% 59,0% 22,2% 21,8%

2011 Q2 2011 Q1 2010 Q4 2010 Q3 2010 Q2

Nettospel  1 450 1 582 1 716 1 494 1 547

NOMS 1 218 1 332 1 439 1 270 1 311

RR 786 915 862 847 865
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1 Nettospelintäkter 2 Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 3 Rörelseresultat 

2011 Q2 2011 Q1 2010 Q4 2010 Q3 2010 Q2 2010 Q1 2010-SEPT-R4Q 2010-DEC-R4Q
Nettospelintäkter 514 526 529 572 516 422 9690 9660
NOMS 302 310 249 338 301 310 8075 8050
Rörelseresultat 223 230 209 248 212 165 2151 2106
RR/Nettospelintäkter 43,4% 43,7% 39,5% 43,4% 41,1% 39,1% 22,2% 21,8%

2011 Q2 2011 Q1 2010 Q4 2010 Q3 2010 Q2

Nettospel  514 526 529 572 516

NOMS 302 310 249 338 301

RR 223 230 209 248 212
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Affärsområdet omfattar Sveriges fyra kasinon, i Stockholm, Göteborg, Malmö 
och Sundsvall, som samtliga drivs av Svenska Spels dotterbolag Casino Cos-
mopol AB. På kasinona finns bordsspel såsom roulette-, tärnings- och kortspel 
samt automatspel. 

Viktiga händelser januari - juni
Ett nytt e-handelssystem för att underlätta bokning av poker har införts under 
andra kvartalet.
 Konkurrensverket beslutade i januari 2011 att inte driva ärendet mot Casino 
Cosmopol rörande konkurrensbegränsande restaurangverksamhet vidare, mot 
bakgrund av en åtgärdsplan som Casino Cosmopol presenterat.
 Casino Cosmopol har under kvartalet skapat en ny kommunikationsplatt-
form. Detta genomförs som ett led i arbetet att förändra tidigare marknadsfö-
ringsstrategi från restaurangannonsering mot kasinokommunikation i syfte att 
höja kännedomen och därmed få fler att välja Casino Cosmopol som spelplats.
 Casino Cosmopol firar 10-årsjubileum i år. Firandet ägde rum den 1 juli på 
kasinot i Sundsvall, Sveriges första internationella kasino. 
 Kasinona fokuserar även under 2011 på samtal med frekventa 
besökare i åldern 20-24 år. Syftet är att motverka spelproblem i 
denna grupp. Åtgärden sker mot bakgrund av att Folkhälsoin-
stitutet i sin senaste prevalensstudie betecknar unga män i den 
åldern som en riskgrupp.

Nettospelintäkter
Nettospelintäkterna för Casino Cosmopol motsvarar cirka 
12,5 % (12,3) av Svenska Spels totala nettospelintäkter. För andra 
kvartalet uppgick nettospelintäkterna till 291 miljoner kronor  
(-11 MSEK/-3,7 %) och för perioden till 579 miljoner kronor 
(+3 MSEK/+0,5 %). Under första kvartalet ökade nettospelintäk-
terna vilket främst förklaras av högre nettospelintäkter för spel-
automater.  De ökade nettospelintäkterna för spelautomaterna 

har fortsatt även under andra kvartalet  och har för perioden januari - juni ökat 
med 6,4 %.  Bordsspelen däremot har under perioden minskade nettospelin-
täkter med 8,2 %. 
 Minskningen av nettospelintäkterna på 3,7 % för andra kvartalet beror till 
stor del på färre besökare under maj månad. Besöken har under juni månad 
ökat igen och likaså nettospelintäkterna. 

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. och rörelseresultat
Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick för andra kvartalet 
till 311 miljoner kronor (-11 MSEK/-3,3 %) och för perioden till 620 miljoner 
kronor (+5 MSEK/+0,8 %).
 Andra kvartalets rörelseresultat uppgick till 113 miljoner kronor (-7 MSEK/ 
-5,7 %) och för perioden till 221 miljoner kronor (+8 MSEK/+3,8 %). 

Affärsområde Casino Cosmopol

Nyckeltal
MSEK

2011
Jan-jun

2010
Jan-jun

Förändring
MSEK                         %

2011
Apr-jun

2010
Apr-jun

Förändring
MSEK                         %

Nettospelintäkter 579 576 3 0,5 291 302 -11 -3,7

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 620 615 5 0,8 311 322 -11 -3,3

Rörelseresultat 221 213 8 3,8 113 120 -7 -5,7

1 Nettospelintäkter 2 Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 3 Rörelseresultat 

2011 Q2 2011 Q1 2010 Q4 2010 Q3 2010 Q2 2010 Q1 2010-SEPT-R4Q 2010-DEC-R4Q
Nettospelintäkter 291 288 301 312 302 274 9690 9660
NOMS 311 308 330 332 322 293 8075 8050
Rörelseresultat 113 108 112 146 120 93 2151 2106
RR/Nettospelintäkter 38,8% 37,5% 37,2% 46,8% 39,7% 33,9% 22,2% 21,8%

2011 Q2 2011 Q1 2010 Q4 2010 Q3 2010 Q2

Nettospel  291 288 301 312 302

NOMS 311 308 330 332 322

RR 113 108 112 146 120
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Finansiella rapporter

MSEK Not
2011

Jan-jun
2010

Jan-jun
2011

Apr-jun
2010

Apr-jun
2010
Helår

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 3 786 3 859 1 834 1 935 7 885

Aktiverat arbete för egen räkning 12 1 9 0 3

Personalkostnader 3 -510 -513 -258 -263 -989

Övriga externa kostnader -806 -821 -396 -431 -1 758

Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar -155 -169 -72 -84 -346

Rörelseresultat 2 326 2 357 1 117 1 157 4 795

Ränte- och övriga finansiella intäkter 80 50 31 15 86

Ränte- och övriga finansiella kostnader -50 -74 -18 -13 -113

Resultat efter finansiella poster 2 356 2 333 1 130 1 159 4 768

Skatt - - - - -2

Resultat efter finansiella poster och skatt 2 356 2 333 1 130 1 159 4 766

Övrigt totalresultat - - - - -

Summa totalresultat 2 356 2 333 1 130 1 159 4 766

Resultat efter finansiella poster och skatt samt summa totalresultat hänför-
ligt till moderföretagets aktieägare 2 356 2 333 1 130 1 159 4 766

Resultat per aktie

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

Resultat per aktie, TSEK 1 178 1 166 565 580 2 383

Rapport över totalresultat, koncern

MSEK Not 2011-06-30 2010-06-30 2010-12-31

Immateriella tillgångar 219 251 228

Materiella anläggningstillgångar 924 1 045 996

Finansiella tillgångar 1 426 1 565 1 525

Summa anläggningstillgångar 2 569 2 861 2 749

Kortfristiga fordringar 373 394 1 664

Kortfristiga placeringar 171 86 107

Likvida medel 1 981 1 794 2 966

Summa omsättningstillgångar 2 525 2 274 4 737

Summa tillgångar 5 094 5 135 7 486

Eget kapital 2 356 2 333 4 766

Långfristiga obetalda vinster 1 339 1 264 1 293

Övriga långfristiga skulder 39 43 40

Leverantörsskulder och övriga skulder 501 530 568

Kortfristiga obetalda och fonderade vinster 728 850 662

Förutbetalda intäkter 131 114 156

Summa eget kapital och skulder 5 094 5 135 7 486

Balansräkning, koncern

1 Nettospelintäkter 2 Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 3 Rörelseresultat 
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MSEK
2011

Jan-jun
2010

Jan-jun
2010
Helår

Eget kapital vid periodens ingång 4 766 4 977 4 977

Utbetalt enligt vinstdisposition -4 766 -4 977 -4 977

Totalresultat 2 356 2 333 4 766

Eget kapital vid periodens utgång 2 356 2 333 4 766

Förändringar i eget kapital, koncern

MSEK
2011

Jan-jun
2010

Jan-jun
2010
Helår

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 753 4 538 5 785

Kassaflöde från investeringsverksamheten 29 -217 -294

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 766 -4 977 -4 977

Periodens kassaflöde -985 -656 515

Kassaflödesanalys, koncern

MSEK
2011

Q1 Q2
2010

Q1 Q2 Q3 Q4

Spel & Lotterier 1 332 1 218 1 380 1 311 1 270 1 439

Vegas 310 302 249 301 338 310

Casino Cosmopol 308 311 293 322 332 330

Övrigt 2 3 1 1 2 5

Koncern 1 952 1 834 1 923 1 935 1 942 2 084

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m.

MSEK
2011

Q1 Q2
2010

Q1 Q2 Q3 Q4

Spel & Lotterier 1 582 1 450 1 638 1 547 1 494 1 716

Vegas 526 514 422 516 572 529

Casino Cosmopol 288 291 274 302 312 301

Koncern 2 396 2 254 2 334 2 365 2 379 2 547

Nettospelintäkter

Rörelseresultat

MSEK
2011

Q1 Q2
2010

Q1 Q2 Q3 Q4

Spel & Lotterier 915 786 967 865 847 862

Vegas 230 223 165 212 248 209

Casino Cosmopol 108 113 93 120 146 112

Övrigt/elimineringar -43 -5 -24 -40 10 3

Koncern 1 210 1 117 1 201 1 157 1 251 1 186
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MSEK Not 2011-06-30 2010-06-30 2010-12-31

Immateriella tillgångar 193 223 201

Materiella anläggningstillgångar 401 464 453

Finansiella tillgångar 1 984 2 142 2 102

Summa anläggningstillgångar 2 579 2 829 2 756

Kortfristiga fordringar 335 696 2 159

Kortfristiga placeringar 606 86 1 153

Kassa och bank 1 460 1 701 1 832

Summa omsättningstillgångar 2 401 2 483 5 144

Summa tillgångar 4 979 5 312 7 900

Eget kapital 2 119 2 098 4 776

Långfristiga obetalda vinster 1 339 1 264 1 293

Övriga långfristiga skulder 38 42 39

Leverantörsskulder och övriga skulder 616 870 961

Kortfristiga obetalda och fonderade vinster 680 809 615

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 188 228 216

Summa eget kapital och skulder 4 979 5 312 7 900

Balansräkning, moderbolag

MSEK Not
2011

Jan-jun
2010

Jan-jun
2011

Apr-jun
2010

Apr-jun
2010
Helår

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 3 170 3 249 1 525 1 615 6 614

Aktiverat arbete för egen räkning 12 1 9 0 3

Personalkostnader 3 -282 -292 -143 -150 -550

Övriga externa kostnader -704 -719 -346 -380 -1 551

Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningskostnader -117 -125 -55 -63 -259

Rörelseresultat 2 078 2 114 989 1 022 4 257

Resultat från andelar i koncernföretag - - - - 536

Ränte- och övriga finansiella intäkter 81 52 32 16 90

Ränte- och övriga finansiella kostnader -50 -74 -18 -13 -113

Resultat efter finansiella poster 2 109 2 092 1 004 1 026 4 770

Skatt - - - - -

Resultat efter finansiella poster och skatt* 2 109 2 092 1 004 1 026 4 770

Resultaträkning, moderbolag

MSEK
2011

Jan-jun
2010

Jan-jun
2010
Helår

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 331 4 509 4 173

Kassaflöde från investeringsverksamheten 63 -126 -198

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 766 -4 977 -4 437

Periodens kassaflöde -373 -594 -462

Kassaflödesanalys, moderbolag

MSEK
2011

Jan-jun
2010

Jan-jun
2010
Helår

Eget kapital vid periodens ingång 4 776 4 983 4 983

Utbetalt enligt vinstdisposition -4 766 -4 977 -4 977

Totalresultat 2 109 2 092 4 770

Eget kapital vid periodens utgång 2 119 2 098 4 776

Förändringar i eget kapital, moderbolag

 * Rapport över totalresultat har inte upprättats då det i moderbolaget inte finns några transaktioner som ska ingå i övrigt totalresultat.
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Not 1   Redovisningsprinciper
Svenska Spels delårsrapport för perioden januari – juni 2011 är upprättad i 
enlighet med International Accounting Standard (IAS) 34, Delårsrapportering. 
Samma redovisningsprinciper och beräkningar har tillämpats som i Svenska 
Spels årsredovisning för 2010. Moderbolagets rapport är upprättad enligt 
Årsredovisningslagen och RFR 2 om redovisning för juridiska personer, vilket 
innebär att moderbolaget tillämpar av EU godkänd IFRS standard samt utta-
landen av IFRIC så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisnings- och 
Tryggandelagen m.m. Svenska Spels delårsrapport för perioden januari – juni 
2011 är upprättad i enlighet med ägarens riktlinjer för ekonomisk rapporte-
ring. 

Principer för intäktsredovisning
Intäkterna från spelverksamheten redovisas som ett nettobelopp, det vill säga 
bruttointäkter med 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 verksam-
het  baseras på omfördelning av inbetalda medel mellan deltagarna i spel eller 
lotterier. 

Företagsinformation
Svenska Spels delårsrapport för perioden januari – juni 2011 har godkänts för 
publicering enligt styrelsebeslut den 15 juli 2011. 

Not 3   Ersättning till ledande befattningshavare
Mattias Mildenborn tillträdde som tf. chef för affärsområde Spel & Lotterier den 
10 maj och uppbär utöver fast månadslön ett lönetillägg om 29 700 kronor per 
månad. Inga rörliga ersättningar utgår. Pension utgår enligt ITP-planen (alterna-
tiv ITP med frilagd premie) med en pensionsålder om 65 år.
 Annika Ferm tillträdde som kommunikationsdirektör den 1 februari 2011 och 
uppbär fast månadslön. Inga rörliga ersättningar utgår. Pension utgår enligt ITP-
planen (alternativ ITP enligt Svenska Spels premietrappa) med pensionsålder 
65 år. En ömsesidig uppsägningstid om 6 månader gäller. Johan Tisells uppdrag 
som tf. kommunikationsdirektör upphörde den 31 januari 2011.

Ekonomiska begrepp
Kvartal     April - juni
Period     Januari - juni
Nettoinvesteringar i finansiella tillgångar  Förvärv minus omklassificering av finansiella tillgångar
Nettospelintäkter    Bruttospelintäkter minus vinnarnas andel.
NOMS     Nettoomsättning från spelverksamhet m.m.
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 i procent av balansomslutningen.
Nettoomsättning per anställd   Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. (beräknat per helår)      
     dividerat med medelantalet anställda.

Noter

MSEK
2011

Jan-jun
2010

Jan-jun
2011

Apr-jun
2010

Apr-jun
2010
Helår

2011
Jan-jun

2010
Jan-jun

2011
Apr-jun

2010
Apr-jun

2010
Helår

Tjänsteförsäljning

Nettospelintäkter 4 640 4 699 2 254 2 365 9 624 4 071 4 123 1 963 2 062  8 434

Provisioner -961 -936 -468 -476 -1 949 -961 -936 -468 -476 -1 949

Varuförsäljning

Intäkter från restaurang- och caféverksamhet 48 47 24 24 100 - - - - -

Kostnad sålda varor -19 -21 -9 -11 -41 - - - - -

Hyresintäkter

Uthyrning av spelterminaler 24 25 12 12 49 24 25 12 12 49

Övrigt 44 45 22 22 101 36 38 18 16 79

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 3 786 3 859 1 834 1 936 7 885 3 170 3 249 1 525 1 615 6 614

Not 2   Intäkter per väsentligt intäktsslag

Koncern Moderbolag
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Anitra Steen    Hans Bergenheim    Björn Fries
Styrelseordförande    Styrelseledamot    Styrelseledamot

Catarina Fritz    Eva-Britt Gustafsson    Lena Jönsson
Styrelseledamot    Styrelseledamot    Styrelseledamot

Michael Thorén    Christer Åberg    Anders Andersson
Styrelseledamot    Styrelseledamot    Styrelseledamot/Arbetstagarrepresentant

Jenny Bengtsson    Martina Ravn
Styrelseledamot/Arbetstagarrepresentant  Styrelseledamot/Arbetstagarrepresentant

Anders Hägg
 VD och koncernchef

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport, januari - september publiceras den 25 oktober 2011
Bokslutskommuniké, januari - december publiceras i februari 2012

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

Visby 2011-07-15



För ytterligare information, kontakta
Anders Hägg, VD och koncernchef
tel 08-757 77 77 alt. 070-566 36 59
Marie Loob, Ekonomidirektör
tel 0498-26 37 24 alt. 070-663 90 02

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


