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FORTSATT TILLVÄXT OCH POSITIVT RESULTAT
Första kvartalet i sammandrag

Viktiga händelser under kvartalet

• Spelets svenska omsättning uppgick till 3 197,3 MSEK
(3 118,7).
• Spelets netto uppgick till 990,4 MSEK (962,1).
• Medel till trav- och galoppsporten uppgick till 399,6 MSEK
(363,1).
• Periodens lotteriskatt uppgick till 347,3 MSEK (337,9).
• Periodens resultat uppgick till 11,4 MSEK (13,1).

• V 75 Spring Race med fyra V75-omgångar på fyra dagar
genomfördes för första gången under påskhelgen. Avslutningen med en Multijackpot genomfördes det andra
kvartalets första dag, den 1 april.
• Harry Boy-erbjudandet utökas med Favorit-Harry
och Chans-Harry.
• Per Gutesten utsågs till ny IT-chef den 22 januari.

Finansiella nyckeltal, koncernen

jan-mar 2018

jan-mar 2017

jan-dec 2017

Nettoomsättning

990,4

962,1

4 209,4

Rörelseresultat, MSEK

771,1

727,1

3 372,1

Rörelsemarginal, %

77,9%

75,6%

80,1%

Medel till trav- och galoppsporten, MSEK

399,6

363,1

1 757,9

Lotteriskatt, MSEK

347,3

337,9

1 466,3

11,4

13,1

99,0

1 671,5

1 409,3

1 746,7

Resultat efter skatt, MSEK
Balansomslutning, MSEK
Eget kapital, MSEK
Eget kapital per aktie, kr
Soliditet, %
Kassaflödet från den löpande verksamheten, MSEK

682,5

585,2

671,1

1 706,2

1 463,0

1 677,8

40,8%

41,5%

38,4%

-8,6

-58,3

101,2

ATG:s OMSÄTTNINGSUTVECKLING
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FÖRSTA KVARTALET 2018 ÄR FÖRBI
– OCH VILKEN START PÅ ÅRET!
VD-kommentar
Den positiva trend vi har haft för spel på hästar håller i sig
och än en gång kan vi konstatera:
Intresset för spel på hästar har aldrig varit större än nu.
Första kvartalet 2018 är det bästa första kvartalet omsättningsmässigt i ATG:s historia, +2,5 procent i jämförelse med
fjolåret. En glädjande siffra då ATG är motorn i svensk hästnäring, och där nästan 90 procent av trav- och galoppbanornas intäkter kommer ifrån ATG och spelet på hästar.
Våra kunder har vunnit hela 2,2 miljarder kronor. Även det
den högsta siffran för ett första kvartal i ATG:s historia.
Under det första kvartalet ökade medlen till våra ägare
Svensk Travsport och Svensk Galopp med 10 procent – till
rekordhöga 400 miljoner kronor – samtidigt som vi fyllde på
våra balanserade vinstmedel med 11,4 miljoner kronor till
totalt 682,2 miljoner kronor. Under 2018 kommer vi att betala drygt två miljarder kronor till trav- och galoppsporten.
Våra tre stora speldagar – onsdagar (V86), lördagar
(V75) och söndagar (Grand Slam 75) – fortsätter att locka
många kunder. Vi har också en tillväxt på 5,6 procent på
antal medlemmar, i jämförelse med samma period föregående år, totalt drygt 510 000 medlemmar.
Gällande den nya licensmarknaden för spel så togs ett
stort steg på vägen när civilminister Ardalan Shekarabi i

början av april lämnade över regeringens proposition om
den nya spellagen till riksdagen. Den 7 juni 2018 förväntas
riksdagen fatta beslut och den 1 januari 2019 planeras den
nya licensmarknaden vara på plats. Det ser vi fram emot.
Just nu jobbar vi på ATG för fullt för att stå redo att möta
både nya och gamla kunder när sekundvisaren passerar tolv
på nyårsnatten.
Samtidigt är det full fart framåt i vårt dagliga arbete mot
visionen att bli Nordens största och mest lönsamma spelbolag på en global marknad, och arbetet med vårt kundlöfte att
erbjuda den mest engagerade spelupplevelsen och mötesplatsen för spel.
Det första kvartalets siffror visar att vi är en bit på väg.

Hans Skarplöth
VD och koncernchef
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FÖRSTA KVARTALET 2018
Försäljning
Det svenska spelets omsättning uppgick under första kvartalet till 3 197 MSEK (3 119), en ökning med 2,5 %. Det är det
omsättningsmässigt bästa första kvartalet någonsin. Kvartalet hade fyra fler V75-jackpots än jämförelsekvartalet.

Omsättning per spelform under första kvartalet
MSEK
V-spel (V75, V86, V64, V5, V4, V3 och Grand
Slam 75)

2 121 (1 989)

Övriga spel på hästar (Vinnare, Plats, DD, LD,
Trio, Tvilling, Komb och Top 7)

1 022 (1 076)

Turspel (VR och Boost)
SVENSKA SPELETS OMSÄTTNING

54 (54)
3 197 (3 119)

Spelets nettoomsättning under det första kvartalet var 990
MSEK (962), vilket är en tillväxt med 2,9 % i jämförelse med
samma period föregående år.
Den internationella omsättningen var 525 MSEK (558), en
minskning om 5,9 %. Minskningen hänförs sig i huvudsak till
spel i Norge.
Total spelomsättning för svenskt och internationellt spel
uppgick till 3 722 MSEK (3 677), en ökning med 1,2 %. Förbättrade kunderbjudanden har också resulterat i att antalet
medlemmar har ökat med 5,6 % till 510 000 medlemmar,
jämfört med samma period föregående år.
Tillväxten resulterar i att spelens totala pooler och
vinstutbetalningar till spelare varit de högsta någonsin.
Kostnader
Kostnaderna för kvartalet uppgick till 363 MSEK (380) vilket
är en minskning med 17 MSEK. Personalkostnaderna har ökat
något vilket är en del i planen för fortsatt tillväxt. Övriga
kostnadsposter är på samma nivå som under jämförelseperioden. Aktiverat arbete för egen räkning är en del av investeringsverksamheten. Posten ökar, vilket minskar kostnaderna.
Nettokostnaderna för kvartalet var 219 MSEK (235) vilket
motsvarar 22,1 % (24,4) av nettoomsättningen.
Medel till sporten, åtagande enligt avtal
med staten och lotteriskatt
Under kvartalet är ATG:s kostnad för Medel till Trav- och
Galoppsporten 400 MSEK (363). Ökningen är i enlighet med
överenskomna medel för året.
Under perioden har ATG utbetalat 12,5 MSEK (12,5) till
Hästnäringens Nationella Stiftelse och periodens Lotteriskatt är 347 MSEK (338). Skatten är 35 % av nettoomsättningen,

Resultat
Kvartalets resultat var 11,4 MSEK (13,1).
Investeringar
Investeringarna under perioden består i huvudsak av utbyte och
utveckling av tekniska plattformar och mjukvara för bland annat
spelsystem och av befintliga spelprodukter samt vidareutveckling av de digitala kanalerna. Investeringstakten har ökat och
under kvartalet har koncernen investerat 68 MSEK (40).
Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
-9 MSEK (-58). Kassaflöde från investeringsverksamheten
uppgick till -75 MSEK (-40). Periodens kassaflöde uppgick till
-85 MSEK (-100). Förändringen förklaras främst av en ökning
av investeringsvolymen. Totala likvida tillgångar vid periodens slut uppgick till 403 MSEK (488).
Finansiell ställning
Koncernens nettolånefordran uppgick per den 31 mars till
531 MSEK (615). ATG:s outnyttjade bindande kreditlöften
uppgick till 15 MSEK (15). Koncernens balansomslutning
uppgick till 1 672 MSEK (1 409).

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Personal
Medelantalet anställda under perioden var 343 (305). ATG är
i en fas av tillväxt vilket också återspeglas i behovet av att öka
antal anställda.
Säsongseffekter
Försäljningen har historiskt uppvisat en viss säsongsvariation.
De variationer som finns har flera förklaringar, bland annat
planeringen av tävlingskalendern för travet och galoppen,
antal lördagar med V75 under perioden, när vissa långhelger
infaller i kalendern och på de erbjudanden som bolaget ger till
marknaden.

Antal ordinarie V75 omgångar i kvartalet
Q1

Q2

Q3

Q4

SUMMA

2018

12

14

13

14

53

2017

12

13

14

13

52

2016

13

13

13

14

53

2015

13

13

13

13

52

Transaktioner med närstående
ATG har under perioden inte haft några väsentliga transaktioner med närstående, utöver sedvanliga transaktioner.
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Händelser efter rapportperiodens utgång
Den 5 april 2018 fattade regeringen beslut om att överlämna propositionen, En omreglerad spelmarknad (prop.
2017/18:220) till riksdagen för beslut i juni 2018. Propositionen motsvarar i allt väsentligt ATG:s förväntningar avseende
innehållet.
Moderbolaget
Koncernen består av moderbolaget Aktiebolaget Trav och
Galopp (556180-4161) samt det helägda dotterbolaget
Kanal 75 AB (556578-3965). 100 % (100) av koncernens
nettoomsättning genereras av moderbolaget.
Framtidsutsikter
ATG förväntar sig att den svenska spelmarknaden kommer
växa under 2018. Den starkaste korrelerande faktorn med
omsättningsökning inom spelmarknaden är ökning av hushållens disponibla inkomst.
En ny lagstiftning för reglering av den svenska spelmarknaden är under utformning och förväntas träda i kraft den 1
januari 2019.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
ATG:s verksamhet medför risker och osäkerhetsfaktorer som
i varierande omfattning kan påverka bolaget negativt. Både
operationella-, finansiella- och compliance- relaterade risker
kan på kort och lång sikt påverka möjligheten att uppnå målen enligt affärsplanen. Genom att arbeta kontinuerligt och
systematiskt med riskhantering identiﬁeras risker, nödvändiga åtgärder vidtas och en god intern styrning och kontroll
säkerställs. Inom ATG är riskhantering en integrerad del av
processen för planering och uppföljning av verksamheten. De
väsentliga riskerna och osäkerhetsfaktorerna bedöms vara
desamma som i den senaste årsredovisningen. För en utförlig

beskrivning av ATG:s risker och osäkerhetsfaktorer och
hanteringen av dessa hänvisas till årsredovisningen 2017,
sidorna 14-16.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna
kvartalsrapport ger en rättvisande översikt av företagets och
koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och
de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 25 april 2018
Mats Denninger, styrelseordförande
Hans Ljungkvist, vice ordförande
Marjaana Alaviuhkola, styrelseledamot
Arendt Cederqvist, styrelseledamot
Petra Forsström, styrelseledamot
Bo Netz, styrelseledamot
Mats Norberg, styrelseledamot
Lars Nordström, styrelseledamot
Susanna Rystedt, styrelseledamot
Karin Strömberg, styrelseledamot
Anne Wartin, styrelseledamot
Marianne Martinsson, styrelseledamot arbetstagarrepresentant
Hans Skarplöth, VD och koncernchef

Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för granskning
av bolagets revisorer.
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FINANSIELLA RAPPORTER
Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag
MSEK
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Aktiverat arbete för egen räkning
Personalkostnader

Not
3

jan-mar 2018

jan-mar 2017

jan-dec 2017

990,4

962,1

4 209,4

143,9

144,6

623,3

26,1

7,2

47,7

-77,3

-67,0

-292,7

-259,7

-268,6

-1 020,3

Övriga kostnader

-24,5

-23,7

-97,7

Av- och nedskrivningar immateriella och materiella

-27,8

-27,5

-97,6

771,1

727,1

3 372,1

-0,3

-0,5

1,2

770,8

726,6

3 373,3

-399,6

-363,1

-1 757,9

Övriga externa kostnader

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat före skatt och medel till sporten
Medel till Trav- och Galoppsporten
Åtagande enl avtal med staten

-12,5

-12,5

-50,0

Resultat före skatt

358,7

351,0

1 565,4

-

-

-0,1

-347,3

-337,9

-1 466,3

11,4

13,1

99,0

Periodens övriga totalresultat

-

-

-

Periodens övriga totalresultat, netto efter skatt

-

-

-

11,4

13,1

99,0

28,6

32,8

247,5

400

400

400

Inkomstskatt
Lotteriskatt
Periodens resultat

Summa totalresultat för perioden hänförligt
till moderbolagets aktieägare
Resultat per aktie, SEK
Före och efter utspädning1)
Antalet aktier, tusental
Genomsnittligt antalet utestående aktier
1) Ingen utspädning förekommer under rapportperioden.
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Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag
2018-03-31

2017-03-31

Immateriella tillgångar

429,8

300,2

385,7

Materiella anläggningstillgångar

184,5

164,6

188,3

MSEK

Not

2017-12-31

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

2

Summa anläggningstillgångar

85,3

101,4

78,4

699,6

566,2

652,4

35,7

12,5

45,6

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Fordran koncernföretag

145,5

70,2

109,3

Övriga fordringar

322,8

237,4

381,6

65,1

35,5

70,2

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel

402,8

487,5

487,6

Summa omsättningstillgångar

971,9

843,1

1 094,3

1 671,5

1 409,3

1 746,7

40,0

40,0

40,0

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital

-39,7

-39,7

-39,7

Balanserad vinst

682,2

584,9

670,8

Summa eget kapital

682,5

585,2

671,1

29,9

34,1

31,1

0,1

0,1

0,1

30,0

34,2

31,2

Långfristiga skulder
Skuld till kreditinstitut
Uppskjuten skatteskuld
Summa långfristiga skulder

2

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

90,0

56,8

139,4

Skuld koncernföretag

128,2

67,6

88,8

Skuld kontokunder

287,6

226,7

271,4

Aktuella skatteskulder
Lotteriskatt
Kortfristiga avsättningar

0,1

0,1

0,1

123,2

112,8

147,6

13,4

31,9

11,4

Övriga kortfristiga skulder

182,3

138,5

239,3

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

134,2

155,5

146,4

959,0

789,9

1 044,4

1 671,5

1 409,3

1 746,7

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

MSEK
Eget kapital per 1 januari 2017

Aktiekapital
40,0

Övrigt tillskjutet Balanserad vinst
kapital
eller förlust
-39,7

Årets resultat

Summa eget
kapital

571,8

572,1

13,1

13,1

Övrigt totalresultat
Eget kapital per 31 mars 2017

40,0

-39,7

584,9

585,2

Eget kapital per 1 januari 2018

40,0

-39,7

670,8

671,1

11,4

11,4

682,2

682,5

Årets resultat
Övrigt totalresultat
Eget kapital per 31 mars 2018

40,0

-39,7
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Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag
MSEK

jan-mar 2018

jan-mar 2017

jan-dec 2017

771,1

727,1

3 372,1

27,8

27,5

97,6

2,0

2,7

-17,8

-

-

-10,8

-422,7

-378,4

-1 758,3

-12,5

-12,5

-50,0

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar immateriella och materiella tillgångar
Förändring avsättning
Övriga poster
Medel till trav- och galoppsporten
Åtagande enligt avtal med staten
Erhållen ränta

0,4

0,1

3,5

-0,7

-0,6

-2,3

-

-

-0,1

-371,7

-365,4

-1 464,2

-6,3

0,5

169,7

37,6

159,6

-91,5

-39,9

-218,4

23,0

-8,6

-58,3

101,2

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-58,0

-24,2

-141,6

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-10,1

-15,6

-77,5

Minskning/Ökning av långfristiga fordringar

-6,9

0,2

23,2

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-75,0

-39,6

-195,9

-1,3

-1,9

-7,7

0,1

-

2,8

-1,2

-1,9

-4,9

Periodens kassaflöde

-84,8

-99,8

-99,6

Likvida medel vid periodens början

487,6

587,3

587,3

Erlagd ränta
Betald inkomsskatt
Betald lotteriskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av fordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Amortering av lån
Ökning av långfristiga skulder
Kassaflöde från finanseringsverksamheten

Kursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid årets slut1)

-

-

-0,1

402,8

487,5

487,6

1) Av likvida medel vid periodens slut härrör 261,4 Mkr (223,1) från redovisningsmedel tillhörande kontokunder.
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
jan-mar 2018

jan-mar 2017

jan-dec 2017

990,4

962,1

4 209,4

Övriga rörelseintäkter

87,7

86,3

393,8

Aktiverat arbete för egen räkning

26,1

7,2

47,7

-66,2

-57,8

-252,3

-222,5

-226,0

-857,3

-24,5

-23,6

-97,7

MSEK
Nettoomsättning

Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Övriga rörelsekostnader

Not
3

Av- och nedskrivningar immateriella och materiella

-20,6

-21,7

-73,2

Rörelseresultat

770,4

726,5

3 370,4

Resultat från finansiella poster

0,3

-

2,8

770,7

726,5

3 373,2

-399,6

-363,1

-1 757,9

Åtagande enligt avtal med staten

-12,5

-12,5

-50,0

Resultat före skatt

358,6

350,9

1 565,3

Lotteriskatt

-347,3

-337,9

-1 466,3

11,3

13,0

99,0

Resultat före skatt och medel till sporten
Medel till Trav- och Galoppsporten

Periodens resultat

Moderbolaget har inte några poster 2018 och 2017 som redovisas i övrigt totalresultat. Årets resultat för moderbolaget utgör därmed även årets totalresultat.
Moderbolaget presenterar därför ingen separat ”Rapport över totalresultat”.
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag
MSEK

2018-03-31

2017-03-31

2017-12-31

411,7

277,6

366,8

73,5

78,5

75,1

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

85,4

101,5

78,5

570,6

457,6

520,4

31,5

9,8

39,4

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Fordran koncernföretag

205,4

100,2

163,3

Övriga fordringar

322,2

223,3

381,0

64,6

33,7

69,0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank

402,8

487,5

487,6

Summa omsättningstillgångar

1 026,5

854,5

1 140,3

SUMMA TILLGÅNGAR

1 597,1

1 312,1

1 660,7

198,7

113,8

203,2

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital

482,1

469,8

466,3

Summa eget kapital

680,8

583,6

669,5

73,3

39,6

109,6

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld koncernföretag

136,3

67,6

99,3

Skuld kontokunder

287,6

226,7

271,4

Lotteriskatt

123,2

112,8

147,6

Kortfristiga avsättningar
Övriga kortfristiga skulder

13,4

31,9

11,4

168,5

115,3

226,4

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

114,0

134,6

125,5

Summa kortfristiga skulder

916,3

728,5

991,2

1 597,1

1 312,1

1 660,7

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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NYCKELTAL KONCERNEN

Nyckeltal definerat enligt IFRS
Nettoomsättning, MSEK

jan-mar
2018

jan-mar
2017

jan-mar
2016

jan-mar
2015***

jan- dec
2017

jan- dec
2016

990,4

962,1

968,1

915,1

4 209,4

4 085,8

Periodens resultat, MSEK

11,4

13,1

58,3

71,7

99,0

8,6

Resultat per aktie, SEK

28,6

32,8

145,8

179,3

247,4

21,6

EBITDA, MSEK

798,9

754,6

781,3

786,1

3 469,7

3 301,8

Rörelseresultat, MSEK

771,1

727,1

760,1

762,5

3 372,1

3 203,3

Rörelsemarginal, %

77,9%

75,6%

78,5%

83,3%

80,1%

78,4%

Nettolånefordran, MSEK

531,0

614,6

689,7

635,8

668,3

742,5

Nyckeltal som inte defineras enligt
IFRS;

Skuldsättningsgrad, ggr
Resultat före skatt, MSEK
Soliditet %
Eget kapital, MSEK

1,4

1,4

1,1

1,1

1,6

1,9

358,7

351,0

412,6

404,0

1 565,4

1 449,3

40,8%

41,5%

48,4%

47,2%

38,4%

34,5%

682,5

585,2

621,8

609,3

671,1

572,0

1 706,2

1 463,0

1 554,5

1 523,3

1 677,8

1 430,0

Avkastning på totalt kapital, %

0,7%

0,9%

4,5%

5,6%

5,7%

0,5%

Avkastning på eget kapital, %

1,7%

0,6%

4,9%

6,3%

15,9%

1,5%

Kassaflöde från den löpande
verksamheten, MSEK

-8,6

-58,3

**

**

101,2

172,2

Kassaflöde från den löpande
verksamheten per aktie, kr

-21,5

-145,8

**

**

252,9

430,5

Eget kapital per aktie, kr

Operationella nyckeltal;
Medel till trav- och galoppsporten, MSEK
Spelets omsättning, MSEK
Medelantalet anställda

399,6

363,1

346,9

357,1

1 757,9

1 705,3

3 197,3

3 118,7

3 147,6

2 995,5

13 651,0

13 277,4

343

305

293

272

321

299

* Nyckeltalen från Q1 2016 och tidigare baseras på tidigare priciper.
** Koncernens rapport över kassaflöden upprättades inte för perioden.
*** Nyckeltalen från 2015 baseras på tidgare principer. Definitioner redovisas på sidan 14.

SIDA 11 AV 15

DELÅRSRAPPORT

1 JANUARI – 31 MARS 2018
FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG).

PUBLICERAD 25 APRIL 2018

Not 1 Redovisningsprinciper
Allmän information
Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) org. nr. 556180-4161 är
moderbolag i koncernen ATG. Aktiebolaget Trav och Galopp
AB har sitt säte i Stockholm med adress 161 89 Stockholm.
Verksamheten i moderbolaget ATG består i att trygga den
långsiktiga utvecklingen för trav- och galoppsporten genom
att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt. Uppdraget är formulerat av våra ägare, trav- och galoppsporten, och staten
– som reglerar vår verksamhet. Samtliga belopp redovisas i
miljoner kronor (MSEK) om inte annat anges. Uppgifter inom
parentes avser föregående år.
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS
34 Delårsrapportering. ATG tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) som antagits av EU,
RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner
samt årsredovisningslagen (ÅRL). Moderbolagets redovisning upprättas i enlighet med RFR 2 Redovisning
för juridiska personer och årsredovisningslagen (ÅRL).
Delårsrapporten har upprättats enligt de redovisningsprinciper och beräkningsprinciper som framgår av Årsredovisningen 2017 sid 37-45 med nedanstående förändringar.

Nya och ändrade redovisningsprinciper
Den 1 januari 2018 trädde två nya redovisningsprinciper i
kraft: IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter
från avtal med kunder. ATG har analyserat effekterna av de
nya redovisningsprinciperna och de nya reglerna har inte fått
någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella ställning
utöver nya upplysningskrav.
IFRS 9 Finansiella Instrument
IFRS 9 ersätter IAS 39. IFRS 9 sammanför alla aspekter av
redovisningen av finansiella instrument, uppdaterar klassificering, värdering, nedskrivning och upplysningar för finansiella instrument. Klassificeringen och värderingen av finansiella
tillgångar enligt IFRS 9 baseras på företagets affärsmodell
och tillgångens kontraktsenliga kassaflöde. Nedskrivningar
tar sin utgångspunkt i förväntade kreditförluster istället för
inträffade kreditförluster. ATG tillämpar inte säkringsredovisning. För ATG är den största påverkan från tillämpningen av
IFRS 9 att nedskrivningsförluster för kundfordringar kommer
beräknas baserat på förväntade kreditförluster för hela löptiden istället för när det objektivt finns information som visat
att koncernen inte kommer få full betalning enligt tidigare
standard. Övergången till den nya standarden har inte fått
någon väsentlig effekt på periodens resultat eller eget kapital. ATG har gjort bedömningen att undantag för retroaktiv

tillämpning är möjlig och jämförelsetalen i 2018 års finansiella rapporter baseras därmed på tidigare principer.
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
IFRS 15 är en heltäckande principbaserad standard för all
intäktsredovisning, oavsett typ av transaktion eller bransch,
som ersätter samtliga tidigare utgivna standarder och
tolkningar som behandlar intäktsredovisning. Enligt IFRS
15 redovisas intäkterna när kunden erhåller kontroll över
såld vara eller tjänsten istället för när väsentliga risker och
förmåner övergår till kunden. ATG har genomfört en analys
av koncernens intäktsströmmar utifrån en femstegsmodell
för att dokumentera övergången, beskriva effekterna på de
finansiella siffrorna och fastställa hur intäkterna ska redovisas. ATG:s intäkter kommer från spel på hästar och redovisas
när trav- och galopptävlingarnas resultat fastställts efter
avslutad tävling. ATG agerar som ombud och redovisar
intäkterna netto, baserat på spelarnas insatser (Svenska
spelets omsättning) med avdrag för vinnarnas andel samt
tillägg för öresavrundning och kunders ej inlösta vinster. En
kund till ATG enligt IFRS 15 är en part som ingår ett kontrakt med ATG för att erhålla speltjänster. Kunderna utgörs
huvudsakligen av privatpersoner i Sverige. Övergången till
IFRS 15 har skett med framåtriktad retroaktiv övergångsmetod och jämförelsetalen i 2018 års finansiella rapporter har
inte räknas om. Implementeringen har inte resulterat i någon
effekt på ATG:s intäktsredovisning.

Kommande redovisningsprinciper
IFRS 16 Leasingavtal
Den nya leasingstandarden IFRS 16 ersätter nuvarande
IAS 17 Leasingavtal och IFRIC 4 Fastställande av huruvida
ett avtal innehåller ett leasingavtal och relaterade regler.
Standarden ska tillämpas från och med den 1 januari 2019.
Den nya standarden innebär att leasetagare ska redovisa
alla kontrakt som uppfyller definitionen av ett leasingkontrakt, utom kontrakt om maximalt 12 månader och kontrakt
av individuellt lågt värde, som tillgång och skuld i rapport
över finansiell ställning. Avtal som i dag utgör operationella
leasingavtal kommer således att rapporteras i balansräkningen med följden att nuvarande rörelsekostnad, periodens
leasingavgift, ersätts med avskrivning och räntekostnad i resultaträkningen. IFRS 16 förväntas påverka ATG:s finansiella
rapporter. Rörelseresultatet kommer förbättras, finansnetto
försämras samt att balansomslutningen kommer att öka.
Kassaflödet från leasingkontrakt kommer att flyttas från den
löpande verksamheten till finansieringsverksamhet. ATG har
påbörjat en inventering och analys av befintliga leasingkontrakt samt ser över eventuellt behov av systemstöd. ATG
kommer inte tillämpa standarden i förtid.

SIDA 12 AV 15

DELÅRSRAPPORT

1 JANUARI – 31 MARS 2018
FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG).

PUBLICERAD 25 APRIL 2018

Not 2 Finansiella instrument
Upplysning om verkligt värde på utlåning och upplåning
enligt nedanstående:
REDOVISAT VÄRDE

VERKLIGT VÄRDE

2018-03-31

2017-03-31

2017-12-31

2018-03-31

2017-03-31

2017-12-31

Övr.långfristiga fordringar

85,3

101,4

78,4

85,3

101,4

78,4

Skuld till
kreditinstitut

29,9

34,1

31,1

29,9

34,1

31,1

115,2

135,5

109,5

115,2

135,5

109,5

Summa långfristig
utlåning och upplåning

De kortfristiga tillgångar och skulder som redovisas har kort kvarvarande löptid, vilket medför att skillnaden mellan redovisat
värde och verkligt värde är oväsentligt.

Not 3 Netto- och Bruttoomsättning
Uppdelning av omsättning enligt nedanstående:

Bruttoomsättning per spelform

jan-mar
2018

jan-mar
2017

jan-dec
2017

V-spel (V75, V86, V64, V5, V4, V3 och Grand Slam 75)

2 121,4

1 988,7

8 588,0

Övriga spel på hästar (Vinnare, Plats, DD, LD, Trio, Tvilling, Komb och Top 7)

1 021,8

1 076,2

4 842,4

54,1

53,9

220,6

3 197,3

3 118,7

13 651,0

Turspel (VR och Boost)
Svenska spelets omsättning
Nettoomsättning
per försäljningskanal

jan-mar 2018
Butik*

Svenska spelets omsättning
Vinster till spelarna
Oinlösta

E-kanal

Summa

Butik*

E-kanal

Övrigt

Summa

1 219,2

1 978,1

3 197,3

1 329,5

1 789,2

3 118,7

-835,2

-1 382,5

-2 217,7

-913,6

-1 254,6

-2 168,2

10,0

10,3

10,0

Öresavrundningar
Nettoomsättning

jan-mar 2017

Övrigt

394,0

595,6

0,8

0,8

0,8

990,4

426,2

10,3
534,6

1,3

1,3

1,3

962,1

* Inklusive bana
Ingen enskild kund står för mer än 10% av omsättningen.
Omsättningen härrör sig i sin helhet från den svenska marknaden.
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DEFINITIONER
Nyckeltal

ATG upprättar sin redovisning enligt IFRS.
IFRS definierar endast ett fåtal nyckeltal,
därav har ATG valt att använda ytterligare
nyckeltal som ger värdefull information vid
utvärdering av ATG:s verksamhet.
Nettoomsättning Spelets nettoomsättning
med avdrag för vinster till spelare, med tillägg
av öresavrundningar och oinlösta vinster.
Svenska spelets omsättning Totala medel
svenska kunder satsat på periodens trav- och
galopptävlingar.

Avkastning på eget kapital Resultat efter
skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital uttryckt i procent.

Medlemmar Kunder som har registrerat sig
i ATG:s kunddatabas och där kan spela, följa
våra Live-sändningar och sitt spel.

Kassaflödet från den löpande verksamheten
per aktie, SEK Kassaflödet från den löpande
verksamheten dividerat med genomsnittligt
antal aktier som uppgår till 400 000 för rapportens redovisade perioder.

Oinlöst Vinster som inte löses in.

Antal miljonvinster Antal vinnande, svenska
kunders vinster, system med ett vinstbelopp
på minst en miljon kronor.

Vinster till spelare Den nominella summan av
spelets omsättning som betalats ut till kunder.

Antal medlemmar En aktiv medlem är en kund
som lagt minst ett vinstbevakat/registrerat
spel det senaste året.

Oinlösta vinster Vinster som ej löses in av vinnaren inom 90 dagar och därför tillfaller ATG.

Medelantal anställda Medelantalet anställda
under rapportperioden.

Omsättningstillväxt Omsättningsökning eller
-minskning uttryckt i procent.

Verksamhetsdefinitioner

Ombud Återförsäljare av ATG:s spel i butik.
Oberoende Spelsamverkan (OSS) Sammanslutning av spelbranschens reglerade aktörer,
Spelberoendes Riksförbund, Lotteriinspektionen, Stödlinjen och Folkhälsomyndigheten för
att möjliggöra ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring frågor som rör spelansvar.
Pooler För varje spelform och varje tävlingstillfälle summeras omsättningen för alla köpta
spel i en pool som, efter avdrag, utdelas i
vinster till vinnare.
Prisersättning ATG utbetalar till banorna
prisersättning som betalas vidare som priser i
tävlingarna.

EBITDA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar.

Aktiva Avser alla engagerade i trav- och
galoppsporten, till exempel hästägare, tränare,
kuskar och jockeys, hästskötare och uppfödare.

Rörelsemarginal Rörelseresultatet efter av- och
nedskrivningar i procent av nettoomsättningen.

Anti Money Laundering (AML) Motverkande
av penningtvätt.

Nettokostnad Rörelseresultat minskat med
nettoomsättning.

ATG butiker De butiker som tillhandahåller
ATG:s produkter.

SPER Spelbranschens Riksorganisation, samlar
alla etablerade spelbolag med tillstånd att bedriva spel i Sverige kring viktiga speletiska frågor.

Lotteriskatt ATG betalar enligt lag
(1991:1482) en lotteriskatt om 35 procent
av spelets netto i skatt.

Basbelopp ATG utbetalar medel för drift av Sveriges 37 trav- och galoppbanor i enlighet med
en beräkningsmodell som baseras på parametrar
som påverkar driftskostnaden för banorna.

Stallbackskontroller Slumpmässiga och
riskbaserade kontroller på alla tävlingsdagar
för att stärka djurskydd och bidra till tävlingar
på schyssta villkor.

Camp-kontroller Kontroller som genomförs
av utbildade kontrollanter på träningsanläggningar och stall hos licensierade tränare inom
travsporten.

Stödlinjen Stödlinjen erbjuder anonym och
kostnadsfri rådgivning till spelare och anhöriga som upplever att spelande om pengar
blivit problematiskt.

Dataskydd Skydd av personuppgifter för att
respektera den personliga integriteten och
individers privat- och familjeliv.

Terminalpartner Företag vars produkter går
att köpa via ATG:s butiksterminaler.

Medel till Trav- och Galoppsporten De ekonomiska medel ATG bistår den Svenska travoch galoppsporten med. Inkluderar utbetalningar till centralförbund och banor men även
medel till uppfödare och hästägare.
Åtagande enligt avtal med staten Utbetalning från ATG som ägarna Svensk Travsport
och Svensk Galopp enligt avtal med staten har
åtagit sig att göra. Årligen betalas 50 MSEK
till Hästnäringens Nationella Stiftelse.
Resultat per aktie Nettoresultat dividerat
med genomsnittligt antal aktier som uppgår till
400 000 för rapportens redovisade perioder.
Soliditet Eget kapital dividerat med balansomslutningen uttryckt i procent.
Nettolåneskuld Räntebärande skulder och
avsättningar minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel.
Skuldsättningsgrad Totala skulder dividerat
med eget kapital.
Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat
med genomsnittligt antalet aktier som uppgår
till 400 000 för rapportens redovisade perioder.
Avkastning på totalt kapital Resultat efter
skatt dividerat med balansomslutningen uttryckt i procent.

Drivning Åtgärder som en kusk eller ryttare
vidtar i syfte att öka hästens hastighet.
Gamgard Verktyg som används vid utveckling
av nya produkter för att identifiera risker för
spelaren.
Internationellt netto Netto av provisionsintäkter, provisionskostnader och driftskostnader för den internationella verksamheten.
ISO 27 000 Internationell standard för informationssäkerhet.
Koncession Tillstånd att bedriva verksamhet, i ATG:s fall handlar det om tillstånd från
regeringen att anordna vadhållning vid travoch galopptävlingar. Reglerar vilka spel som
får erbjudas och på vilka villkor.
Lotteriinspektionen Myndighet som ska
säkerställa att lotterier, kasinospel och annan
spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert
och tillförlitligt.

Spelberoendes riksförbund Partipolitisk och
religiöst obunden sammanslutning av föreningar för spelberoende som vill verka för att
förebygga och avhjälpa spelberoende.

Totalisator (totalisatorspel eller totospel) är ett
system för vadhållning vid hästkapplöpningar
och används i nästan alla länder som anordnar
trav- och galopptävlingar. Spelarna satsar på
den häst de tror vinner och de som satsat på
den vinnande hästen delar på totalsumman
proportionellt efter storleken på insatsen. För
arrangören spelar det inte någon roll vilken häst
som vinner utan får, som administratör, dra av
en fastställd procent från totalsumman innan
resterande betalas ut som vinster.
The European Mutuel Association (EPMA)
En sammanslutning av europeiska företag som
erbjuder spel på hästar.
Tävlingskostnadsersättning Ersättning som
ATG utbetalar till arrangerande bana vid varje
tävlingstillfälle för att täcka delar av driftskostnaden för tävlingen.
Utländska lopp Lopp som inte körs Sverige
och som ATG tar spel på.
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KONTAKTINFORMATION
Kontaktpersoner vid frågor:
Patrik Brissman
patrik.brissman@atg.se
corporate@atg.se
Tel: 08-627 22 27, 070-527 22 27
Lotta Nilsson Viitala, Ekonomichef
Lotta.nilssonviitala@atg.se
Vx: 08-627 20 00

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport jan-jun 2018
Delårsrapport jan-sep 2018
Delårsrapport jan-dec 2018

23 augusti
24 oktober
februari 2019

Bolagsstämma
Årsstämma för 2017

11 juni 2018

AB Trav och Galopp, org nr 556180-4161
161 89 Stockholm
08-627 20 00
www.atg.se

SIDA 15 AV 15

