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den unika kombinationen av sport, spel och 
spänning har gjort 2009 till det bästa året i 
ATGs historia. För sjätte året i rad ökar ATG 
omsättningen till nya rekordnivåer. Under året 
har över hundra lyckliga spelare blivit miljonä-
rer. Många har prövat lyckan tillsammans med 
vänner, några med hjälp av Harry Boy och en 
del har på egen hand hittat den vinnande kom-
binationen. 

Att spela tillsammans har under året blivit allt-
mer populärt och andelsspel hos ombuden har 
varit en stor del i ATGs framgångar. Att gå ihop 
fler och dela på ett större system ökar vinst-
chansen och flera har tagit del av vinstutbetal-
ningarna. Under 2009 fick spelarna dela på 
8,4 miljarder och den högsta utdelningen under 
året var 20,8 miljoner kronor. 
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Spelarna 70 kr

Staten 11 kr

ATG 6 kr

Sporten 13 kr

Höjdpunkter 2009

  Omsättningsrekord igen – 12,7 miljarder kronor

   Rekordutdelning till hästsporten över 1,6 miljarder kronor under 2010

   Succé för uppesittarkväll med extra V75 den 23 december

  129 miljonvinnare under året

OmSäTTNINGSuTVEckLING EkONOmISk FöRDELNING 

ATG omsatte 12,7 miljarder kronor 2009, vilket är den högsta siffran någonsin och en ökning 
med 6 procent. När vinster och skatt har betalats ut och driften av ATG täckts går allt överskott 
från ATGs verksamhet tillbaka till hästnäringen. Tack vare resultatet tilldelas hästsporten över  
1,6 miljarder kronor under 2010.

vision. Det mest levande spelföretaget. 

Affärsidé. Att ge kunderna en rikare fritid genom att med 
en högkvalitativ trav- och galoppsport som grund innova-
tivt och ansvarsmedvetet göra spel på hästar spännande, 
under hållande och lättillgängligt.

19
74

19
80

19
90

20
00

20
09

1987
Första
On Line ombud

1993
V75 startar

1999
Spel på
Internet startar Banspel  Ombud  Internet

0

 3 000

6 000

9 000

12 000

15 000



8 9

Ökade medel till sporten

Det har varit ett fantastiskt år. Och det har varit 
roligt på flera sätt. Vi ökar inte bara omsättningen, 
utan vi levererar även ett historiskt högt resultat, 
vilket i sin tur ger ökade medel till sporten. Det är 
en styrka att i dessa tider slå omsättningsrekord 
på en väldigt tuff marknad, mitt under en rådande 
finanskris. Det visar på att vi har ett väl fungerande 
koncept och mycket konkurrenskraftiga produkter, 
vilket inte minst bekräftas av att vi tagit marknads-
andelar från våra viktigaste konkurrenter.  

ATG är en garant för en levande hästsport 
ATGs utveckling under året, har skapat nya möjlig-
heter att frigöra mer pengar till sporten. Det gläder 
mig att trav- och galoppsporten får över 100 miljoner 
kronor mer kommande år jämfört med föregående år. 
Under året har vi i nära samverkan med travet även 
varit med om att utveckla ett nytt fördelningssystem 
som på sikt skapar förutsättningar att bibehålla och 
förhoppningsvis även öka resurserna till sporten. 

Totalt bidrog ATG med 1,5 miljarder kronor till 
våra ägare Trav- och Galoppsporten under 2009. Det 
är vår viktigaste uppgift, men ofta glömmer vi att syn-
liggöra de bredare insatser som ATG bidrar med för 
den svenska hästnäringen. Det ligger även i vårt upp-
drag att via Hästnäringen Nationella Stiftelse stödja 
utbildning och utveckling av hela hästnäringen. Detta 
sker i stor utsträckning vid våra tre riksanläggningar 
Wången, Strömsholm och Flyinge. Dessa insatser som 
syftar till att förse hästbranschen med kompetent och 
välutbildad personal är långsiktigt viktiga för både 
travet och galoppen. Ett tydligt exempel är verksamhe-
ten vid travskolan Wången, där bedriver vi utbildning 
och utveckling av dagens och framtidens stjärnor inom 
travsporten. En strategiskt viktig insats för att säkra 
återväxten och kunna erbjuda landets travtränare och 
övriga hästverksamheter, välutbildad personal. 

Verksamheterna vid såväl Flyinge som Strömsholm 
är andra utbildningsnav som riktar sig till bredare 
målgrupper. Att ha välutbildade hästskötare, redo att 
ta eget ansvar, är ett måste idag då konkurrensen inom 
sporten är knivskarp. 

En annan viktig del för hästnäringen är forskning 
och ATG är den enskilt största finansiären av näring-
ens andel till svensk hästforskning. En hästforskning 
som ligger i framkant. ATGs medel till forskningen 
kommer hela hästnäringen tillgodo, såväl trav- och 
galoppsporten som till hobbyhästen och hästens 
betydelse för hela samhället. Stiftelsen Hästforsk-
ning fördelar årligen anslag till angelägna samt viktiga 
forsknings- och utvecklingsprojekt inom hästnä-
ringen. Detta möjliggör en sund och levande hästsport 
i Sverige.  

Travsporten lever under samma  
förutsättningar som andra sporter 
Sporten, spelet och näringen. Tre delar som tillsam-
mans bildar grunden för att den svenska trav- och 
galoppsporten ska kunna leva i hela landet. ATG är 
motorn i svensk hästnäring och därför måste vi alltid 
ligga steget före. Denna uppgift blir allt viktigare 
när konkurrensen från andra spel och andra sporter 
ökar. Det innebär att vi hela tiden måste förbättra oss 
och bli ännu effektivare och smartare när vi driver 
verksamheten. Ur ett internationellt perspektiv 
levererar vi i nivå med de ledande travländerna och 
uppvisar konceptuell styrka i våra produkter. Det ger 
oss möjligheter att även i framtiden leverera maxi-
malt till våra ägare. ATG vill fortsätta vara en del av 
folkrörelse-Sverige. Att vara närvarande såväl i våra 
ägares organisationer, i häst-Sverige som på tusentals 
större och mindre orter.  

Vi hade sett fram emot att under 2009 få se en 
spelpolitik som gett oss spelregler där de som idag åker 

gratisskjuts på sportens tävlingar och inte betalar skatt 
i Sverige, fått göra rätt för sig. Nu kom det inga förslag 
under 2009 och det är oklart när sådana förslag kom-
mer. Vi fortsätter envist driva vår linje att spelpolitiken 
skall ge minst samma utfall för sporten och att inga 
aktörer ska som idag få möjlighet att smita från notan. 

Två år har gått
Det har varit två händelserika och spännande år. Jag 
är stolt över att ATG under de senaste två åren också 
lyckats ta andelar i en stenhård marknad. Framtids-
perspektivet har stått i fokus och jag är väldigt glad 
över det fina samarbete ATG haft med både Svenska 
Travsportens Centralförbund och Svensk Galopp 
i utvecklingsprojekten Framtidens Travsport och 
Galoppsportens framtid. 

Omsättningsrekord och ökat totonetto har gett trav 
och galopp mer pengar. Det är jag också mycket nöjd 
med. Men vi slår oss inte till ro utan arbetar vidare för 
att hela tiden bli bättre och bättre. En stor utmaning 
är att fortsätta vara aktiv i framtidsfrågorna. Det 
gäller allt från spelpolitiken till hur vi blir vassare i 
marknaden och vi måste fortsätta ligga i framkant när 
det gäller att förstärka allt positivt som finns inom 
svensk hästsport. Våra erbjudanden kan vässas och 
bli ännu bättre, allt för vi ska vara det mest populära 
valet bland våra kunder som det mest närvarande och 
levande spelföretaget. 

Stockholm 12 mars 2010

Mats Denninger
Ordförande
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ATG – i hästsportens tjänst

ATG är hästsportens eget spelbolag och bästa vän. 
Hela överskottet av ATGs verksamhet går tillbaka 
till svensk hästsport. under året tilldelades sporten 
totalt 1,5 miljarder kronor. kombinationen mel-
lan sport och spel är unik och gör att den svenska 
trav- och galoppsporten lever i hela landet och kan 
fortsätta att utvecklas. ATGs uppdrag är att verka för 
att löpande förbättra sportens villkor och ekono-
miska förutsättningar.

Sverige har alltid varit starkt förknippat med hästar 
och det finns idag cirka 280 000 hästar och omkring 
en halv miljon hästintresserade utövare i Sverige. 
Sedan starten av ATG 1974 har spelet bidragit till att 
trygga och utveckla den svenska hästsporten till en 
mycket högklassig och konkurrenskraftig trav- och 
galoppsport, även ur ett internationellt perspektiv. 
Med varje nytt föl föds uppfödarens dröm om en 
framtida vinnarhäst som kan springa hem både ära 
och prispengar. Det utbredda intresset för hästar med-
för dessutom en stor efterfrågan på varor och tjänster 
knutna till hästnäringen. 

ATGs uppdrag
ATG ägs till 90 procent av Svenska Travsportens 
Centralförbund (STC) och till 10 procent av Svensk 
Galopp (SG), men är statligt kontrollerat genom 
styrelsens sammansättning. STC och SG utser fem 
ledamöter i ATGs styrelse och staten utser sex leda-
möter varav en är ordförande. ATG har den svenska 

regeringens koncession för att arrangera spel på hästar 
och i den regleras villkoren för spelandet. Bolaget 
erbjuder spel hos knappt 2 000 spelombud, på 37 trav- 
och galoppbanor, på Internet samt via mobiltelefon. 
Dessutom förmedlas spel från 13 andra länder via 
lokala partners. ATG omsatte 2009 12,7 miljarder 
på spel i Sverige samt 1,5 miljarder i spel till och från 
utländska partners. ATGs spelomsättning motsvarar 
31 procent av den reglerade spelmarknaden. Den 
största delen av ATGs omsättning går tillbaka till 
spelarna i form av vinster (8,4 miljarder). Nettoö-
verskottet fördelas mellan staten (1,3 miljarder) och 
trav- och galoppsporten (1,5 miljarder). ATG bidrar 
inte bara till trav- och galoppsport utan även till övrig 
hästsport, bland annat genom de pengar som satsas i 
Hästnäringens Nationella Stiftelse.

Hästsport – en folkrörelse
Allt handlar inte om spel. Från norr till söder i Sverige 
lägger alla aktivas vardagsslit grunden för hästspor-
ten. En folkrörelse som sysselsätter närmare 30 000 
människor, omsätter miljarder och som bidrar till 
hela samhällsekonomin och då har vi inte nämnt allt 
det roliga; att människor upplever sporten och spelet 
tillsammans. Den svenska trav- och galoppsporten ut-
görs av alla hängivna entusiaster. Inom sporten finns 
inte mindre än 400 professionella tränare, kuskar och 
jockeys, 7 000 amatörtränare, över 1 000 hästskötare 
och 40 000 hästägare. Därutöver görs det 1,6 miljoner 
besök på en trav- eller galoppbana under ett år.
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Ansvar

Ansvar är inte bara ett ord utan något som vi lever 
med varje dag. För oss är det viktigt att spelet han-
teras och marknadsförs så att våra kunder kan lita 
på oss. Lika viktigt är det att hästarna som vi spelar 
på mår bra och hanteras på bästa sätt.

ATGs roll är att förebygga
När det gäller spelansvar så är ATGs roll att, så långt 
det är möjligt, arbeta förebyggande för att förhindra 
att människor förlorar kontrollen över sitt spelande. 
Våra insatser bygger helt och hållet på frivillighet. 
Detta för att vi människor är mer benägna att följa 
mål som vi själva har satt upp. ATG arbetar för att 
erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt och det är därför 
angeläget för oss att sträva efter att minimera de nega-
tiva konsekvenserna av spel. Det är viktigt att i detta 
sammanhang påpeka att när det gäller spelansvar och 
spelproblem så är ATGs ansvar just att förebygga. Att 
behandla människor som redan hamnat i ett beroende 
är däremot samhällets ansvar. Detta eftersom spelbe-
roende är ett sjukdomstillstånd precis på samma sätt 
som exempelvis alkohol- eller narkotikaberoende. 
Spelansvarsarbetet handlar till stor del om utbildning 
och information, såväl internt i företaget som hos våra 
återförsäljare, ATG-ombuden och trav- och galopp-
banorna. 

marknadsföring av spel
När det gäller marknadsföring av spel finns det olika 
uppfattning om vilken roll marknadsföringen har 
när det gäller spelproblem. Oavsett hur det är med 
den saken har ATG de senaste åren helt bytt inrikt-
ning i marknadsföringen. Från att som tidigare 
nästan uteslutande framhållit de monetära värdena 
till dagens marknadsföring där hästen står i centrum. 
Genom att knyta sporten och spelet ännu närmare 
varandra även i marknadsföringen vill vi påvisa 
helhetsupplevelsen – levande sport och levande spel. 
I dag är det endast vid de tillfällen då det är jackpot, 

som vi pratar om stora vinstpotter. ATGs marknads-
föring av spel sker till allra största del för V75 som 
avgörs en gång per vecka. De snabba, dagliga spelen, 
som är mer riskabla ur ett spelproblemsperspektiv, 
marknadsförs i stort sett inte alls.

Detta har hänt 2009
Under 2009 har ATG tillsammans med våra samar-
betspartners, tagit fram en helt ny internetbaserad 

interaktiv utbildning för ATG-ombuden som hade 
premiär i slutet av året. 

De kunder som besöker ATG.se har under hösten 
kunnat testa sina spelvanor. Detta eftersom ATG har 
deltagit i utvecklingen av ett nytt verktyg, där spelaren 
genom att besvara ett antal frågor kan ”ta tempen” 
på sitt eget spelande. Utifrån självtestet får spelaren 
veta om han eller hon spelar på ett riskabelt sätt och 
man får råd om eventuella åtgärder som kan behövas. 

Intresset från kunderna har varit stort och därför kom-
mer ATG att erbjuda detta nya självtest till kunderna 
med start i början av 2010.

Under året har vi också utvecklat en helt ny spel-
ansvarssida under ATG.se samt med utvecklingen av 
nya budgetmöjligheter för kunderna. I början av 2010 
lanseras därmed två nyheter för kunderna: insättnings-
budget och direkt självavstängning. Insättningsbudget 
används för att i förväg sätta ett tak för hur mycket 
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pengar man vill kunna spela för varje månad. Man 
anger helt enkelt själv hur mycket pengar som man 
max ska kunna överföra från sitt kort eller bankkonto 
till ATG-kontot månadsvis. Om man vinner pengar 
kan man spela för dessa pengar.

Sedan tidigare finns möjlighet till spelbudget. Det 
innebär att taket i stället sätts för hur mycket pengar 
man max ska spela för. Även om man vinner så kan 
man inte spela för mer än det man angett i sin budget. 

Den som befinner sig i ett akut läge, och har tappat 
kontrollen över spelet kan nu själv spärra sitt ATG-
konto för spel. Dock kan man även när det är spärrat 
föra över eventuella pengar tillbaka till sitt eget konto.

Med dessa åtgärder tar vi nu ytterligare steg i vårt 
arbete med att hjälpa våra kunder att spela på ett 
klokt och sunt sätt så att det fortsätter att vara ett 
nöje. Precis så som det är för de allra flesta som spelar. 
För de övriga 2 procent, som har spelproblem eller är 
spelberoende finns det hjälp att få. Statens Folkhälso-
institut bedriver en stödlinje för spelare och anhöriga. 
Telefonnumret till stödlinjen finns angivet på alla 
ställen där ATGs spel förekommer, på spelkvitton och 
i våra tryckta program.

miljö
ATG har genom ett målmedvetet och långsiktigt 
arbete sett över sin miljöpåverkan. Under de senaste 
åren har ATG lyckats minska pappersanvändningen 
för gratisprogram, kuponger och spelkvitton succes-
sivt. En framgångsrik metod har varit att uppmana 
ombuden att göra större och färre kupongbeställ-
ningar för att på så sätt även minska miljöeffekterna 
av transporter. I Hästsportens Hus finns en utvecklad 
källsortering av avfall. Vi har även lyckats sänka ener-
giförbrukningen genom att använda lågenergilampor 
och installera nya energisnåla dataservrar. 

Djuretik
Svensk trav- och galoppsport har ett mycket gott an-
seende internationellt. En orsak är den goda hästhåll-
ningen och djuretiken. Friska och välmående hästar 
är förutsättningen och grunden för att förtroendet 
för sporten och spelet på hästar ska vara fortsatt högt. 
Inom svensk trav- och galoppsport tillämpas i princip 
nolltolerans när det gäller dopning och otillåten medi-
cinering och tränaransvaret är strikt. Svenska trav- och 
galopphästar får inte tävla med smärtstillande medel 
i kroppen, något som är tillåtet exempelvis inom 

humansporten. Dessutom är dopningskontrollerna 
betydligt tätare. I svensk trav- och galoppsport tas 
det fler dopningsprover än vad som görs sammanlagt 
inom all övrig sport i Sverige. Sportens egna regler för 
felaktig spöanvändning är också betydligt striktare 
och hårdare än lagtextens och under 2009 har reglerna 
skärpts ytterligare. Överträdelser mot reglerna bestraf-
fas hårt och ofta med höga bötesbelopp.

Ett gott exempel, som ett led i vårt ansvarstagande 
för djuren, är vårt bidrag till hästforskningen som är en 
viktig del i det djuretiska arbetet i Sverige och som be-

skrivs i ett annat avsnitt i denna årsredovisning. I sam-
arbete med STC och SG har ATG utarbetat en policy 
för god hästhållning. Med policyn ges riktlinjer för de 
aktiva utövarna hur träning och tävling med hästarna 
ska gå till. Dessutom ges råd hur hästarna ska tas om 
hand efter avslutad karriär. Policyn innehåller även råd 
om veterinärbehandling vid sjukdom och skador, samt 
förbud mot dopning och felanvändning av spö.  
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Hästforskning i framkant

Hästar är en stor del av mångas liv och i grund och 
botten är hästsporten en kärlekshistoria. Fråga 
någon av alla dem som lever med sina hästar i 
stort sett dygnet runt: såsom hästskötarna eller 
de hängivna amatörtränarna. Att dessutom lägga 
ner år av tid och träning samt ibland med siktet på 
eliten, skapar starka band. För att det ska finnas en 
levande hästsport med friska och välmående hästar 
måste en fungerande forskning finnas till hands. Här 
fyller Stiftelsen Hästforskning en viktig funktion.

Stiftelsen Hästforskning fördelar årligen anslag till 
angelägna samt viktiga forsknings- och utvecklings-
projekt inom hästnäringen. Ett långsiktigt forsk-
nings- och utvecklingsprogram genomsyrar stiftelsens 
arbete. Huvudinriktningarna i programmen är 
uppdelade inom tre områden:

•  hästens hälsa, prestation och välfärd 
•   hästens reproduktion, uppfödning och utfodring  
•   hästens betydelse för miljön, människan och sam-

hället. 

Forskningen ska komma hela hästnäringen tillgodo, 
såväl trav- och galoppsporten som hobbyhästen samt 
hästens betydelse för samhället. Forskningen ska dess-
utom bidra till en framtida sund och frisk hästsport. 
Det plågsamma lidandet av sommareksem, rehabili-
tering av människor genom ridterapi, hur man kan 
göra banunderlaget ännu skonsammare för att undvika 
skador på hästarnas ben samt hästens betydelse för 

tätortsnära miljöer och landsbygd, är exempel på några 
av de projekt som finansieras av Stiftelsen Hästforsk-
ning. Svensk hästforskning ligger i framkant och är 
världsledande inom ett flertal forskningsområden.

Forskning i samverkan
Stiftelsen Hästforskning bildades 2004 av Hästnä-
ringens Nationella Stiftelse i samverkan med ATG, 
Agria och Stiftelsen Lantbruksforskning  (SLF) för att 
främja svensk hästforskning och tillsammans avsätter 
man sju miljoner kronor årligen. Jordbruksverket har 
genom forskningsrådet Formas avsatt nio miljoner 
kronor för hästforskning, av dessa ska minst sju 
miljoner kronor användas för hästnäringens samfi-
nansierade forskning. Under 2009 har Norges Forsk-
ningsråd, Norsk Rikstoto samt Norsk Hestecenter 
slutit samarbetsavtal med Stiftelsen Hästforskning och 
bidrar med totalt sex miljoner norska kronor per år till 
norska och svenska projekt.

Stiftelsen Hästforskning har, för att sprida forsk-
ningsinformation till verksamma inom häst- och 
lantbruksnäringen, bland annat genomfört regionala 
forsknings- och utvecklingsforum på Hästnäringens 
Nationella Stiftelses riksanläggningar. Där presente-
rades och diskuterades aktuella forskningsprojekt för 
att främja dialogen mellan forskare och näring. Under 
året har även Stiftelsen Hästforskning arbetat med att 
i ökad utsträckning göra hästrelaterad forskning till-
gänglig för fler intressenter. Framförallt via hemsidan 
www.hastforskning.se

sommareksem hos hästar
Sommareksem är en form av överkänslighet 
mot insektsbett, från främst svidknott. Sjukdo-
men medför ett stort lidande för hästen och en 
ekonomisk förlust för ägaren. I svåra fall bildas 
ett vätskande eksem över en stor del av hästens 
kropp med verkan på allmäntillståndet. Utlösan-
det av den allergiska hudinflammationen är ett 
komplext samspel mellan arv och miljö. Denna 
genetiska studie har pågått under tre år med 
det övergripande syftet att studera den ärftliga 
bakgrunden till sommareksem hos islandshästar. 
Nästa steg är att påbörja det omfattande arbetet 
med att kartlägga vilka specifika gener som 
orsakar eksem.

Forskare: Gabriella Lindgren

spridning av hästallergener 
Det svaga vetenskapliga underlaget för Allergi-
utredningens rekommendation om 500 meter i 
skyddsavstånd mellan djurhållning och nyetable-
ring av bostäder har medfört en intensiv debatt 
och konflikter mellan olika intressegrupper. Därför 
startades projektet ”Hästar i den fysiska sam-
hällsplaneringen” med syfte att öka kunskapen 
om hur hästallergener sprids samt ta reda på hur 
vanligt förekommande allergi mot hästar är.

Det visade sig att i utomhusluft avklingar 
halten av hästallergen snabbt med avståndet från 
stall och områden med hästar (50–100 meter). 
Endast undantagsvis kunde allergen från häst 
detekteras i bostäder mycket nära (mindre än 20 
meter) stall. 

Forskare: Gunnel Emenius och Lena Elfman

exempel på forskningsresultat



18 19

ett fantastiskt år

Spelrekord för sjätte året i rad. 715 miljoner kronor 
i ren ökning vilket ger 111 nya miljoner till trav- och 
galoppsporten under 2010. Aldrig har vi varit så 
framgångsrika i ett så vanskligt och svårt läge som 
under 2009.

Det var nämligen med stor respekt vi gick in i året. 
Lågkonjunkturen och arbetslösheten hade satt klorna 
i både Sverige och omvärlden. Visserligen brukar 
svängningarna alltid vara mindre i spelbranschen, 
men lågkonjunktur innebär normalt sett sämre tider 
även för spelaktörer. Allt annat är en myt.

Därför blev utfallet lika glädjande som starkt. Ytterst 
få hästsportländer i världen uppvisade ökningar och 
ingen var i närheten av ATGs sexprocentiga rekord-
tillväxt. Klart att det gör oss alla inblandade mycket 
stolta. Att sen travsporten, ur ett internationellt per-
spektiv, också hade sitt kanske bästa år någonsin gör 
inte framgången mindre. Och Järvsöfaks magnifika 
avslutning på sin osannolika karriär berörde oss alla. 
Tack för allt, kompis!

Den svenska omsättningen ökade till 12,7 miljarder 
kronor. Därutöver spelade våra internationella kolle-
gor, främst Norge och Danmark, in i svenska och egna 
pooler för 1,5 miljarder (+16  procent). Sammanlagt 
attraherade alltså våra svenska löpningar spel för över 
14 miljarder. Rekord igen!

Med 2009 gick vi också ur ett decennium som inled-
des svagt men spurtade starkt. Den senaste femårsperio-
den har omsättning, intäkter och överskott från spelet 
ökat med cirka 15 procent. Det kan jämföras med en 
KPI-tillväxt på  7,3 procent. Sporten har i och med 
resultatet 2009 fått 308 nya miljoner i ökade medel 
(23 procent) under perioden. Samtidigt har vi kunnat 
stärka  ATGs soliditet  från 42 till 49 procent. Detta har 
bland annat möjliggjorts genom att ATGs kostnadsut-
veckling under samma period stannat på 6 procent.

Siffrorna skall också ses mot bakgrund av en fortsatt 
stenhård konkurrens i en oreglerad och kaotisk tillväxt-
marknad på Internet, där utländska spelaktörer plockar 

hem miljardbelopp ur den svenska marknaden utan 
några andra åtaganden än den egna plånboken. Detta 
är ett tillstånd vi lärt oss leva med och tyvärr lär få göra 
ytterligare en tid i väntan på en ny spelreglering. 

Flera framgångsfakorer
Framgångsfaktorerna under 2009 var flera. Låt oss 
genast ta den generösaste – jackpotfebern! Dubbelt 
så många jackpots, på i första hand V75 (20), jämfört 
med 2008 gav en merintäkt på drygt 200 miljoner. 
Det får vi tacka hästarna för.

I övrigt samverkade många faktorer. Basen utgjor-
des av det tävlingsupplägg vi under senare år skapat 
tillsammans med banorna och sportens organisationer. 
Genom att sprida våra 1 000 årliga tävlingar över lunch, 
eftermiddag och kväll kan vi i princip erbjuda direkt-
sända trav- och galopptävlingar mellan 12.00 och 22.00 
på vardagar och mellan 13.00 och 18.00 på helger. 
Detta har ur ett konkurrensperspektiv med ständigt 
pågående kasinospel, poker, bingo och andra spelbara 
idrottsaktiviteter inneburit en kraftfull muskel och 
svarat på ett modernt krav från våra konsumenter. På 
denna bas har vi sedan ambitiöst försökt paketera varje 
tävling och speltillfälle på ett så tydligt och upplevelse-
rikt sätt som möjligt.

Populära spelkoncept
Det överlägset mest populära konceptet är självklart 
lördagarna med V75. Sveriges starkaste veckoprodukt 
utökade återigen avståndet till sina konkurrenter 
genom att gå från 4,2 till 4,7 miljarder, en ökning 
med 11 procent. Över en miljon människor följer och 
spelar varje vecka på travets elitserie. En upplevelse 
som står för 47 procent av alla våra intäkter. V75 är 
inte bara ett spel utan även en stark sportupplevelse, 
som varje lördag i snitt drar över 6 000 personer till 
någon av de 22 olika banor och orter, som arrangerar 
V75. Det kan och ska vi bygga vidare på.

Men även övriga koncept med V64 onsdagar, V65 
andra vardagar och söndagar samt V4 på lunchen 

forsatte att utvecklas. Vi har fått ett kvitto på att den 
inriktning vi lade fast redan för flera år sedan fungerar 
men också kan bli bättre. Direktsända löpningar med 
tydliga erbjudanden, sportslig profilering och hög 
upplevelsefaktor ska göra spel på hästar kul även om 
jag förlorar. Det är vårt motto.

ökat elektroniskt spel
Den kraftfulla utvecklingen för elektroniskt spel 
(Internet och Mobil) fortsatte även under 2009. Nu 
nådde vi 3,6 miljarder kronor, en ökning med 25 pro-
cent. Att våra 2 000 ATG-ombud samtidigt lyckades 
öka sin omsättning till 8,2 miljarder kronor var inget 
mindre än en bragd. Men med hjälp av utvecklat 
direktspel, nya TV-format, andelsspel och en rad 
aktiviteter underströks än en gång att ombuden har 
en oslagbar social mötesplats, som kunderna älskar att 
återkomma till. Vi tänker fortsätta stärka det erbju-
dandet. Glädjande var också att publikbortfallet på 
banorna stannade upp och istället visade en svag ök-
ning per tävlingsdag. Med fortsatt hårt arbete och nya 
idéer kan den trenden säkert förstärkas ytterligare. 

Debatten i spelbranschen har på senare år handlat 
mycket om spelansvaret. Att vi aktörer måste ta ett 
ännu större ansvar för baksidan av spelandet. Det är 
bra och viktigt. Därför utvecklar vi hela tiden vår in-
formation och våra verktyg kring spelandets avigsidor. 

Men vi har också ett ansvar att utveckla branschen 
mot de 98 procent som kan hantera spelandet och 
tycker det är kul. Att skuldbelägga många för att få 
mår dåligt kommer långsiktigt ingen att må bra av.

Därför är jag mycket stolt över den framgång vår nya 
och mjukare ton i marknadsföringen nått. Med hästen 
i centrum har vi hittat ett tonläge som imponerar långt 
utanför spelbranschen och stärker vår roll som ansvars-
full aktör. Respekt, uppskattning och ett stort antal 
priser har vunnits. På den vägen tänker vi gå vidare. 

Inför 2010 står vi dock mycket ödmjuka. Klivet 
framåt under 2009 var unikt och ska nu försvaras mot 
omvärldsfaktorer vi traditionellt alltid påverkas av. 

Jag tänker främst på OS och fotbolls-VM, men även 
riksdagsval och kungligt bröllop styr det svenska upp-
levelsebehovet åt annat håll. Lägg därtill ett fortsatt 
aggressivt, oreglerat ”vilda västern” inom den elektro-
niska spelsektorn. Att försvara nytagen terräng kan 
därför bli lika tufft som nöjaktigt.

Vi jobbar tillsammans
En sak har vi dock lärt oss de senaste fem åren. Det 
är när vi jobbar tillsammans som resultaten kommer. 
Sport och spel hänger intimt ihop för våra kunder. 
När det arbetet dessutom sker med lust och glädje 
smittar det av sig på andra. Nya kommer till. ATG, 
banorna, sportens organisationer och aktiva kan i 
bland ha olika uppfattningar och ska ha det. Men det 
är när vi enas som kraften tar oss framåt. Framtidens 
Travsport och Galoppsportens Framtid var två utred-
ningar som satte fokus på vårt tillstånd. Nu är arbetet 
i gång. Många starka förändringar har redan skett. 
Andra ska genomföras. Detta kan i dag  ske i en miljö 
av stark ekonomi och framtidstro. Vi har inga skäl att 
misslyckas. Men vi måste göra det med fortsatt lust – 
och tillsammans. Det är nyckeln.

Stockholm 12 mars 2010

Remy Nilson
Verkställande Direktör
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spelmarknaden

Spelmarknaden i Sverige består dels av statligt 
reglerade bolag, och dels av ett stort antal interna-
tionella aktörer som erbjuder spel via Internet utan 
tillstånd i Sverige. Det innebär att konkurrensen 
på den svenska spelmarknaden är stenhård. Den 
svenska reglerade marknadens totala omsättning 
ökade med 2,7 procent under året till 40,9 miljar-
der kronor. Ett fåtal aktörer stod för ökningen på 
den reglerade spelmarknaden, bland andra lyckades 
ATG och Postkodlotteriet väl trots lågkonjunkturen 
och det faktum att internationella aktörer tar en allt 
större del av spelmarknaden via Internet.

De huvudsakliga aktörerna på den svenska spel- och 
lotterimarknaden är ATG, AB Svenska Spel och 
Folkrörelserna. Svenska Spel är ett helägt statligt 
bolag, medan ATG ägs av trav- och galoppsporten. 
Folkrörelserna är den samlade benämningen för ide-
ella föreningar som bedriver allmännyttig verksam-
het. Svenska Spel bedriver bland annat automatspel, 
lotterier, kasinon och vadslagning på idrottstävlingar. 
ATG bedriver vadhållning på hästkapplöpningar och 
folkrörelserna bedriver lotterier och bingospel. 

ökade marknadsandelar
ATG står sig starkt och fortsätter att öka på den 
svenska reglerade spelmarknaden. Omsättningen på 
den reglerade marknaden ökade med 2,7 procent och 
uppgick totalt till 40,9 miljarder kronor under 2009. 

ATGs omsättning ökade till 12,7 miljarder kronor, 
en ökning med 6,0 procent. Ökningen berodde till 
stor del på fortsatta framgångar på ATG.se, men även 
ombudens försäljning ökade , främst genom den nya 
möjligheten till direktspel. Trenden med ett ökat in-
tresse från kunderna för allt snabbare spel, samt möj-
lighet att spela när och var man vill, fortsätter att öka i 
betydelse. Arbetet med att utveckla ATGs sändningar 
på nätet och hos ombuden är centralt för att klara den 
ökande konkurrensen från de oreglerade bolagen.

Förra årets raket och stora succé, live-spel under 
pågående matcher visade inte alls på samma ökning 
under 2009. Detta kan ha en förklaring i att sportspel 
oftast är beroende av stora evenemang. Framgångarna 
för Postkodlotteriet fortsatte och även traditionella 
lotterier samt den enskilda spelformen Lotto upp-
visade en positiv trend. Pokerspelandet visade på en 
nedgång under året. 

Spelmarknad i förändring
De senaste åren har spelmarknaden varit under kraftig 
förändring. Kunderna är inte lika trogna ett spelbolag 
idag och de ställer allt högre krav på ständigt ökad 
tillgänglighet. Utbudet och möjligheten till en att-
raktiv och levande spelupplevelse har stor betydelse. 
Kunskapsspelaren blir allt mer kunnig och kräsen. 
Allt fler vill ha möjlighet att spela under en större del 
av dygnet. Spelarna är ofta otåliga och vill se snabba 
resultat. Direktspelet är vanligare i utlandet än i Sve-
rige men trenden pekar på ett ökat direktspel även här. 

EN 
VECKA 
I ATGs 
VÄRLD
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det är mars månad och snön  
ligger fortfarande tät på mar-
ken. Travkalendern börjar närma 
sig kval till olympiatravet. 

Anders går igenom startlistorna 
till den kommande helgens 
V75-tävlingar på Färjestads trav-
bana. Syskonen Sebastian och 
Elin planerar den kommande 
festivalsommaren, samtidigt 
som de funderar på en bra 
födelsedagspresent till mormor 
Ann-Marie. Båda tycker att mor-
mor behöver göra något roligt 
med sina väninnor, vilket slutar 
i att de kommer överens om att 
en kryssning på Östersjön är 
en present som mormor skulle 
uppskatta. 

Samtidigt befinner sig 
mormor Ann-Marie och morfar 
Håkan på travbanan. En vanlig 
utflykt för dem båda, då de har 
ett stort gemensamt travint-
resse, som har följt dem genom 
livet. En oas i vardagen på 
ålderns höst. Det är en speciell 
kväll, då deras andelshäst kom-
mer att springa i lopp tre, tillika 
V5-ans tredje avdelning. Det är 
deras gunstlings andra start i li-
vet. Hästens första lopp började 
med en snopen galopp, men 

Equus Share avslutade riktigt 
bra och kom på en hedervärd 
fjärde plats. Förväntningarna 
är stora, banans travprogram 
tippar Equus Share som första 
häst i sin ranking. 

Som ni förstår är Anders, 
Ann-Marie och Håkan bara 
några av de stora skaror som 
både uppskattar en vardaglig 

njutning av att tillsammans upp-
leva sporten och spelet samt 
känslan av travsport när den är 
som bäst – varje dag. Vilket går 
hand i hand med ATGs mål att 
kunderna ska få en rikare fritid 
genom en högkvalitativ trav- och 
galoppsport och att göra spel 
på hästar spännande, underhål-
lande och lättillgängligt.

Välkommen till ATGs värld
EN VECKA I ATGs VÄRLD

Mars  2009

Ann-Marie och 
Håkan avnjuter 
en god middag 
samtidigt som 
de analyserar 
loppen.
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TrAVeT är 
forTsATT 
en AV de  
sTörsTA 
ArenA-
idroTTernA

Travet  
innehåller 
spänning,  

puls och fart.

Tisdag kväll, veckans kväll på 
eskilstunatravet. det är ett un-
derbart tillfälle att se och njuta 
av hästarnas närhet samt att 
tillsammans på läktaren kunna 
avnjuta symbiosen mellan sport 
och spel. Att sedan kunna 
lägga en slant eller två på sin 
favorithäst gör bara spänningen 
större.

Banorna är den naturliga 
mötesplatsen för många som 
följer trav och galopp, både för 
att spela och för att umgås 
samt för att på plats få uppleva 
spänning och en fantastisk 
hästsport.

Trav- och galoppsporten 
lockar fortsatt en stor publik.  
Efter de två stora arenaidrot-
terna, fotboll och ishockey, 
kommer nämligen hästsporten. 
De stora evenemangen lockar 
mängder av publik till landets 
travbanor. ATGs största och 
viktigaste spelform V75, är 
långt ifrån bara ett spel utan 
är också travets elitserie som 
lockar stora skaror av travintres-
serade till att uppleva travspor-
ten. Hästsport kan inte bli mer 
levande än så. Banorna arbetar 

mer och mer med att paketera 
sina erbjudanden och bygger allt 
bättre evenemang framförallt 
kring sina större tävlingar. Men 
även en vanlig vardagskväll har 
inneburit ett ökat engagemang 
hos landets travbanor. Det 
byggs upp samarbeten med 

lokala näringsidkare, det anord-
nas speciella tjejkvällar, maten 
blir bättre och arenorna rustas 
upp. Banorna gör allt för att 
de som vill uppleva sporten på 
plats ska få en helhetsupplevel-
se som ska vara nervkittlande 
och underhållande. 

EN VECKA I ATGs VÄRLD

T isdAG k l  19.14
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Fakta partner

	 	•
Partneraffären	är	
en	viktig	del	av	ATGs	
erbjudande	och	står	
för	en	betydande	
del	av	bolagets	om-
sättning.	Hos	ATGs	
alla	ombud	kan	du	
bland	annat	köpa	
kontantkort	till	din	
mobil	och	hämta	
ut	biljetter	till	de	
flesta	evenemang.	

	 	•

	 	•

onsdag eftermiddag, elin och 
sebastian har precis slutat skolan 
och på vägen hem kommer de att 
tänka på mormors present. de går 
förbi familjens vän Lennart som 
jobbar hos ATg-ombudet i centrala 
staden. 

Efter de har hämtat ut mormors 
kryssningsbiljetter, passar Elin på 
att fylla på sitt Comviq-kompis kon-
tantkort för 195 kronor. Sebastian 
funderar på om han och hans bäste 
vän Anton ska få uppleva en som-
mar som förra året, då de besökte 
Arvikafestivalen. På väggen sitter 
nämligen en konsertaffisch som 
påminner honom om att han har 
beställt biljetter på Internet till årets 
festival. Han funderar på om han 
ska hämta ut dem hos Lennart idag 
eller om han ska vänta till han får 
lön om två veckor. 

Under tiden i en annan del av 
staden är Anders på Ica Maxi och 
handlar mat till kvällen. När han 
står i kassan passar Anders på att 
köpa en Harry Boy till kvällens V64-
tävlingar på Solvalla. 

Partneraffären är en viktig del av 
ATGs erbjudande och står för en 
betydande del av bolagets omsätt-
ning. Hos ATGs alla ombud kan du 
bland annat köpa kontantkort till 
din mobil och hämta ut biljetter till 
de flesta evenemangen. Nytt för i år 
är att du kan köpa startpaket och 
ladda ditt mobila bredband. ATG-om-
buden hanterar även försäljning och 
vinstuthämtning av externa partners 
såsom Spero och Bingolotto.

ombuden är alltid Live
ombuden är ATgs viktigaste 
försäljningskanal. Mötet mel-
lan kund och ombud är vital för 
ATgs försäljning. Hos ombudet 
kan våra kunder spela och upp-
leva trav- och galopp tillsam-
mans samt lära sig tjusningen 
med hästsporten. 

Under året fortsatte ATG 
lanseringen av direktspel till 
ombuden. Direktspel innebär 
att kunderna hos en stor del 
av ATG-ombuden kan spela och 
följa loppen live på tv-skärmar-
na. Tidigare har det endast 
varit möjligt hos ATGs speciella 
LIVE-ombud. Detta möjliggör för 
våra kunder att ta del av ATGs 
strävan att göra sporten mer 
direkt och levande och samti-
digt möta kundernas krav på 
tillgänglighet.

Fortsatt satsning
ATG fortsätter sina satsningar 
på ombuden, och glädjande nog 
har satsningarna gett resultat. 
ATGs knappt 2 000 ombud 
står för 65 procent av bolagets 
försäljning. Delar av ombudens 
framgångar kan förklaras av 
utökade live-sändningar. Anled-
ningen till att ombuden är ATGs 
viktigaste försäljningskanal är 
att de förmedlar känslan för 
sport, spänning, underhållning 

och framför allt samhörigheten. 
Ombuden är en viktig social 
träffpunkt, där våra kunder 
utbyter information, umgås 
och kan ta del av ombudets 
andelssystem. Under året har 
andelsspelen varit en stor del 
av ATGs framgångar. Det är 
roligt att spela, särskilt när man 
är tillsammans. Delad glädje 
är dubbel glädje. Det är lätt att 
glädjas med en kompis även 
om man själv inte går hem med 
största vinsten. 

Banorna och ombuden kom-
pletterar varandras verksamhet 
och ska tillsammans verka för 
att intresset för sporten och 
spelet fortsätter att leva och 
utvecklas. 

Höga krav
ATG ställer höga krav på ombu-
den gällande tillgänglighet och 
information. Därutöver tillhanda-
hålls en spelansvarsutbildning 
som är väsentlig. Ombuden får 
här lära sig att arbeta förebyg-
gande mot spelberoende och 
inriktar sig framförallt på att inte 
sälja spel till minderåriga samt 
att inte förmedla spel på kredit. 
ATG genomför löpande butiks-
kontroller och gör stickprov för 
att se om ombuden efterlever 
bland annat informationskrav 
och åldersgränser.  

EN VECKA I ATGs VÄRLD
onsdAG k l  15.09
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Travsport 

   på export
EN VECKA I ATGs VÄRLD
TorsdAG kl  10.59

det är torsdag, och hos ombu-
den i Holland och Polen pågår 
förberedelserna inför det direkt-
sända lunchtravet från sverige. 
snart kommer det att vara 
mycket folk på plats för att 
ta del av sändningarna. ATgs 
internationella erbjudande 
lockar stora skaror av spel- och 
hästintresserade.

Fler och fler länder förstår 
tjusningen med travsport och in-
tresset för ATGs produkter växer 
internationellt. Kombinationen 
spänning, trav i världsklass 
och utökad information samt 
tillgänglighet, gör att intresset 
för att spela på svenska trav- 
och galopptävlingar ökar samt 
fortsätter att sprida sig över 
världen. ATG är en av världens 
största aktörer när det gäller att 
exportera hästspel.

År 1905 upplöstes unionen 
mellan Norge och Sverige i 

Karlstad, men lever fortfarande 
kvar i form av Unionstravet, där 
de svenska och norska V75-
spelarna spelar i en gemensam 
storpott. Svenska hästar mot 
norska hästar. Svenska kuskar 
mot norska kuskar. Och svens-
ka V75-spelare mot norska 
V75-spelare. Under året har det 
svensk-norska samarbetet utö-
kats efter den formidabla suc-
cén med sport- och spellands-
kamperna länderna emellan.

Travsport på export
Norden anses som ett epicen-
trum för travsport, men intres-
set för travsport lever eller gror 
på flera andra håll runt om i 
världen. ATG märker av ett ökat 
intresse och har under året utö-
kat sin satsning på Polen, USA, 
Australien, Frankrike och Malta.

Den internationella försälj-
ningen sker i samarbete med 
utländska spelbolag som säljer 
ATGs spel via sin licens. ATG 

får i sin tur provision på för-
säljningen. En etablering i ett 
nytt land tar normalt från fyra 
månader till två år beroende på 
hur välutvecklad den utländska 
partnern är när det gäller allt 
från organisation och distribu-
tion till teknik samt marknads-
föring. För att förstärka det 
internationella erbjudandet och 
förbättra förutsättningarna för 
de internationella sändningarna 
har ATGs dotterbolag Kanal 75 
börjat sända travprogrammen 
på flera språk med kommen-
tatorer från respektive land för 
att tittarna ska kunna ta till sig 
sporten och tävlingsnerven på 
ett bättre sätt.

ATG jobbar nära trav- och 
galoppsportens förbund såväl 
i de nordiska länderna som i 
övriga Europa. Det innebär att 
ATGs internationella satsning 
har en ekonomisk betydelse 
för hästsporten i det land som 
spelar mot ATGs pooler.
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framgångssagaen levande

på nätet
EN VECKA I ATGs VÄRLD

fredAG  k l  17 .54

det nalkas helg och på fredags-
eftermiddagen loggar Anders 
in på ATg.se och läser på inför 
morgondagens v75. samtidigt 
lämnar han in dagens Flex och 
låter ATgs lopparkiv som inne-
håller tidigare tävlingar, visa 
förra helgens alla lopp, vilket 
underlättar de sista analyserna 
av veckans höjdpunkt, lörda-
gens v75.

I slutet av förra året lanserade 
ATG en helt ny spelsajt, och un-

der året har tjänsten utvecklats 
ytterligare för att underlätta och 
bli en integrerad helhetsupple-
velse för kunderna. Nu finns all 
nödvändig information tillgänglig 
på en och samma sida. Det 
uppmärksammades bland an-
nat av tidningen Internetworld 
som rankande ATG.se som tolv 
i kategorin Sveriges bästa sajt, 
alla kategorier. Dessutom fick 
ATG.se betyget nio av tio när 
Internetworld testade spelsajter.

Levande spelupplevelse
ATG.se gör kundernas spelupp-
levelse mer levande, möjligheten 
att påverka är av stor betydelse. 
På ATG.se kan kunden själv 
ta del av den information som 
är intressant och göra sidan 
personlig efter egna önskemål. 
En valfrihet som uppskattas 
mycket. Kunden kan läsa om 
alla hästar, titta på alla lopp live, 
lyssna på tränarintervjuer, ta del 
av ATGs enorma statistikdata-
bas och sist men inte minst, ta 

del av lopparkivet som ger möj-
lighet att se de senaste årens 
tv-sända lopp. En unik möjlighet 
att analysera kommande lopp 
på bästa sätt. När som helst 
och var som helst, i fjällstugan, 
hemma framför datorn eller på 
travbanan, kan du ta del av ATGs 
tjänster.

mobilspel
När du inte har tillgång till Inter-
net, så har du ändå möjlighet 
att ta del av ATGs speltjänster, 
nämligen via mobilen. Du kan 
befinna dig i liften på väg upp 
till fjälltoppen och ändå unna 
dig att koppla av en liten stund. 
Logga in, fundera ut din kom-
bination och sedan trycka på 
”spela”. Vem vet, när du sitter 
framför den tända brasan i fjäll-
stugan på kvällskvisten, kanske 
fru Fortuna har varit med dig och 
din analys visade sig vara den 
vinnande kombinationen. Ett 
incitament för en lyckad kväll.

ATG verkar inom en bransch 
som ställer mycket höga krav på 
verksamheten, inte minst när 
det gäller säkerheten. För att 
ATGs kunder, ägare och övriga 
intressenter ska känna sig 
trygga erbjuder ATG alltid en hög 
säkerhetsnivå som genomsyrar 
hela verksamheten. Säkerhets- 
och kvalitetsarbetet handlar 
hos ATG om allt från spel- och 
informationssäkerhet till säkra 
ombud och krisledning. ATGs 

kunder, vare sig det gäller spe-
lare eller biljettköpare ska alltid 
kunna lita på att kvaliteten och 
säkerheten i verksamheten är 
garanterad.

Lotteriinspektionen är den 
statliga myndighet som kontrol-
lerar den svenska reglerade 
spelmarknaden och Lotteri-
inspektionen har givetvis full 
insyn i hela den spelrelaterade 
verksamheten hos ATG. Genom 
högkvalitativa IT-system och det 

nära samarbetet med Lotteri-
inspektionen kan ATG garantera 
sina spelkunder den trygghet 
och spelsäkerhet som kunden 
har rätt att förvänta sig av ett 
seriöst spelbolag. 

Spelsäkerheten regleras i de 
vadhållningsbestämmelser som 
ATG ger ut för spel på hästar 
i Sverige och som innehåller 
allmänna bestämmelser samt 
regler för spel och vinstutbetal-
ning inom ATG. 

Vår säkerhet – kundens trygghet 
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Lördag, veckans 
höjdpunkt

EN VECKA I ATGs VÄRLD

LördAG  k l  13 .15

Lördag, veckans höjdpunkt – som 
alla lördagar. Varje vecka sedan 
16 år tillbaka äter Anders och 
hans vänner traditionsenlig lunch 
tillsammans hos Giorgio, på den 
lokala tavernan som ligger vägg-
i-vägg med stadens ATG LIVE-
ombud.

Sedan är det dags att analysera 
de sista idéerna inför start och 
sätta sig framför TV-skärmarna 
och lördagens alla V75-lopp. 

Samtidigt, cirka 40 mil väster 
om ATG ombudet har V75- 
cirkusen kommit till staden. Det 
är som en magisk dragnings-
kraft sköljer över de tävlande, 
publik, inne hos ombuden, 
alla experter framför ATG.se. 
Överallt pratas det spelformer, 
hästar, kuskar, placeringar, 
varvtider och drömmar om kom-
mande storvinster – alla känner 
av att det är i dag det händer, 
det är idag det ska avgöras. 

Det fantastiska är att känslan 
infinner sig vecka efter vecka, 
lördag efter lördag. V75 är en 
framgång utan dess like – en 
succé som lockar eliten och 
bredden till ett kittlande gladia-
torspel, där miljoner kronor ska 
delas ut till alla lyckliga vinnare. 
V75 berör vare sig man vinner 
eller förlorar. Har du inte upplevt 
magin kring spelet och sporten? 
Då har du mycket roligt att se 
fram emot.

Omsättning  12	687	418	872	kr

Marknadsandel 31	procent

Antal ombud 1	948

Antal aktiva konton 188	749	st

Totalt antal kuponger 169	657	037	st

Snitt per kupong 75	kr

Högsta vinst 20	794	827

Omsättning andelsspel 1	034	074	383

Internationellt spel 1	571	889	940

Antal V75-jackpots 20	st

Datum	 Belopp

2007-07-07 47 360 999

2007-06-24 45 285 093

1996-08-17 33 149 592

2004-05-29 32 231 761

2005-01-29 24 315 984

2005-01-29 23 556 219

2007-10-11 23 379 470

2005-06-04 22 244 388

2003-03-08 22 161 533

2000-09-09 21 392 971

Högsta V75 vinster till och med  
31 december 2009

Nyckeltal 2009

Högsta V75 vinster
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DET ENKLASTE SÄTTET ATT SPELA PÅ HÄSTAR
DET ENKLASTE SÄTTET ATT SPELA PÅ HÄSTAR

EN VECKA I ATGs VÄRLD

söndAG k l  08.22

namnet är Harry. Harry Boy!
förhoppningsvis ska bli en häst 
att räkna med i årgångsloppen 
framöver.

Året var 1994, Harry Boy föd-
des. Vem kunde ana vilken 
succé det skulle bli? Harry Boy 
har hjälpt tusentals och åter 

Söndag – mormor och morfar åker 
till gården, där deras häst tränas. 
På vägen lämnar de in en Harry 
Boy via mobilen. Som hästägare 
är de såklart intresserade av hur 
träningsmöjligheterna ser ut på 
gården där deras gunstlings fram-
tid avgörs, samt att drömmen ska 
gå i uppfyllelse, att Equus Share 

tusentals spelare till både stora 
och små vinster. Sammanlagt 
har närmare 17 miljarder kronor 
delats ut bara under 2000-talet. 
I slutet av året lanserades en 
ny modifierad Harry Boy. En an-
nan nyhet är att du numera kan 
spela en Harry Boy på nästan 
alla våra spelformer. Lycka till!

Järvsöfaks –  
tidernas största 

publikmagnet 
på travbanorna 

runt om i 
Sverige.

FÖDD 23 juni 1994

STAMTAVLA Trollfaks – Järvsö Anna

UPPFÖDARE Jan-Olov Persson, Hudiksvall

TRÄNARE Jan-Olov Persson, Hagmyren

ÄGARE Hälsinge Trav AB & Sundbo El AB

ANTAL STARTER 234

ANTAL SEGRAR 201

SEGERPROCENT 86

PLATSPROCENT 94

PRISPENGAR 21 288 570 kronor

en stjärna tog farväl. 28 december 2009 gjorde Järvsöfaks sin sista 
start och tog sin 201:a seger. En osannolik karriär var slut. Nu är Järvsö-
faks en glad pensionär på 16 år, som ägnar sig helt åt avelsarbete.

Med Harrys påsar får du fler färdiga spel till utvalda tävlingar. Harrys påsar går att köpa 
hos ATG-ombuden, på ATG.se, på banan eller via ATGs mobiltjänst. Du kan även prenu-
merera på Harry Boy och få ditt spel skickat till dig som SMS eller e-post. Du köper din 
prenumeration hos ditt ATG-ombud eller på ATG.se. För att prenumerera på Harry Boy 
behöver du ett ATG-konto/kort.
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 Anordnas normalt alla tävlingsdagar på de banor som inte har V65 och V64.
 Utdelning på 5 rätt. Om ingen har 5 rätt blir det utdelning på 4 rätt, och så vidare. 
 Radpris 1 krona.

Introduktionsår: 1959
Omsättning 2009: 286 Mkr
Högsta vinst 2009: 1 059 297 kronor

 Anordnas en gång per dag vid lunchtävlingarna samt på V75-banan.
 Utdelning på 4 rätt.
 Om ingen har 4 rätt blir det utdelning på 3 rätt, och så vidare. 
 Radpris 2 kronor.

Introduktionsår: 2006
Omsättning 2009: 373 Mkr
Högsta vinst 2009: 478 249 kronor
 

Introduktionsår: 1994
Omsättning 2009: 66 Mkr
Högsta vinst 2009: 136 590 kronor

 Avgörs normalt varje onsdag på Solvalla.
 Utdelning på 6, 5 och 4 rätt.
 Vinstfördelningsprocent 40-20-40.
 Jackpot om ingen har 6 rätt eller om utdelningen på 4 och/eller 5 rätt understiger 

7 kronor. Jackpotbeloppet flyttas till kommande veckas 6-rättspott.
 Man kan välja att spela endast för 6 rätt (V6). Vinsten blir då 2,5 gånger utdelningen 

på 6 rätt.
 Radpris 1 krona.

Introduktionsår: 1999, 2005
Omsättning 2009: 965 Mkr
Högsta utdelning 2009: 10 742 996 kronor
Antal jackpots 2009: 16 st

 Alla dagar utom onsdag och lördag.
 Utdelning på 6 och 5 rätt.
 Vinstfördelningsprocent 50–50.
 Jackpot om ingen har 6 rätt eller om utdelningen understiger 20 kronor.

Jackpotbeloppet flyttas till 6-rättspotten motsvarande dag kommande vecka.
 Man kan välja att spela endast för 6 rätt (V6), från 2010. Vinsten blir då 2 gånger 

utdelningen på 6 rätt.
 Radpris 1 krona.

Introduktionsår: 1974, 2002, 2005
Omsättning 2009: 1 180 Mkr
Högsta utdelning 2009: 2 819 735 kronor
Antal jackpots 2009: 17 st

Introduktionsår: 1993
Omsättning 2009: 4 744 Mkr
Högsta utdelning 2009: 19 910 770 kronor
Antal jackpots 2009: 20 st

 Avgörs normalt på lördagar.
 Utdelning på 7, 6 och 5 rätt.
 Vinstfördelningsprocent 40–20–40.
 Jackpot om ingen har 7 rätt eller om utdelningen på 5 och/eller 6 rätt understiger 

15 kronor. Jackpotbeloppet flyttas till kommande veckas 7-rättspott.
 Man kan välja att spela endast för 7 rätt (V7), från 2010. Vinsten blir då 2,5 gånger 

utdelningen på 7 rätt.
 Radpris 50 öre.
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Namnet kommer av möjligheten att vinna stora summor med en liten insats. Du väljer upp 
till sju lopp och spelar ”Vinnare” eller ”Plats”. Så länge du vinner flyttas din vinst över som 
insats i nästa lopp.

 Anordnas normalt varje tävlingsdag. 
 Utdelning på 3 rätt.
 Andelarna kostar 10 kronor.
 På banan köper man valfritt antal andelar till första loppet. Andelar på vinnande häst 

fördelas sedan i andra loppet. Andelar på vinnande häst i andra loppet fördelas sedan  
i tredje loppet. Varje vinnande andel ger utdelning.

 Anordnas på den bana som har V75, V65 eller V64.
 Man ska hitta vinnaren i två utvalda lopp.
 Oddset gånger grundinsatsen blir vinsten.
 Lägsta insats 5 kronor.

Introduktionsår: 1987
Omsättning 2009: 1 824 Mkr
Högsta odds 2009: 1 313,03

 Anordnas normalt på den bana som har lunchtävlingar.
 Man ska hitta vinnaren i två utvalda lopp.
 Oddset gånger grundinsatsen blir vinsten.
 Lägsta insats 5 kronor.

Introduktionsår: 2005
Omsättning 2009: 238 Mkr
Högsta odds 2009: 885,47

Vinnare
 Kan spelas i alla lopp.
 Man ska hitta vinnaren.
  Oddset gånger grundinsatsen blir 

vinsten.
 Lägsta insats 10 kronor.

Plats
 Kan spelas i alla lopp.
 Man ska hitta ettan, tvåan eller trean.
 Oddset gånger grundinsatsen blir 

vinsten.
 Lägsta insats 10 kronor.

Introduktionsår: 1923
Omsättning 2009: 1 658 Mkr
Högsta odds 2009: V 137,97 P 32,40
 

 Anordnas varje dag i utvalda lopp.
 Man ska hitta ettan, tvåan och trean i rätt ordningsföljd 

i ett utvalt lopp.
 Oddset gånger grundinsatsen blir vinsten.
 Lägsta insats 2 kronor.
 Dagens flex är en enklare Trio där spelaren först väljer total insats därefter hästar.

Introduktionsår: 2001
Omsättning 2009: 379 Mkr
Högsta odds 2009: 23 978,50

 Anordnas i alla travlopp.
 Man ska hitta ettan och tvåan oavsett ordningsföljd.
 Oddset gånger grundinsatsen blir vinsten.
 Lägsta insats 5 kronor.

Introduktionsår: 2004
Omsättning 2009: 894 Mkr
Högsta odds 2009: 1 729,82

 Anordnas i alla lopp på galopp.
 Man ska hitta ettan och tvåan i rätt ordningsföljd.
 Oddset gånger grundinsatsen blir vinsten.
  Lägsta insats 5 kronor.

Introduktionsår: 1937
Omsättning 2009: 80 Mkr
Högsta odds 2009: 1 477,90

Harry Boy kan du spela på V75, V64, V65, V5, V4, Dagens Dubbel, Lunch Dubbel, Trio, Tvilling och Komb. Med 
Harrys påsar får du fler färdiga spel till utvalda tävlingar. Harrys påsar går att köpa hos ATG-ombuden, på ATG.
se, på banan eller via ATGs mobiltjänst. Du kan även prenumerera på Harry Boy och få ditt spel skickat till dig 
som SMS eller e-post. Du köper din prenumeration hos ditt ATG-ombud eller på ATG.se. För att prenumerera på 
Harry Boy behöver du ett ATG-konto/kort.
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FöRVALTNINGSBERäTTELSE

Allmänt om verksamheten
Samtliga uppgifter avser moderbolaget om inget annat anges, 
se redovisningsprinciper sidan 46.

Åtagande 
Enligt avtal mellan staten och trav- och galoppsporten är 
bolagets syfte att främja trav- och galoppsporten inom landet 
och att verka för att denna skall kunna bedrivas på ett sådant 
sätt att de långsiktiga förutsättningarna för sportens utveck-
ling tryggas inom de av statsmakterna angivna ramarna.

Affärsidé
För att fullgöra uppdraget har ATG som affärsidé att ge kun-
derna en rikare fritid genom att med en högkvalitativ trav- och 
galoppsport som grund, innovativt och ansvarsmedvetet göra 
spel på hästar spännande, underhållande och lättillgängligt.

Ägare
Aktierna i ATG ägs till 90 procent av Svenska Travsportens 
Centralförbund (STC) och till 10 procent av Svensk Galopp 
(SG). Enligt avtal mellan staten och STC/SG utser regering-
en sex av styrelsens ledamöter varav en är ordförande, medan 
fem väljs på bolagsstämman, varav fyra på nominering av STC 
och en på nominering av SG. Därutöver nominerar bolagets 
fackliga organisationer en ledamot. 

ATG
Omsättning och kostnader
Under 2009 ökade den svenska omsättningen med 6 procent 
och nådde en ny rekordnivå på 12 688 Mkr (11 972). En 
förändrad spelmix till förmån för produkter med högre 
marginal har lett till att totonettot ökat procentuellt mer  
än omsättningen, 7 procent, och uppgick till 3 850 Mkr  
(3 613). Totonettot, definierat som omsättning minskad med 
spelarnas andel. 

Spelformen V75 har ytterligare stärkt sin ställning som det 
största spelet och omsättningsökningen med 485 Mkr ger en 
total omsättning på 4 744 Mkr (4 259). En bidragande orsak 
till omsättningsökningen har varit förändrade jackpotregler 
som lett till ett större antal jackpotomgångar, men även högre 
omsättningsnivå på övriga omgångar har bidragit till omsätt-
ningsökningen. I samband med förändring av jackpotreg-
lerna för V75 ändrades även jackpotreglerna för V64. Detta 
har varit en bland flera orsaker till att omsättningen på den 
spelformen ökat med 10 procent till 966 Mkr (875). Spelfor-
men Tvilling fortsätter att utvecklas väl och omsättningen 
uppgick till 894 Mkr (790), en ökning med 13 procent. 

Det internationella samarbetet har under året förstärkts där 
både spel från Sverige in till andra länders tävlingar och spel 
från andra länder till svenska tävlingar har ökat. Total omsätt-
ning för spel från andra länder till Sverige uppgick till 1 572 
Mkr (1 332), en ökning med 18 procent, och spel från Sverige 
till andra länder ökade med 31 procent och uppgick till 263 
Mkr (201). Spel från Sverige redovisas och beskattas i Sverige 
medan andra länders spel till svenska tävlingar redovisas och 
beskattas i respektive land.

De totala omkostnaderna för ATGs verksamhet, exklusive 
finansiellt netto, uppgick till 828 Mkr (803). Kostnadsök-
ningen på 25 Mkr är till största delen hänförlig till ökade 
marknadsföringskostnader, 13 Mkr, och rörliga försäljnings-
kostnader 7 Mkr. Ökade nettointäkter från den internationel-
la verksamheten har motverkat minskningen av partnerverk-
samhetens nettointäkter. Lägre räntenivåer har under året lett 
till att det finansiella nettot minskat med 12 Mkr till 14 Mkr, 
detta trots en förbättrad likviditet.  

ATGs totala nettoomkostnader uppgick 2009 till 814 Mkr 
(777).

Styrelsen och verkställande direktören för AB Trav och Galopp, org. nr. 556180-4161, 
får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2009.

Har du alla hästar hemma?

det övergripande reklamtemat för 2010 är ”Har du alla hästar hemma?”. Det nya temat lanserades under 
slutet av 2009 och bilden är hämtad från kampanjen V75 och Unionskampen på Momarken som en del av  
det svensk-norska samarbetet kring V75.



40 41

Fördelning till sporten 
Total fördelning till sporten blev 1 516 Mkr (1 520). 
Fördelningen av medel till centralförbund och trav- och galopp-
banorna har under året minskat med 28 Mkr till 1 136 Mkr, 
medan fördelningen av medel till prispengar i vissa specifika 
lopp, uppfödarstöd och unghäststimulans ökat med 24 Mkr till 
380 Mkr. 

Under 2010 kommer ett nytt fördelningssystem att börja 
gälla. Syftet med det nya fördelningssystemet är att banornas 
ersättning ska ha en starkare koppling till banornas tävlings-
program och skapa möjlighet till incitament som driver 
utveckling av både sport och spel.

Fördelning till staten
Ett nytt avtal mellan staten och trav- och galoppsporten för 
2009 träffades i december 2008. Utöver totalisatorskatten, 
som beräknas som bruttoöverskottet efter avdrag till spelare 
och med tillägg för bråkdelar och oinlösta vinster ska ATG 
avsätta medel för övergripande insatser av riksintresse för 
hästsektorn i Sverige. Avsättningen ska från och med 2009 
göras med 46 Mkr.

Under 2009 har ATG betalat 1 351 Mkr (1 268) i totalisa-
torskatt och avsättningen av medel uppgick till 46 Mkr (43).

Resultat
ATGs resultat före fördelning till sporten och staten uppgick 
till 3 036 Mkr (2 836) och resultatet efter fördelning uppgick 
till 122 Mkr (4).

Balansräkning, finansiering och soliditet
Balansomslutningen har under året ökat till 1 334 Mkr (1 104). 
Till största delen beroende på en stor ökning av övriga ford-
ringar, 83 Mkr där redovisningsmedel hos ATG-ombuden ökat 
med 70 Mkr. De kortfristiga skulderna har ökat med 108 Mkr. 

Ökningen är hänförlig till ökad skuld till direktkunderna,  
37 Mkr, högre vinstskuld till spelarna, 33 Mkr och övriga 
skulder 22 Mkr.

Samtliga investeringar under året har finansierats med egna 
medel och uppgick totalt till 93 Mkr. Investeringarna avser 
till största delen IT-relaterade projekt. Totalt har kassaflödet 
ökat med 142 Mkr och vid årsskiftet uppgick den samlade 
likviditeten till 616 Mkr (474).

Vid årsskiftet var det totala egna kapitalet 658 Mkr (536) 
och soliditeten 49,4 procent (48,6).
   
kANAL 75 AB
Kanal 75 är ett mediabolag i hästsportens tjänst, helägt av ATG. 
Bolaget producerar, paketerar och levererar redaktionellt inne-
håll för TV, ombud, banor, dagspress och Internet. Utveckling-
en av TV går mot att allt fler produktioner görs i HD-format 
och för att följa med i den utvecklingen har Kanal 75 påbörjat 
investeringar i ny teknik som ska ge möjlighet att producera 
och sända trav- och galopptävlingar i HD-format.
  
STYRELSENS ARBETE
Styrelsens medlemmar och sammansättning framgår av en 
särskild presentation på sidan 57.

Under 2009 hade styrelsen sju protokollförda samman-
träden. Strategier och andra företagsövergripande frågor be-
handlades av styrelsen vid ett strategimöte. Styrelsen har inom 
sig utsett ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. 

Styrelsen har antagit en skriftlig arbetsordning jämte instruk-
tion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande 
direktören och för ekonomisk rapportering. Styrelsen har även 
antagit en skriftlig arbetsordning för ATGs revisionsutskott.

Styrelsen har antagit en för företaget gällande finanspolicy 
för den allmänna finansiella riskhanteringen som i huvudsak 
begränsas till löpande dispositioner av likviditeten.

mILJöINFORmATION
ATG har genom ett målmedvetet och långsiktigt arbete 
sett över sin miljöpåverkan. Under flera år har ATG lyckats 
minska pappersanvändningen för gratisprogram, kuponger 
och spelkvitton. 2009 gick dock pappersanvändningen upp 
något jämfört med 2008, från 544 till 597 ton. Uppgången 
beror på att vi under 2008 gjorde en engångsinsats för att 
sänka ombudens lagerhållning på kuponger. Vi arbetar också 
med att successivt sänka energiförbrukningen både på IT-
sidan och generellt i Hästsportens Hus.

SPELANSVAR
När det gäller spelansvar så är ATGs roll att, så långt det är 
möjligt, arbeta förebyggande för att förhindra att människor 
förlorar kontrollen över sitt spelande. Våra insatser bygger 
helt och hållet på frivillighet. Detta för att vi människor är 
mer benägna att följa mål som vi själva har satt upp. Under 
2009 har vi bland annat tagit fram en helt ny internetbaserad 
interaktiv utbildning för ATG-ombuden, utvecklat en helt ny 
spelansvarssida under ATG.se samt utveckling av nya budget-
möjligheter för kunderna.

FRAmTIDA uTVEckLING OcH HäNDELSER ÅR 2010
Under det kommande året förväntas ingen förändring av villko-
ren på den svenska spelmarknaden varför ATG fortsatt kommer 
att verka på en marknad där olika konkurrensvillkor gäller.

Trots en kraftig konjunkturnedgång lyckades ATG öka 
sin omsättning under 2009, förväntningarna för 2010 är att 
konjunkturen ska vända men att kvardröjande effekter av 

lågkonjunkturen kommer att ge en omsättning som ligger i 
paritet med 2009. Utöver detta kommer ett antal stora evene-
mang 2010 att påverka ATGs omsättning negativt. 

Omsättningsökningen 2009 kommer att innebära att ATG 
under 2010 kommer att kunna leverera 111 Mkr mer till trav- 
och galoppsporten. 

DISPOSITION BETRäFFANDE BOLAGETS RESuLTAT
Moderbolaget
Bolagsstämman äger enligt bolagsordningen inte rätt att 
besluta om utdelning till aktieägarna eller därmed jämförlig 
åtgärd.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår därför att 
årets vinst 122,1 Mkr överförs till Hästsportens fond och att 
kvarstående medel i Hästsportens fond 610,3 Mkr balanseras 
i ny räkning.

Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas 
till efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödes-
analyser samt bokslutskommentarer.

Av koncernens fria medel föreslås ingen avsättning till 
bundna reserver.
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      Koncern      Moderbolag

Belopp i Mkr Not 2009 2008 2009 2008
Spelomsättning 1) 2 12 687,5 11 972,0 12 687,5 11 972,0

Bråkdelar och oinlösta vinster 84,3 77,5 84,3 77,5
Provision till utland –10,5 –8,2 –10,5 –8,2
Vinster till spelare –8 911,6 –8 428,1 –8 911,6 –8 428,1

Totonetto 2 3 849,7 3 613,2 3 849,7 3 613,2

Spelets kostnader 3 –854,1 –822,1 –944,8 –907,8
Administrationskostnader 4 –104,3 –100,3 –101,0 –97,2
Övriga rörelseintäkter 5 371,7 337,2 297,8 265,0
Övriga rörelsekostnader 6 –241,1 –218,1 –79,9 –63,5

Rörelseresultat 1, 7 3 021,9 2 809,9 3 021,8 2 809,7

Ränteintäkter och liknande resultatposter 14,2 27,7 14,2 27,7
Räntekostnader och liknande resultatposter –0,5 –1,5 –0,5 –1,5

Resultat före fördelning 3 035,6 2 836,1 3 035,5 2 835,9

Fördelat till centralförbund och banor 8 –1 136,3 –1 164,3 –1 136,3 –1 164,3
Fördelat till hästsportens aktiva 9 –380,1 –356,1 –380,1 –356,1

Resultat före skatt och avtal 1 519,2 1 315,7 1 519,1 1 315,5

Totalisatorskatt –1 351,0 –1 268,2 –1 351,0 –1 268,2
Åtaganden enligt avtal med staten –46,0 –43,0 –46,0 –43,0
Skatt på årets resultat 10 –0,1 –0,1 – –

Årets resultat 122,1 4,4 122,1 4,3

 
1) Omsättning inklusive spel från utlandet uppgick till 14 259,4 Mkr (13 304,0).
     Utländsk omsättning redovisas och beskattas i det land där omsättningen genereras.
 

RESuLTATRäkNINGAR BALANSRäkNINGAR  

      Koncern      Moderbolag

TILLGÅNGAR  Not 09-12-31 08-12-31 09-12-31 08-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Programvara 120,6 126,9 117,7 125,6
Pågående projekt 4,8 4,2 4,8 4,2

11 125,4 131,1 122,5 129,8

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 0,0 0,0 0,0 0,0
Inventarier 92,6 97,4 76,1 71,2
Pågående projekt 8,1 – – –

12, 13 100,7 97,4 76,1 71,2

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 14 – – 0,1 0,1
Andra långfristiga fordringar 15 120,5 113,7 120,5 113,7

 120,5 113,7 120,6 113,8

Summa anläggningstillgångar 346,6 342,2 319,2 314,8

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 21,8 14,1 21,5 13,7
Fordran hos koncernföretag – – 11,7 8,6
Övriga fordringar 16 347,6 277,2 340,2 270,2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27,2 25,2 25,0 22,7

396,6 316,5 398,4 315,2

Kortfristiga placeringar 17 280,7 258,3 280,7 258,3
Kassa och bank 18 335,5 216,2 335,5 215,7
Summa omsättningstillgångar 1 012,8 791,0 1 014,6 789,2

Summa tillgångar 1 359,4 1 133,2 1 333,8 1 104,0
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BALANSRäkNINGAR  

      Koncern      Moderbolag

Not 2009 2008 2009 2008
Den löpande verksamheten
Resultat före skatt och avtal 1 519,2 1 315,7 1 519,1 1 315,5
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet a) 104,0 96,1 95,7 89,3

1 623,2 1 411,8 1 614,8 1 404,8

  Betald totalisatorskatt –1 351,0 –1 268,2 –1 351,0 –1 268,2
  Åtaganden enligt avtal med staten –46,0 –43,0 –46,0 –43,0
  Betald skatt –0,1 –0,1 – –

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital 226,1 100,5 217,8 93,6

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (–)/Minskning (+) av fordringar –80,1 –51,8 –83,2 –56,8
Ökning (+)/Minskning (–) av skulder 109,2 –63,4 107,7 –61,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 255,2 –14,7 242,3 –24,7

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –54,8 –57,9 –52,5 –56,8
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –51,9 –48,8 –40,8 –39,8
Ökning (–)/Minskning (+) av reversfordringar –6,8 1,9 –6,8 1,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten –113,5 –104,8 –100,1 –94,7

Årets kassaflöde 141,7 –119,5 142,2 –119,4

Likvida medel vid årets början 474,5 594,0 474,0 593,4
Likvida medel vid årets slut 18 616,2 474,5 616,2 474,0

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen
a) Avskrivning av tillgångar 103,0 96,1 95,7 89,3
Utrangeringsförlust anläggningstillgångar 1,0 – – –

104,0 96,1 95,7 89,3

Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen ränta 14,2 27,7 14,2 27,7
Erlagd ränta –0,5 –1,5 –0,5 –1,5

13,7 26,2 13,7 26,2
Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank 1) 335,5 216,2 335,5 215,7
Kortfristiga placeringar 280,7 258,3 280,7 258,3

1) Av likvida medel vid årets slut härrör 123,3 Mkr (85,0) redovisningsmedel tillhörande direktkund.

kASSAFLöDESANALYSER

      Koncern      Moderbolag

EGET KAPITAL OCH SKULDER  Not 09-12-31 08-12-31 09-12-31 08-12-31
Eget kapital 19
Bundet eget kapital

Aktiekapital (400 000 aktier) 40,0 40,0 40,0 40,0
Bundna reserver 8,3 8,3 8,0 8,0

48,3 48,3 48,0 48,0
Fritt eget kapital

Hästsportens fond 488,2 483,9 488,2 483,9
Fria reserver 0,8 0,8 – –
Årets resultat 122,1 4,4 122,1 4,3

611,1 489,1 610,3 488,2

Summa eget kapital 659,4 537,4 658,3 536,2

Långfristiga skulder
Leasingavtal 13 2,0 7,0 –         –

2,0 7,0 –         –

Uppskjuten skatt 0,1 0,1 –         –

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 82,0 87,8 64,2 72,1
Skuld direktkund 18 124,2 86,9 124,2 86,9
Övriga skulder 20 390,4 321,8 389,5 320,9
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 101,3 92,2 97,6 87,9

697,9 588,7 675,5 567,8

Summa eget kapital och skulder 1 359,4 1 133,2 1 333,8 1 104,0

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga
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NOT	1		ANsTällDA	OcH	PersONAlkOsTNADer

        Koncern         Moderbolag
2009 2008 2009 2008

Medeltalet anställda 236 246 195 201
varav män, i procent 70 71 70 70

Löner, andra ersättningar 
och sociala kostnader.
Styrelse och VD 5,3 5,9 4,0 4,5
Övriga anställda 118,4 115,5 101,8 99,7
Summa 123,7 121,4 105,8 104,2

Sociala kostnader 59,2 57,6 51,6 49,9
(varav pensionskostnader) 20,4 17,8 18,3 15,7

Av bolagets pensionskostnader avser 0,9 (0,8) styrelse och VD.

Sjukfrånvaro (avser koncernen) % 2009 2008
Total sjukfrånvaro 1,4 1,3
Långtidssjukfrånvaro 0,1 0,1

Kvinnor under 30 3,5 3,1
Kvinnor 30–49 år 1,6 1,5
Kvinnor 50 år och äldre 2,7 0,8

Män under 30 1,4 0,8
Män 30–49 år 0,9 1,1
Män 50 år och äldre 1,3 1,0

Jämställdhetsplan
I enlighet med diskrimineringslagen bedrivs ett aktivt arbete inom 
företaget för att motverka diskriminering och på andra sätt främja 
lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros-
uppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. En treårig 
plan upprättas för arbetet i samverkan med de lokala arbetstagaror-
ganisationerna.

Andel kvinnor i ledande befattning, % 2009 2008
Styrelsen 33 33
Företagsledningen 33 22

lån	till	ledande	befattningshavare
Inga lån har lämnats till ledande befattningshavare.

AB	Trav	och	Galopp
Ersättningar med mera till styrelsen och verkställande direktören
Styrelsen har uppburit en ersättning om 1,9 Mkr. Under året har 
verkställande direktör (VD) uppburit lön och ersättningar uppgå-
ende till 2,6 Mkr samt förmån av fri bil. VD är ansluten till allmän 
pensionsplan, men har rätt att vid 62 års ålder avgå med avtalspen-
sion. För VD råder en ömsesidig uppsägningstid på sex månader. 
VD har, vid uppsägning från företagets sida rätt till avgångsvederlag 
motsvarande två årslöner med ett års avräkning.

Ersättning till revisor
Ersättning till Stefan Holmström, KPMG, har för räkenskapsåret 
2009 uppgått till 0,5 Mkr varav 0,5 Mkr avser lagstadgad revision.

kanal	75	AB
Ersättningar med mera till styrelsen och verkställande direktören
Till styrelsemedlemmar har utbetalts en ersättning om 0 Mkr. Verk-
ställande direktören har uppburit lön och ersättningar uppgående 
till 1,3 Mkr samt förmån av fri bil. Pensionskostnader VD uppgår till 
0,3 Mkr.

Ersättning till revisor
Ersättning till Stefan Holmström, KPMG, har för räkenskapsåret 
2009 uppgått till 0 Mkr avseende lagstadgad revision.

Följande avskrivningstider tillämpas: 
Koncernen Moderbolag

Immateriella anläggningstillgångar
Programvara 5 år 5 år
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Datorer 5 år 5 år
Terminaler 3 år 3 år
Övriga inventarier 5 år 5 år

Leasing – leasetagare
Redovisningsrådets rekommendation RR6:99 tillämpas. Leasing 
klassi ficeras i koncernredovisningen antingen som finansiell eller 
operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekono-
miska riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet 
i allt väsentligt är överförda till leasetagaren, om så ej är fallet så är 
det fråga om operationell leasing.

Tillgångar som förhyrs enligt finansiella leasingavtal har 
redovisats som tillgång i koncernens balansräkning. Förpliktelsen 
att betala framtida leasing avgifter har redovisats som lång- och 
kortfristiga skulder. Dessa  tillgångar avskrivs enligt plan medan 
leasingbetalningarna redo visas som ränta och amortering av 
skulderna.

Avseende finansiella leasingavtal för ombudsutrustning har 
avskrivningar och ränta redovisats under spelets kostnader.

koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovis-
ningsrådets rekommendation (RR1:00). Koncernredovisningen 
omfattar moder bolaget, AB Trav och Galopp och det helägda 
dotterbolaget, Kanal 75 AB.

I förvaltningsberättelsen har endast uppgifter rörande moder-
bolaget  lämnats. Koncernen överensstämmer i allt väsentligt med 
moderbolagets  siffror, endast dotterbolaget Kanal 75 AB:s externa 
kostnader och investe ringar avviker.

koncernuppgifter
Bolaget ägs till 90 procent av Svenska Travsportens Central-
förbund,  org nr 802003-5575, och till 10 procent av Svensk 
Galopp, org nr 802001-1725, båda med säte i Stockholm. 

Av moderföretagets totala inköp och försäljning avser inköp 
och försälj ning med andra företag inom den företagsgrupp som 
bolaget tillhör av mindre betydande belopp.

 

Belopp i Mkr om inget annat anges.

Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Års-
redovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). I de fall det saknas 
ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall 
vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendation 
enligt vad som anges nedan. Resultaträkningen har anpassats med 
hänsyn till rörelsens särskilda inriktning.

Värderingsprinciper med mera 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om 
inget annat anges nedan.

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp 
varmed de beräknas inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till 
balansdagens kurs i enlighet med Redovisningsrådets rekommen-
dation nr 8. Kursdifferen ser på rörelsefordringar och rörelse-
skulder ingår i rörelseresultatet, medan differenser på finansiella 
fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster. 

I den mån fordringar och skulder i utländsk valuta har ter-
minssäkrats omräknas de till terminskurs.

Intäkter
ATGs intäkter redovisas när trav- och galopptävlingarnas resul-
tat fastställts efter avslutad tävling.

Inkomstskatter
ATGs rörelse är skattebefriad och således uppstår inga skat-
tepliktiga tempo rära skillnader eller avdragsgilla temporära 
skillnader. I dotterbolaget Kanal 75 AB finns inga skattepliktiga 
temporära skillnader eller avdragsgilla temporära skillnader.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivning enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvär-
den. Avskriv ning sker över tillgångens nyttjandeperiod ner till ett 
beräknat restvärde.

NOTER
mED REDOVISNINGSPRINcIPER OcH BOkSLuTSkOmmENTARER
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NOT	2		NeTTOOmsäTTNiNG	Per	sPelfOrm	

        Koncern         Moderbolag
2009 2008 2009 2008

V75 4 743,6 4 258,5 4 743,6 4 258,5
V65 1 179,9 1 172,0 1 179,9 1 172,0
V64 965,5 875,0 965,5 875,0
V5 286,2 274,1 286,2 274,1
V4 372,8 301,6 372,8 301,6
V3 66,1 74,6 66,1 74,6
DD/LD 2 062,2 2 144,3 2 062,2 2 144,3
TRIO 379,0 365,1 379,0 365,1
VPK 1 737,9 1 716,8 1 737,9 1 716,8
TVILLING 894,3 790,0 894,3 790,0

12 687,5 11 972,0 12 687,5 11 972,0
Vinster –8 911,6 –8 428,1 –8 911,6 –8 428,1

3 775,9 3 543,9 3 775,9 3 543,9

Bråkdelar och oinlöst 84,3 77,5 84,3 77,5
Provision till utland –10,5 –8,2 –10,5 –8,2
Totonetto 3 849,7 3 613,2 3 849,7 3 613,2

NOT	3		sPeleTs	kOsTNADer

        Koncern         Moderbolag
2009 2008 2009 2008

Marknadsföring och media
Marknadsföring 212,1 204,2 203,9 196,5
TV och övrig mediaproduktion – – 98,9 93,4
Olympiatrav 10,4 10,5 10,4 10,5

222,5 214,7 313,2 300,4
Svensk försäljning
Kundsupport 10,5 8,9 10,5 8,9
Försäljningskostnader 69,1 62,7 69,1 62,7
Direktkund 26,0 22,5 26,0 22,5
Avskrivning och ränta för 
ombudsutrustning 4,8 7,3 4,8 7,3

110,4 101,4 110,4 101,4
Rörliga försäljningskostnader
Ombudskanalen 13,8 15,0 13,8 15,0
Provisioner 186,9 182,7 186,9 182,7
Gratisprogram 19,9 21,2 19,9 21,2
Kuponger 20,8 16,9 20,8 16,9
Kortkostnader 6,7 6,6 6,7 6,6

248,1 242,4 248,1 242,4
Försäljningskostnad bana
Administration banförsäljning 3,5 3,3 3,5 3,3
Övriga tävlingskostnader 2,8 2,7 2,8 2,7
Transportbidrag V75 4,6 4,6 4,6 4,6

10,9 10,6 10,9 10,6

Försäljning Internationellt 22,1 19,5 22,1 19,5

Övriga spelkostnader
Kvalitet och säkerhet 10,7 11,4 10,7 11,4
IT-kostnader 172,0 168,5 172,0 168,5
Avskrivningar 57,4 53,6 57,4 53,6

240,1 233,5 240,1 233,5

Summa 854,1 822,1 944,8 907,8

NOT	4		ADmiNisTrATiONskOsTNADer

          Koncern    Moderbolag
2009 2008 2009 2008

Utredningar, projekt 10,0 8,3 10,0 8,3
Fastighetsförvaltning 3,9 3,0 3,9 3,0
Administrativ data 9,7 9,9 9,7 9,9
Allmänna omkostnader 42,4 43,4 39,1 40,3
Avskrivningar 38,3 35,7 38,3 35,7
Summa 104,3 100,3 101,0 97,2

NOT	5		ÖvriGA	rÖrelseiNTäkTer

          Koncern    Moderbolag
2009 2008 2009 2008

Produktionsintäkter Kanal 75 73,9 72,2 – –

Ombud
Hyresintäkter ombud 54,9 55,8 54,9 55,8
Försäljning och kundstöd 3,1 2,5 3,1 2,5
Ombudskanalen 15,6 15,5 15,6 15,5

73,6 73,8 73,6 73,8

Bana 1,4 1,4 1,4 1,4

Direkt 22,6 16,5 22,6 16,5

Försäljning Internationellt 65,0 55,1 65,0 55,1

Övriga intäkter från  
spelverksamheten
Reklam, TV och annan  
marknadsföring 0,1 0,3 0,1 0,3
Kvalitet och säkerhet 1,0 1,1 1,0 1,1
IT-verksamhet 3,8 4,2 3,8 4,2
Övriga tävlingsintäkter 0,2 0,2 0,2 0,2

5,1 5,8 5,1 5,8

Administration
Hyresintäkter Hästsportens Hus 12,0 11,5 12,0 11,5
Intäkter från banorna 7,4 7,2 7,4 7,2
Intäkter sportsystem 2,9 2,9 2,9 2,9
Övrig administration 3,3 3,5 3,3 3,5

25,6 25,1 25,6 25,1

Terminalnät 104,5 87,3 104,5 87,3
Summa 371,7 337,2 297,8 265,0

NOT	6		ÖvriGA	rÖrelsekOsTNADer

          Koncern    Moderbolag
2009 2008 2009 2008

Kanal 75 AB 161,2 154,6 – –

Terminalnät 76,3 52,7 76,3 52,7

Forskning
Forskningsanslag 3,6 3,6 3,6 3,6

Veterinärverksamhet och 
hästsjukvård
Utbildningstjänster – 5,2 – 5,2
Hästkliniker – 2,0 – 2,0

– 7,2 – 7,2

Summa 241,1 218,1 79,9 63,5

NOT	7			AvskrivNiNGAr	Av	immATeriellA	OcH	mATeriellA	
ANläGGNiNGsTillGåNGAr	

          Koncern    Moderbolag
2009 2008 2009 2008

Programvara 60,6 56,9 59,8 56,1
Inventarier 42,4 39,2 35,9 33,2
Summa 103,0 96,1 95,7 89,3

Avskrivningar enligt plan 
fördelade per funktion
Spelets kostnader 57,4 53,6 57,4 53,6
Administrationskostnader 38,3 35,7 38,3 35,7
Övriga rörelsekostnader 7,3 6,8 – –
Summa 103,0 96,1 95,7 89,3
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NOT	13		iNveNTArier

          Koncern    Moderbolag
2009- 2008 2009 2008

Ackumulerade anskaffnings
värden
Vid årets början 467,7 431,5 393,9 366,0
Nyanskaffningar 43,8 48,8 40,8 39,8
Avyttringar och utrangeringar –41,4 –12,6 –5,4 –11,9
Omklassificering från  
programvara 6,9 – – –
Pågående projekt 8,1 – – –
Finansiella leasingavtal 21,8 21,8 – –

506,9 489,5 429,3   393,9
Ackumulerade avskrivningar 
enligt plan
Vid årets början 377,3 350,8 322,7   301,4
Avyttringar och utrangeringar –40,3 –12,6 –5,4 –11,9
Omklassificering från  
programvara 7,0 – – –
Årets avskrivning enligt plan 
på anskaffningsvärden 42,4 39,1 35,9 33,2
Finansiella leasingavtal 19,8 14,8 –

406,2 392,1 353,2   322,7

Redovisat värde vid årets slut 100,7 97,4 76,1   71,2

Fullt avskrivna inventarier 291,4 299,8 281,2 258,6

Maskiner som innehas under finansiella leasingavtal ingår med ett 
bokfört värde om 2,0 Mkr. Leasingen avser utrustning som finns 
utplacerad hos ATG ombuden samt TV- och mediautrustning.
Framtida minileasavgifter avseende finansiell leasing förfaller till 
betalning enligt nedan:

               Koncern
År Finansiella leasingavtal nominellt  (nuvärde)
2010 2,5 2,4

NOT	14		ANDelAr	i	kONcerNfÖreTAG

   Moderbolag
09-12-31 08-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 0,1 0,1
Utgående bokfört värde 0,1 0,1

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
 Moderbolag

Koncernföretag /org nr/ säte
Antal 

andelar
Andel 

i % 1)
Redovisat

 värde
Kanal 75 AB 1000 100 0,1
/556578-3965/Stockholm

1)  Ägarandelen av kapitalet avses, vilket överensstämmer med andelen av  
rösterna för totalt antal aktier.

NOT	10		skATT	På	åreTs	resulTAT
Årets totala skatt uppgår till 0,1 Mkr, varav 0,1 Mkr är aktuell skatt och 
uppskjuten skatt är 0,0 Mkr.

NOT	11		PrOGrAmvArA

          Koncern    Moderbolag
2009 2008 2009 2008

Ackumulerade  
anskaffningsvärden
Vid årets början 767,7 709,8 739,7 682,9
Nyanskaffningar 50,0 53,7 47,7 52,6
Utrangering –19,6 – – –
Omklassificering till inventarier –6,9 – – –
Pågående projekt 4,8 4,2 4,8 4,2

796,0 767,7 792,2 739,7

Ackumulerade avskrivningar 
enligt plan
Vid årets början 631,6 574,7 604,9 548,8
Utrangering –19,6 – – –
Omklassificering till inventarier –7,0 – – –
Årets avskrivning enligt plan 
på anskaffningsvärden 60,6 56,9 59,8 56,1

665,6 631,6 664,7 604,9

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början 5,0 5,0 5,0 5,0
Nedskrivning av pågående 
projekt – – – –

5,0 5,0 5,0 5,0

Redovisat värde vid årets slut 125,4 131,1 122,5 129,8

Fullt avskrivna immateriella 
tillgångar 547,2 507,8 547,1 483,3

NOT	12		ByGGNADer	

          Koncern    Moderbolag
2009 2008 2009 2008

Ackumulerade anskaffnings
värden
Vid årets början 10,8 10,8 10,8 10,8

Ackumulerade avskrivningar 
enligt plan
Vid årets början 10,8 10,8 10,8 10,8
Redovisat värde vid årets slut 0,0 0,0 0,0 0,0

Taxeringsvärden,  
byggnader (i Sverige) –

                       
– –

                           
–

Fullt avskrivna byggnader 10,8 10,8 10,8 10,8

NOT	9		fÖrDelAT	Till	TrAv-	OcH	GAlOPPsPOrTeNs	AkTivA

          Koncern    Moderbolag
2009 2008 2009 2008

Till travsportens aktiva 
Hästägare  
Rikstotopriser V75 108,0 102,4 108,0 102,4
Prisanslag V65/V64 45,1 45,1 45,1 45,1
Prisanslag Lunch 34,4 24,8 34,4 24,8
Unghästserie 10,3 10,2 10,3 10,2
Prisanslag Kallblod 8,5 8,4 8,5 8,4
Stosatsning 6,5 3,9 6,5 3,9
Internationella lopp 3,4 3,4 3,4 3,4
Storloppssatsning 3,0 3,0 3,0 3,0
Montésatsning 2,5 2,5 2,5 2,5
Breeders Crown 0,6 1,1 0,6 1,1
Wången Cup 1,1 1,0 1,1 1,0
Diverse prisanslag 3,3 2,4 3,3 2,4
Summa prisanslag 226,7 208,2 226,7 208,2
  
Premier unghäststimulans  46,2 44,3 46,2 44,3
  
Uppfödare  
Uppfödarpremier  74,5 73,0 74,5 73,0
Avelsstimulans kallblod  2,4 1,8 2,4 1,8
Summa uppfödare 76,9 74,8 76,9 74,8

Tränarpremier  1,9 1,8 1,9 1,8
Summa till travsportens aktiva   351,7 329,1 351,7 329,1

          Koncern    Moderbolag
2009 2008 2009 2008

Till galoppsportens aktiva  
Hästägare  
Prisanslag Komb och Trio 6,5 6,5 6,5 6,5
Storloppspriser 5,5 5,4 5,5 5,4
Prisanslag V65 3,1 3,3 3,1 3,3
Internationella  lopp 2,2 2,2 2,2 2,2
Svensk bonus/Stopriser 1,7 1,7 1,7 1,7
Prisanslag Lunch 1,8 1,5 1,8 1,5
Diverse prisanslag 1,8 0,5 1,8 0,5
Summa prisanslag 22,6 21,1 22,6 21,1

Uppfödarpremier 5,1 5,1 5,1 5,1

Tränarpremier 0,7 0,8 0,7 0,8
Summa till galoppsportens 
aktiva 28,4 27,0 28,4 27,0

Summa till trav och  
galopp sportens aktiva 380,1 356,1 380,1 356,1

NOT	8		fÖrDelAT	Till	ceNTrAlfÖrBuND	OcH	BANOr	

          Koncern    Moderbolag
2009 2008 2009 2008

TRAV  
Svenska Travsportens  
Centralförbund 91,0 88,6 91,0 88,6
  
Banor  
Grundbelopp 915,2 910,0 915,2 910,0
Engångsanslag 10,2 45,7 10,2 45,7
Punktanslag 5,0 4,7 5,0 4,7
Ungdomsverksamhet 5,5 5,5 5,5 5,5
Summa överförda medel 935,9 965,9 935,9 965,9
  
Ekonomiadministration 2,3 1,0 2,3 1,0
Summa till centralförbund 
och travbanor 1 029,2 1 055,5 1 029,2 1 055,5

GALOPP  
Svensk Galopp 8,6 7,9 8,6 7,9
  
Banor  
Grundbelopp 85,3 84,6 85,3 84,6
Engångsanslag 1,1 4,7 1,1 4,7
Premier för galoppkomb och 
Trio 9,1 9,4 9,1 9,4
Punktanslag 3,0 2,2 3,0 2,2
Summa överförda medel 98,5 100,9 98,5 100,9
  
Summa till centralförbund 
och galoppbanor 107,1 108,8 107,1 108,8
  
Summa till centralförbund 
och banor 1 136,3 1 164,3 1 136,3 1 164,3

  
ATGs spelintäkter fördelas till banorna efter en på förhand bestämd 
skala som ger dem grundbelopp. 
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NOT	15		ANDrA	låNGfrisTiGA	fOrDriNGAr	 	

  Koncern   Moderbolag
09-12-31 08-12-31 09-12-31 08-12-31

Ackumulerade  
anskaffningsvärden
Vid årets början 113,7 115,6 113,7 115,6
Nytt lån 8,9 8,9
Reglerade fordringar –2,1 –1,9 –2,1 –1,9
Redovisat värde  
vid årets slut 120,5 113,7 120,5 113,7

  
NOT	16		ÖvriGA	fOrDriNGAr	 	

  Koncern   Moderbolag
09-12-31 08-12-31 09-12-31 08-12-31

Fordran Svenska 
Travsportens Central-
förbund 19,0 12,7 19,0 12,7
Fordran Svensk Galopp 0,1 3,4 0,1 3,4
Fordran ATG  
Hästklinikerna AB 28,2 30,0 28,2 30,0
Fordran ATG ombud 197,3 158,1 197,3 158,1
Övriga fordringar 103,0 73,0 95,6 66,0

347,6 277,2 340,2 270,2
  

NOT	17		kOrTfrisTiGA	PlAceriNGAr	 	

Koncern/Moderbolag Koncern/Moderbolag
Bokfört 

värde  
09-12-31

Marknads-
värde 

09-12-31

Bokfört 
värde  

08-12-31

Marknads-
värde 

08-12-31
Företagscertifikat 280,7 282,4 258,3 262,4

NOT	18		kAssA	OcH	BANk
Av dessa medel härrör 123,3 Mkr från redovisningsmedel tillhörande 
direktkund.

NOT	19		eGeT	kAPiTAl

Koncern

Aktiekapital
Bundna
reserver

Fria 
reserver

Vid årets början 40,0 8,3 489,0
Årets avsättning –
Årets resultat 122,1
Vid årets slut 40,0 8,3 611,1

Moderbolag

Aktiekapital Reservfond
Hästspor-
tens fond 

Vid årets början 40,0 8,0 488,2
Årets resultat 122,1
Vid årets slut 40,0 8,0 610,3

	
NOT	20		ÖvriGA	skulDer	 	

  Koncern   Moderbolag
09-12-31 08-12-31 09-12-31 08-12-31

Vinstskuld 96,7 63,7 96,7 63,7
Koncernkonton 34,0 34,3 34,0 34,3
Terminalpartner 70,6 56,8 70,6 56,8
Övriga poster 189,1 167,0 188,2 166,1
Summa 390,4 321,8 389,5 320,9

NOT	21		uPPluPNA	kOsTNADer	OcH	fÖruTBeTAlDA	iNTäkTer

  Koncern   Moderbolag
09-12-31 08-12-31 09-12-31 08-12-31

Uppfödarpremier 30,4 29,0 30,4 29,0
Upplupna löner och 
arbetsgivaravgifter 16,2 16,1 14,4 14,3
Reservering av  
totoskatt 4,9 4,9 4,9 4,9
Övriga poster 49,8 42,2 47,9 39,7
Summa 101,3 92,2 97,6 87,9

Stockholm den 12 mars 2010

Mats Denninger
ordförande

Patrik Sandin
vice ordförande

Kjell Ericsson Hans Hansson Stefan Holmgren

Maria Lejon Hans Ljungkvist Claes Lundell

Susanna Rystedt Karin Strömberg Ylva Thörn

Leif-Åke Henriksson
personalrepresentant

 

Remy Nilson
verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits 12 mars 2010

Stefan Holmström
auktoriserad revisor
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REVISIONSBERäTTELSE

Till årsstämman i Aktiebolaget Trav och Galopp
Org nr 556180-4161

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning i Aktiebolaget Trav och Galopp för år 2009. Årsredovisningen 
och koncernredovisningen ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 39–53. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen 
och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på 
grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och 
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen 
och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett 
urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också 
att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt 
att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de 
upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolags lagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina 
uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisnings-
sed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm 12 mars 2010

Stefan Holmström
Auktoriserad revisor
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yvonne	Janse
Personalrepresentant, suppleant

claes	lundell 
Ordförande Jägerso Trav och Galopp, 
direktör

susanna	rystedt
Administrativ direktör, AB Svensk 
Exportkredit

kjell	ericsson 
Ordförande Nordmarkens Travsällskap, 
f.d. Riksdagsledamot

Hans	ljungkvist 
VD och koncernchef Geveko

leif-åke	Henriksson 
Personalrepresentant

Patrik	sandin
Vice ordförande, ordförande STC,  
egen företagare

Hans	Hansson 
Ordförande Svensk Galopp, direktör

stefan	Holmgren 
Egen företagare

karin	strömberg 
Egen företagare

maria	lejon 
Ordförande Östergötlands Travsällskap, 
civilingenjör

ylva	Thörn 
Förbundsordförande Kommunal

remy	Nilson 
Verkställande Direktör

Benno	eliasson 
Vice Verkställande Direktör

Niclas	Andersson 
Verkställande Direktör Kanal 75 AB

Annette	rådström 
IT-chef

karin	Olofsson 
Ekonomichef

sten	skiöld 
HR-chef

kerstin	Wallentin 
Kommunikationsdirektör

leif	Warbrandt 
Chef strategisk utveckling

kent	Öhlander 
Försäljnings- och marknadsdirektör

mats	Denninger 
Styrelsens ordförande

Tillsatta	av	regeringen: Mats Denninger, Stefan Holmgren, Susanna Rystedt, Hans Ljungkvist, Karin Strömberg och Ylva Thörn. 
Nominerade	av	sTc: Patrik Sandin, Kjell Eriksson, Maria Lejon och Claes Lundell. Nominerad	av	sG: Hans Hansson.

Ledning styrelse
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           V7            V6           V5

OmG DATum BANA ANTAl	sysTem OmsäTTNiNG rADer uTDelN rADer uTDelN rADer uTDelN
1 090103 Jägersro Trav 1 457 628* 94 638 754 1 435 32 127 57 394 214 986 637 24 
2 090110 Bergsåker 1 203 780 78 680 871 1 139 17 948 81 901 124 1 471 043 13 
3 090117 Åby 1 215 020 80 659 474 – – 52 198 755 6 075 3 451 
4 090124 Halmstad 1 624 579* 114 398 661 1 716 29 543 115 463 128 2 187 511 13 

                    
5 090131 Örebro 1 344 037 88 914 922 1 712 13 497	 76 730 150	 1 346 676 17	
6 090207 Jägersro Trav 1 321 202 86 457 909 473 47 461 41 736 269 895 610 25 
7 090214 Solvalla 1 339 581 84 213 990 32 346 676 – – – –
8 090221 Axevalla 1 742 990* 125 862 375 23 2 736 873 3 606 4 537 137 406 238 

9 090228 Åby 1 310 702 90 117 316 28 831 852 2 390 4 901 81 819 286 
10 090307 mantorp 1 384 781 86 629 112 636 35 383	 27 530 409	 468 362 48	
11 090314 Momarken 1 964 800 114 199 169 246 120 593 17 019 872 404 869 73 
12 090321 Bergsåker 1 279 383 87 206 503 1 474 15 380 78 345 144 1 334 647 16 

 
13 090328 Jägersro Trav 1 406 343 89 210 836 20 1 142 601 909 12 749 32 660 710 
14 090404 Eskilstuna 1 256 614 82 958 432 48 441 087 6 086 1 771 245 867 87 
15 090411 Romme 1 135 409 77 166 210 171 116 941 10 557 950 227 786 88 
16 090418 åby 1 289 511 83 974 008 7 3 119 034	 330 33 047	 12 760 1 710	

17 090425 Umeå 1 172 865 78 016 853 976 20 780 47 215 214 719 938 28 
18 090502 Örebro 1 181 796 77 586 137 1 085 18 588 40 928 246 598 462 33 
19 090509 Rättvik 1 187 801 76 830 323 1 492 13 388 67 022 149 1 047 392 19 
20 090514 Åby** 582 100 33 852 377 88 99 095 6 459 681 155 051 56 

21 090516 Dannero 1 084 632 70 511 115 2 992 6 127 79 504 115 893 140 20 
22 090523 Solvalla 1 161 665 75 283 238 621 31 498 30 462 321 542 526 36 
23 090530 solvalla 1 790 231 117 055 750 158 191 631	 10 605 1 434	 302 272 100	
24 090531 Solvalla** 798 830 48 792 759 11 777 1 077 243 482 26 – –

25 090606 Östersund 1 242 571* 86 694 291 215 156 812 99 934 112 – –
26 090613 Boden 1 350 226* 94 221 227 12 996 3 619 307 467 39 – –
27 090621 Kalmar 1 390 446* 92 695 208 764 63 542 99 430 121 – –
28 090627 Gävle 1 295 298* 91 478 456 6 614 7 151 213 021 55 – –

29 090704 Halmstad 1 286 391* 90 210 224 5 468 8 638 207 494 56 – –
30 090711 Årjäng 1 316 364* 90 751 814 37 565 1 252 700 491 16 – –
31 090718 Axevalla 1 295 021* 91 926 430 737 64 418 40 405 295 648 593 36 
32 090725 Hagmyren 1 167 974 81 008 735 419 50 186 21 991 478 414 199 50 

33 090728 Jägersro Trav** 827 676 45 149 274 4 042 2 904 262 834 22 – –
34 090801 Skellefteå 1 250 468* 77 873 005 114 271 560 7 367 1 373 179 543 112 
35 090808 solvalla 1 266 131 76 579 886 1 19 910 770	 215 46 298	 12 086 1 647	
36 090815 Färjestad 1 239 243 75 175 516 14 717 1 328 429 805 22 – –

37 090822 Mantorp 1 385 862* 90 650 784 54 790 614 4 420 2 665 139 271 169 
38 090829 Bergsåker 1 333 026 86 094 736 4 026 5 558 220 954 50 – –
39 090905 Jägersro Trav 1 452 118* 97 715 736 33 1 415 350 5 457 2 327 196 821 129 
40 090912 Solänget 1 275 141 81 156 140 42 496 630 5 283 1 996 179 848 117 

41 090919 Åby 1 307 947 83 368 113 754 28 720 48 718 222 940 088 23 
42 090926 Färjestad 1 767 902 108 186 028 802 35 048 72 855 193 1 647 009 17 
43 091003 solvalla 1 419 548 86 112 037 7 437 3 010	 362 607 30	 – –
44 091010 Bollnäs 1 435 867* 92 932 493 68 674 954 5 477 2 205 175 967 137 

45 091017 Åby 1 401 553 84 713 389 583 37 735 29 850 368 624 527 35 
46 091024 Romme 1 451 632 88 473 318 6 3 833 843 456 25 183 16 435 1 399 
47 091031 Jägersro Trav 1 943 714 107 188 224 3 341 8 339 324 529 42 – –
48 091107 Eskilstuna 1 670 371* 96 323 298 6 588 7 212 245 751 50 – –

49 091114 Gävle 1 659 283* 99 200 018 1 073 47 341	 70 480 182	 1 419 268 18	
50 091121 Kalmar 1 468 742 87 024 827 8 663 2 611 295 921 38 – –
51 091128 Jägersro Trav 1 660 885* 100 106 846 2 688 18 094 105 365 123 1 578 626 16 
52 091205 Halmstad 1 549 993 85 290 998 1 793 12 365 234 679 47 – –

53 091212 Bergsåker 1 597 759* 94 480 583 152 814 305 – – – –
54 091219 Åby 1 798 086* 123 199 490 – – 294 54 472 16 854 1 900 
55 091223 Solvalla** 2 612 316* 164 455 900 10 11 063 208 1 231 17 365 49 147 870 
56 091226 solvalla 1 421 288 82 216 362 689 31 003	 35 852 298	 651 214 32	

      TOTALT 77 777 122 4 975 870 480 335 779 5 506 358 22 988 005

Varav svensk omsättning 4 743 637 964

      * = Jackpot     ** = Extra V75      Fet stil = Final I Rikstoton

      –  = Ingen vinnare med sju rätt/ingen utdelning på fem rätt      

HÖGsTA	v75-OmsäTTNiNGAr,	Per	09-12-31

PlAc. OmsäTTNiNG DATum BANA
1 188 077 385 1998-11-07 Solvalla
2 175 689 836 1995-12-26 Mantorp
3 173 678 591 1998-04-04 Åby
4 168 886 302 2001-09-01 Jägersro
5 164 455 900 2009-12-23 Solvalla
6 142 547 000 1996-09-21 Solänget
7 136 599 611 2006-11-04 Färjestad
8 132 885 849 2004-02-28 Gävle
9 130 362 732 2004-02-14 Eskilstuna

10 125 862 375 2009-02-21 Axevalla

HÖGsTA	v75-viNsTer,	Per	09-12-31

PlAc. BelOPP DATum BANA
1 47 360 999 2007-07-07 Halmstad
2 45 285 093 2007-06-24 Kalmar
3 33 149 592 1996-08-17 Åby
4 32 231 761 2004-05-29 Solvalla
5 24 315 984 2005-01-29 Axevalla
6 23 556 219 2005-01-29 Axevalla
7 23 379 470 2007-10-11 Solvalla
8 22 244 388 2005-06-04 Åmål
9 22 161 533 2003-03-08 Åby

10 21 392 971 2000-09-09 Solänget

milJONviNsTer	år	2009,	30	i	TOPP

PrOGrAm-
DATum DAG Arr.BANA

sPel-	
fOrm kANAlTyP kOmmuN NeTTO	iNsATs viNsTBelOPP läN OmBuD	/	iNTerNeT

20090808 Lördag Solvalla V75 Ombud Malmö 324 20 794 827 Skåne Kulladal Tobak
20091223 Onsdag Solvalla V75 Ombud Sollentuna Över 1000 kr 12 710 604 Stockholm Video 3000
20091223 Onsdag Solvalla V75 Ombud Norrköping Över 1000 kr 12 167 672 Östergötland Tk.S Spel
20091223 Onsdag Solvalla V75 eKund Karlstad Över 1000 kr 11 997 338 Värmland Internet
20091223 Onsdag Solvalla V75 Ombud Halmstad Över 1000 kr 11 929 513 Halland Nyhems Tobak
20091223 Onsdag Solvalla V75 Ombud Västerås Över 1000 kr 11 746 988 Västmanland Sannes Spelhörna
20091223 Onsdag Solvalla V75 eKund Eslöv Över 1000 kr 11 701 783 Skåne Internet
20091223 Onsdag Solvalla V75 eKund Upplands-Väsby Över 1000 kr 11 606 188 Stockholm Internet
20091223 Onsdag Solvalla V75 Ombud Örebro 378 11 421 958 Örebro Norra Spelhörnan
20091223 Onsdag Solvalla V75 Ombud Lomma 480 11 421 088 Skåne Videopassagen
20091223 Onsdag Solvalla V75 Ombud Östersund 96 11 293 373 Jämtland Coop Forum Östersund
20090916 Onsdag Solvalla V64 eKund Sundsvall 48 10 850 140 Västernorr land Internet
20091209 Onsdag Solvalla V64 eKund Borlänge 480 10 772 415 Dalarna Internet
20090211 Onsdag Solvalla V64 eKund Olofström 180 7 593 045 Blekinge Internet
20090211 Onsdag Solvalla V64 Ombud Ystad 240 7 591 356 Skåne Ystads Spel & Tobak           
20090221 Lördag Axevalla V75 Ombud Göteborg Över 1000 kr 5 330 858 Västra Götaland Spelcenter Frölunda           
20091024 Lördag Romme V75 eKund Tjörn Över 1000 kr 4 878 922 Västra Götaland Internet
20091024 Lördag Romme V75 Ombud Stockholm Över 1000 kr 4 811 769 Stockholm Hässelbystrands T ips & Tobak
20091024 Lördag Romme V75 eKund Solna Över 1000 kr 4 603 314 Stockholm Internet
20091024 Lördag Romme V75 eKund Hässleholm Över 1000 kr 4 509 579 Skåne Internet
20091024 Lördag Romme V75 eKund Ovanåker 450 4 456 416 Gävleborg Internet
20091024 Lördag Romme V75 eKund Malmö Över 1000 kr 4 415 844 Skåne Internet
20090822 Lördag Mantorp V75 Ombud Tibro Över 1000 kr 4 281 230 Västra Götaland Pressbyrån T ibro
20090418 Lördag Åby V75 eKund Mark Över 1000 kr 3 996 587 Västra Götaland Internet
20091216 Onsdag Solvalla V64 eKund Stockholm Över 1000 kr 3 807 205 Stockholm Internet
20090418 Lördag Åby V75 eKund Mark 450 3 765 219 Västra Götaland Internet
20091014 Onsdag Solvalla V64 Ombud Avesta 648 3 656 870 Dalarna Trav In
20091014 Onsdag Solvalla V64 Ombud Avesta Över 1000 kr 3 656 870 Dalarna Trav In
20091014 Onsdag Solvalla V64 eKund Borlänge 135 3 656 870 Dalarna Internet
20090418 Lördag Åby V75 Ombud Dals-Ed 90 3 599 388 Västra Götaland Eds Bok & Papper

AB Trav och galopp, 161 89 stockholm, Telefon 08-627 20 00
Besöksadress: Hästsportens Hus, solvalla. www.atg.se

statistik
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