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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Det här är ATG
• AB Trav och Galopp, ATG, har som syfte att lång

siktigt säkerställa de ekonomiska förutsättningarna 
för svensk trav och galoppsport med bibehållen 
god geografisk spridning.

• ATGs verksamhet består av att producera säkra 
och underhållande spelupplevelser med missionen 
att göra Sverige mer levande och visionen att bli 
Nordens största och mest lönsamma spelbolag på 
en global marknad.

• ATG grundades 1974. Bakgrunden var att 
trav och galoppsporten befann sig i kris och 
att staten genom bildandet av ATG, och den 
spelmodell som gäller än i dag, ville säkerställa 
trav och galoppsportens långsiktiga ekonomiska 
förutsättningar.

• ATG ägs till 90 procent av Svensk Travsport (ST) 
och till 10 procent av Svensk Galopp (SG), men är 
statligt kontrollerat genom styrelsens samman
sättning. ST och SG utser fem ledamöter i ATGs 
styrelse medan staten utser sex ledamöter varav en 
är ordförande.

• ATG har en koncession från den svenska regeringen 
för att arrangera spel på hästar och i den regleras 
villkoren för spelandet.

• ATG erbjuder spel hos cirka 1 820 spelombud, på 
37 trav och galoppbanor, på internet samt via 
mobila enheter. 

• ATG har under 2015 haft utbyte av spel med 
27 partners i 19 länder.

• 2015 var ATGs spelomsättning 12,5 miljarder 
kronor på spel i Sverige och därutöver omsattes 
3,2 miljarder kronor på spel hos utländska partners.

• Den största delen av ATGs spelomsättning går 
tillbaka till spelarna i form av vinster (8,8 miljar
der kronor). Spelnettot fördelas mellan staten 
(1,4 miljarder kronor), trav och galoppsporten 
(1,7 miljarder kronor) och täcker ATGs drift. 

• ATG bidrar inte enbart till trav och galopp sporten 
utan även till övrig hästsport, bland annat genom de 
pengar som överförs till Hästnäringens Nationella 
Stiftelse (HNS).

• Kanal 75 AB är ett helägt dotterbolag till ATG. 
Kanal 75 har till uppgift att tillgodose marknaden 
med sport och spelinformation för trav och 
galoppsport via olika former av media såsom print, 
internet och TV.
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Omsättningsutveckling i miljoner kronor

Diagrammet visar ATGs omsättningsutveckling i Sverige från 1974–2015 i miljoner 
kronor, fördelat på försäljningskanalerna bana, ombud och ekanaler. 

OMSÄTTNINGSUTVECKLING

Marknadsandelar på den reglerade  
svenska spelmarknaden

ATGs omsättning fördelat 
på försäljningskanaler

POSTKOD-
LOTTERIET 12%

CASINO COSMOPOL 7%

SVENSKA SPEL 
INKL. POKER 47%

ÖVRIGT 8%

ATG 22%

FOLKSPEL INKL. 
BINGOLOTTO  4%

OMBUD 47,3%
BANA 3,4%

E-KANALER  49,4%
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för AB Trav och Galopp (ATG), med 
säte i Stockholm och organisationsnummer 556180-4161, får härmed avge 
årsredovisning för verksamhetsåret 2015 för moderbolaget och koncernen.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
I förvaltningsberättelsen har endast uppgifter rörande 
moderbolaget lämnats. Koncernen överensstämmer 
i allt väsentligt med moderbolagets siffror, endast 
dotter bolaget Kanal 75 ABs externa intäkter, kostna
der och investeringar avviker. 

ATGs verksamhet är att i enlighet med avtalet mellan 
svenska staten och trav och galoppsportens central
förbund, Svensk Travsport och Svensk Galopp, samt 
ATGs koncession anordna vadhållning i samband med 
hästtävlingar inom trav och galopp.

Ägare och styrelse
Aktierna i ATG ägs till 90 procent av Svensk Travsport 
(ST) och till 10 procent av Svensk Galopp (SG). Enligt 
avtal mellan staten och ST/SG utser regeringen sex av 
styrelsens ledamöter varav en är ordförande, medan 
fem väljs på bolagsstämman, varav fyra på nominering 
av ST och en på nominering av SG. Därutöver nomine
rar bolagets fackliga organisationer en ledamot och en 
suppleant. 

Vår mission
Vi gör Sverige mer levande.

Vår vision
Nordens största och mest lönsamma spelbolag på en 
global marknad.

Vårt löfte till kunderna
Sveriges mest engagerande spelupplevelse och mötes
plats för spel.

Under 2013 tog ATG fram ett manifest med en ny mis
sion och vision samt ett nytt löfte till kunderna. Detta 
manifest stakar ut vägen framåt avseende vilka kunder 
ATG ska ha i framtiden och vad ATG behöver erbjuda 
för att attrahera och få dessa kunder lojala. Arbetet 
för att nå målen i manifestet inleddes under 2014 och 
fortsatte under 2015. Målen ligger fast och är basen 
för verksamheten även framledes. 

I december 2015 erhöll ATG en ny koncession från 
staten. Den innehöll inga avgörande förändringar i 

FLERÅRSÖVERSIKT NYCKELTAL, MODERBOLAGET

 NYCKELTAL, MKR 2015 2014 2013 2012* 2011*

Total spelomsättning 15 769 15 105 14 803 14 950 15 252

Tillväxt 4,4% 2,0% –1,0% –2,0% 4,8%

Svensk spelomsättning 12 535 12 231 12 155 12 420 13 111

Varav: Bana 420 479 550 600 699

Ombud 5 925 6 135 6 425 6 883 7 605

E-kanaler 6 190 5 617 5 180 4 936 4 807

Tillväxt 2,5% 0,6% –2,1% –5,3% 2,4%

Internationell spelomsättning 3 234 2 874 2 648 2 530 2 141

Tillväxt 12,5% 8,5% 4,7% 18,2% 21,9%

Bidrag till hästsporten 1 700 1 636 1 623 1 719 1 687

Skatt 1 337 1 304 1 293 1 319 1 394

Årets resultat 26 11 –53 –126 19

Balanserade vinstmedel (Hästsportens fond) 514 488 477 530 656

* Jämförelsetalen för år 2011–2012 har inte räknats om vid övergången till BFNAR 2012:1 (K3)
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jämförelse med den tidigare utan ATG har oförändrade 
möjligheter till utveckling av sitt erbjudande till mark
naden i enlighet med manifestet.

ATG 2015
Spelets omsättning och spelets netto
ATGs svenska spelomsättning uppgick under 2015 till 
12 535 miljoner kronor (12 231), varav 739 miljoner 
kronor (597) avsåg svenska kunders spel på utländska 
trav och galopptävlingar. Den svenska omsättningen 
redovisas som Spelets omsättning i ATGs resultat
räkning och beskattas i Sverige. Spel in till ATGs 
pooler från internationella partners ökade till 3 234 
miljoner kronor (2 874). Länderna i Norden svarar för 
merparten av det internationella spelet. Den inter
nationella omsättningen redovisas och beskattas i 
respektive land.

Spelets nettoomsättning ökade under året till 3 820 
miljoner kronor (3 726) vilket motsvarar en tillväxt om 
2,5 %. Spelets nettoomsättning definieras som spelets 
omsättning inklusive oinlösta vinster och öresavrund
ningar minskat med spelarnas vinster.

Poolspelen (V75, V86, V64, V65, V4, V5 och V3) sva
rade för cirka 64 % av ATGs omsättning. Av poolspelen 
var V75 den spelform som svarade för den enskilt 
största omsättningen, 4 851 miljoner kronor (4 617), 
och var också den spelform som attraherade störst 
antal spelare. Bland de övriga spelformerna svarade 
Dagens Dubbel inklusive Lunch Dubbeln för den högsta 
omsättningen, 1 730 miljoner kronor (1 708). 

ATGs övriga rörelseintäkter, omkostnader och  
finansiella netto
ATG hade under året övriga rörelseintäkter, dvs intäk
ter från annan verksamhet än spel, om 369 miljoner 
kronor (320). Dessa intäkter domineras av provisioner 
på internationell försäljning och på försäljning av part
nerprodukter i ombudsmiljö.

ATGs kostnader uppgick under året till 1 083 miljoner 
kronor (1 057). Den enskilt största kostnadsposten var 
personalkostnader inklusive sociala avgifter om 207 
(194) miljoner kronor. Övriga externa kostnader inne
håller bland annat kostnader för ITsystem, reklam, 

marknadsföring och försäljningsrelaterade kostnader 
såsom terminaler hos ombud och på banor, kuponger 
och provisioner till ombud.  

Avskrivning på anläggningstillgångar har minskat till 
77 miljoner kronor (81). 

ATGs nettokostnader, vilket är kostnaderna minskat 
med övriga rörelseintäkter, minskade till 714 miljoner 
kronor (737). Detta är en följd av de ovan beskrivna 
ökade övriga intäkterna.  

Finansnettot uppgick till 6 miljoner kronor (9), vilket är 
en minskning med 3 miljoner kronor jämfört med före
gående år. Minskningen av finansnettot beror till störst 
del på de låga räntenivåerna på bankmedel. 

Summan av ATGs nettokostnader och finansiella pos
ter är 709 miljoner kronor (728). 

Bidrag till trav- och galoppsporten
Totalt under året har 1 700 miljoner kronor (1 636) 
utbetalats till trav och galoppsporten. 

Fördelning av medel till trav och galoppbanorna sker 
huvudsakligen enligt ett system som är kopplat till 
banornas tävlingsprogram. Ersättningen är uppdelad 
i tre delar, basbelopp, tävlingskostnadsersättning och 
prisersättning. För de banor som under året drivit ut
veckling av spel och sport finns det även möjlighet till 
incitamentsersättning. I fördelning till banorna ingår 
även ersättning till ungdomsverksamhet och investe
ringsbidrag för förbättrad infrastruktur på banorna. 

Av det totala beloppet till sporterna fördelades 1 552 
miljoner kronor (1 492) till centralförbund och trav 
och galoppbanor, varav den största delen består av 
prisersättning till banorna, totalt 746 miljoner kronor 
(726). Den näst största delen av totalbeloppet går till 
banornas drift och tävlingsverksamhet, totalt 542 mil
joner kronor (526). Övriga driftskostnader, satsningar 
och marknadsbidrag uppgår till 264 miljoner kronor 
(240).

Även bidragen till uppfödare och hästägare har ökats 
och summeras till 148 miljoner kronor (144).  
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Lotteriskatt
Lotteriskatt beräknas som en procentsats (35 %) av 
spelets netto, vilket definieras som spelets omsättning 
med tillägg för öresavrundning och oinlösta vinster 
och minskat med avdrag för vinster till spelare. 

Lotteriskatt och överföring av medel till hästsektorn 
uppgick för året till 1 386 miljoner kronor (1 351).

Resultat
ATGs resultat före bidrag till trav och galoppsporten, 
lotteriskatt och åtaganden enligt avtal med staten 
uppgick till 3 111 miljoner kronor (2 999). Årets resul
tat efter bidrag till trav och galoppsporten, lotteris
katt och åtagande enligt avtal med staten uppgick till 
26 miljoner kronor (11).

Balansräkning, finansiering och soliditet 
Balansomslutningen vid årsskiftet uppgick till 1 358 
miljoner kronor (1 224). 

Årets kassaflöde på 68 miljoner kronor (222) be
står till största delen av positivt kassaflöde från den 
löpande verksamheten med 157 Mkr och utbetalningar 
för investeringar med –110 Mkr. 

Merparten av investeringar i immateriella tillgångar 
avser utveckling av programvara för web, spel och 
sportsystem. Investering i materiella anläggnings
tillgångar består i huvudsak av teknisk utrustning till 
ITdriftsmiljön. 

Vid årsskiftet var det totala egna kapitalet 562 miljo
ner kronor (536) och soliditeten 41,3 procent (43,8).

Investering och utveckling
Under året har lansering av ny webbsajt, en ny atg.se, 
genomförts. Den publika lanseringen föregicks av ett 
längre utvecklingsprojekt med många resurser enga
gerade, vidare utveckling av sajten startades direkt vid 
lansering och kommer att pågå kontinuerligt i syfte att 
ständigt anpassa till kundernas behov, till ny tekno
logi och till nya spelprodukter. Nya atg.se innebar att 
bolaget kunde stänga ner ett antal äldre webbsajter 
och samla all trafik till en plattform vilket i sin tur fri
ger resurser och ökar bolagets leveranskapacitet. Nya 
atg.se är en grundförutsättning för fortsatt tillväxt i 
ekanalerna. 

En ny spelupplevelse Virtuell Racing (VR) lanserades 
under hösten. Produkten är utvecklad för att erbjuda 
en spännande underhållning i form av ett rent turspel 
som komplement till ordinarie utbud. 

Bolaget har också investerat i utveckling av andra 
nya spelupplevelser och utökade partnersamarbeten 
som kommer lanseras under 2016 eller längre fram. 
Utöver detta investeras kontinuerligt bland annat i 
ITdriftsmiljön, i spelsäkerhet och i förbättrade kund
upplevelser.  

KANAL 75 AB
Kanal 75 är ett helägt dotterbolag till ATG. Bolagets 
verksamhet är att säkra och stimulera intresset för 
svensk trav och galoppsport och för spel på hästar 
genom att ge spel och sportinformation via olika 
former av media – print, internet, TV, mobilt och 
ytter ligare distributionsformer som finns på media
marknaden.

Samtliga trav och galopptävlingar under året har 
bevakats av Kanal 75. Den under tidigare år påbörjade 
tekniska utvecklingen för att förbättra kundernas upp
levelse har fortsatt under året med bland annat instal
lation av positioneringssystemet HTS (Horse Tracking 
System). Under 2016 kommer ytterligare utveckling 
av systemet göras och fler banor kommer få systemet 
installerat, för att stärka innehållet i sändningarna och 
tillgängliggöra mer information för kunderna.    

Per Tellander utsågs till ny VD för Kanal 75 med 
tillträde den 1 januari 2016. Tellander är också chef för 
ATGs avdelning Produkt och affärsutveckling. 

STYRELSENS ARBETE  
Styrelsens medlemmar och sammansättning framgår 
av en särskild presentation på sidorna 1011 och på 
www.atg2015.se.

Under 2015 har styrelsen haft 8 protokollförda sam
manträden. Strategier och andra företagsövergripande 
frågor har behandlats av styrelsen vid ett strategimö
te. Styrelsen har inom sig utsett ett revisionsutskott 
och ett ersättningsutskott, respektive utskott består 
av två styrelsemedlemmar. 
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Styrelsen har antagit en arbetsordning för styrelsen 
samt instruktioner för VD, revisionsutskottet och 
ersättningsutskottet.

HÅLLBARHETSARBETE
Under året har ATG fortsatt arbetet med hållbarhet 
mot de mål som under 2014 beslutades om i hållbar
hetsstrategin. Hållbarhetsstrategin består av kort och 
långsiktiga målsättningar inom tre områden: ekono
miskt hållbart, etiskt och socialt hållbart samt miljö
mässigt hållbart – värna om djur och natur. 

Inom området ekonomiskt hållbart är det sammanfat
tande målet att vår verksamhet ska skapa ekonomiska 
möjligheter för en stark hästsport och hästnäring, 
genom att vi agerar transparent, för konkurrens
neutralitet och mot alla former av korruption. Inom 
området etiskt och socialt hållbart är det sammanfat
tade målet att vår verksamhet är ansvarstagande och 
erbjuder spel som ger en lättillgänglig kombination av 
glädje, spänning och samvaro över tid. Inom området 
värna djur och natur innebär det sammanfattade målet 
att vi i allt ska verka för välmående hästar samt för 
en så liten negativ påverkan på miljö och natur som 
möjligt.  

ATG jobbar kontinuerligt med att minska pappers
åtgången både på kontoret och hos ATGombuden. 
Under året har pappret i kupongerna bytts till tunnare 
papper och utskrifterna på kontoret är satt till dubbel
sidigt vilket gett en god effekt. Gällande förbrukning 
hos ombud handlar det till största delen om att skräd
darsy reklammaterialet för att motverka överupplagor 
och att minska behovet av gratisprogram med hjälp av 
digitala startlistor. 

I Hästsportens Hus används grön el och miljömärkta 
datorer. För uttjänta datorer och skärmar återvinns alla 
metalldelar liksom stora delar av övrigt material. En 
miljöhandbok är under utveckling och kommer färdig
ställas under 2016.

En viktig del i ATGs hållbarhetsarbete är att arbeta 
mot penningtvätt. 

Läs mer om ATGs hållbarhetsarbete på websajten 
atgansvar.se.

SPELANSVAR
Under 2014 genomförde alla medarbetare på ATG 
en interaktiv spelansvarsutbildning. Även konsulter, 
frilansare och samarbetspartners till ATG och Kanal 75 
omfattades. Under 2015 har ett arbete med att uppda
tera utbildningen inletts och detta arbete kommer att 
fortsätta under 2016. 

ATG arbetar aktivt för att inte kunderna ska få pro
blem med sitt spelande. Under 2015 har ATG fortsatt 
att utvärdera alla produkter med hjälp av verktyget 
GAMGaRD speciellt vid produktutveckling. ATG har 
beslutat att inte lansera produkter som vid test i 
GAMGaRD är röda, dvs har en ökad risk för att driva 
spelberoende.  GAMGaRD har utformats för att stödja 
utvecklingen av socialt ansvar för spel och baseras på 
aktuella forskningsresultat från hela världen. Verkty
get kan användas i varje skede av speldesignprocessen 
och hjälper utvecklingsteamet att överväga varje funk
tion i spelet. GAMGaRD hjälper ATG att välja bort de 
spelprodukter som medför ökad risk för spelberoende.

Läs mer om ATGs arbete med spelansvar på årsredo
visningssajten www.atg2015.se och på spelansvars
sajten atg.spelinstitutet.se. 

MEDARBETARE
En stark bidragande faktor till den positiva utveck
lingen för ATG och Kanal 75 är medarbetarna. Det 
gemensamma arbetet för att nå målen som är satta 
i manifestet och nedbrutna per år i affärsplaner och 
styrkort pågår med stort engagemang. Under året har 
organisationen förändrats och utvecklats inom flera 
avdelningar, kompetenserna har ökats både genom 
nyrekrytering och utbildning, allt i syfte att förstärka 
bolaget och bättre möta behoven av leveranser. 
Antalet heltidsanställda var 281 (272), under året har 
nyanställningar gjorts till de flesta delarna av organi
sationen, störst behov har varit inom IT. Utökningen i 
antal medarbetare kommer att fortsätta under 2016, 
även fortsatt är behoven störst inom ITområdet. 

Ett viktigt initiativ under året har varit att arbeta fram 
och påbörja implementeringen av nya värderingar i 
bolagen. ATG och Kanal 75s nya värdeord ska vägleda 
medarbetarna i det dagliga arbetet och stärka bolagets 
utveckling. Värdeorden är offensiv, respektfull och 
ägarskap.
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Under 2015 har ett nytt chefsutvecklingsprogram 
tagits fram som består av en uppsättning grundkom
petenser som alla chefer förväntas ha och ett antal 
tillvalsutbildningar som ges efter individuella behov. 
Detta i syfte att stärka ledarskapet och förbättra 
utvecklingen av bolaget. 

ATG har en tydlig friskvårdsprofil och i lokalerna finns 
goda träningsmöjligheter. Bolaget har en företagsträ
nare som, utöver att hålla träningspass och ge lektio
ner i träning, ger medarbetarna möjlighet att göra en 
hälsoprofil regelbundet vilket kan kompletteras med 
råd kring hälsa, träning och kost. Friskvårdsarbetet är 
viktigt för att hålla en låg sjukfrånvaro och för att öka 
trivseln på bolaget. Sjukfrånvaro redovisas i not 4.  

Att varje år mäta nöjd medarbetarindex (NMI) är en 
viktig del av uppföljningsarbetet gällande hur medar
betarna uppfattar sin situation i bolaget och för att 
vara utgångpunkt för diskussioner om utveckling på 
avdelnings och sektionsnivå. I höstens undersökning 
ställdes 58 frågor som besvarades av 89 % av medar
betarna. På en femgradig skala blev resultatet 3,97.   

ATGs ledningsgrupp består av VD för ATG, bolagets av
delningschefer och VDstaben. Närmare presentation 
av medlemmarna i ledningsgruppen finns på sid 1213.

VÄSENTLIGA RISKER OCH  
OSÄKERHETSFAKTORER
Risker definieras som osäkerhetsfaktorer som kan 
påverka ATGs möjlighet att fullfölja sitt uppdrag 
och nå sina mål. Genom att arbeta kontinuerligt och 
systematiskt med riskhantering identifieras risker i god 
tid, nödvändiga åtgärder identifieras och en god intern 
styrning och kontroll säkerställs. Inom ATG är riskhan
tering en integrerad del av processen för planering och 
uppföljning av verksamheten. 

Finansiella risker
De finansiella riskerna som ränte, kredit och likvidi
tetsrisker är begränsade. Bolaget har god likviditet och 
låga räntebärande skulder. Bolaget är i viss begrän
sad utsträckning exponerad mot valutarisker då viss 
försäljning och inköp sker i utländska valutor. Den 
finansiella riskhanteringen för placeringar av överlikvi
ditet styrs av bolagets placeringspolicy. 

Ingen slutkonsumtion av bolagets produkter sker på 
kredit. En av bolagets kreditrisker avser de redovis
ningsmedel som löpande genereras hos ombud och af
färspartners som på uppdrag säljer bolagets produkter. 
Rutiner för etablering av ombud är väl utarbetade och 
bygger på uppsatta krav och riskbedömningar. Redo
visningsmedel garanteras till del av säkerhet i depo
nerade medel hos ATG eller via bankgaranti. Redovis
ningsmedel inhämtas veckovis i enlighet med avräkning 
och via autogiro. För ombud som inte betalar enligt 
avräkning vidtas åtgärder beroende på ATGs bedöm
ning av framtida betalningsförmåga. Andelen kontant
transaktioner i ombudsmiljö är dominerande om än 
andelen kreditkortsförsäljning är ökande. Totalt sett 
bedöms kreditrisken i ombudskanalen vara begränsad. 

Bolaget ger löpande krediter till ett stort antal av lan
dets trav och galoppsällskap. Dessa krediter beräknas 
baserat på de budgeterade medel som banorna kom
mer att ges årligen för att täcka sin drift. ATG gör flera 
bedömningar årligen av sällskapens ekonomi vilket 
ger insyn och minskning av den risk som krediterna till 
banorna utgör.

Operationella risker
I ATGs verksamhet finns risker kopplade till ITmiljön 
och drift av system så som spelsystem och web. En 
allt större del av omsättningen sker via webben atg.se  
vilket kontinuerligt ökar risken. Vitala ITsystem 
måste vara i drift för att försäljning ska vara möjlig. I 
syfte att minimera risken för avbrott har ATG en total 
redundans för vitala system och ITdrift. Höga krav 
ställs på tekniska plattformar och på medarbetare och 
dess kompetens. Detta är prioriterade områden och 
utveckling sker med hög takt för att kunna erbjuda 
spelsäkerhet och attraktiva tjänster till kunderna med 
god tillgänglighet både på bana, hos ombud och via 
ekanaler. 

Lag och regelefterlevnad
ATG verkar i ett av svenska regeringen tillståndsgivet 
monopol för arrangemang av spel på hästar i Sverige. 
Verksamheten regleras i den koncession som årligen 
ges av Regeringen. Detta medför att bolagets verk
samhet är strikt reglerad och villkorsstyrd vilket i sig 
utgör en risk. Bolaget har processer och rutiner i syfte 
att säkerställa att regelverket hålls och en kontinuerlig 
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dialog med Lotteriinspektionen som är övervakande 
myndighet. 

FRAMTIDA UTVECKLING OCH HÄNDELSER ÅR 
2016
Under 2016 kommer ATG fortsätta att arbeta med ett 
starkt fokus på utveckling och lansering av nya spel
upplevelser, något som bedöms kunna ge någon effekt 
på omsättningen under året, men framförallt är målet 
att det ska ge effekt på längre sikt. Under de närmsta 
åren förväntas inga större förändringar av villkoren på 
den svenska spelmarknaden. 

ATG har under året inlett analysarbete för att kartläg
ga behov av nya processer och systemutveckling som 
kommer krävas för att efterleva lagstiftningen utifrån 
EUs fjärde penningtvättsdirektiv vilket väntas införas i 
Sverige under 2016.

Tillväxten som uppnåddes under 2014 förstärktes 
något under 2015 vilket är mycket positivt. Dock är 
konkurrenssituationen mycket hård och de i Sverige 
oreglerade aktörerna förväntas fortsätta växa. Under 
2016 arrangeras det, med till exempel sommarOS och 
EM i fotboll, fler konkurrerande sportevenemang än 
under 2015 vilket kommer att förstärka konkurrensen 
och riskerar att påverka ATGs omsättning.

På grund av att ATGs omsättnings och resultatutveck
ling var positiv under 2015 kommer en försiktig ökning 
av medel till sporten via bland annat prispengar, uppfö
darmedel och hästägarmedel genomföras under 2016. 

Under 2015 lanserade ATG sin rapport om konkurrens 
på lika villkor. Rapporten tar ställning för en omreg
lering av den svenska spelmarknaden och har beräk
ningar av effekter av scenarier för olika marknadsreg
leringar. Det konstateras i rapporten att den för ATG 
bästa framtida situationen är ett svenskt licenssystem 
där samtliga aktörer regleras och betalar skatt samt, 
vid spel på hästar betalar ersättning till trav och 
galoppsporten. Under året initierade Regeringen en 
ny utredning av spelmarknaden som kommer att pågå 
i 18 månader under ledning av Lotteriinspektionens 
generaldirektör Håkan Hallstedt.  

Avtal med staten
Nytt avtal mellan staten och trav och galoppsporten 
(ST och SG, ATGs ägare) har träffats och nuvarande 
avtal gäller till och med 31 december 2018.

Händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansda
gen. 

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

Styrelsen föreslår 
• att årets vinst om 26 miljoner kronor (11) adderas 

till balanserade vinstmedel och

• att tillgängliga balanserade vinstmedel om 513,7 
miljoner kronor balanseras i ny räkning.

• Av koncernens fria medel föreslås ingen avsättning 
till bundna reserver.

Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt, 
hänvisas till efterföljande resultat och balansräkningar, 
kassaflödesanalyser samt bokslutskommentarer.
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STYRELSE

ATGs styrelse består av sex ledamöter utsedda 
av staten, av fem ledamöter utsedda av trav och 
galoppsporten samt av en personalrepresentant med 
suppleant. 

Mats Denninger
Befattning: Styrelseordförande (statlig representant), 
ordförande i Ersättningsutskottet.
Invald år: 2007
Födelseår: 1953
Utbildning: Lantbruksutbildning
Andra uppdrag: Styrelseordförande HNS, div. förenings 
och organisationsuppdrag
Bakgrund: Jord och skogsbruk, statssekreterare 
(1991–1994), LRF, internationellt samarbete, 
regeringskansliet (2008–2014).

Hans Ljungkvist
Befattning: Vice ordförande (travsportrepresentant), 
medlem i Ersättningsutskottet
Invald år: 2007
Födelseår: 1952
Utbildning: Ekonom
Andra uppdrag: Ordförande i Svensk Travsport, Vice 
ordförande i Europeiska Travunionen samt olika 
styrelse uppdrag i svenskt näringsliv. 
Bakgrund: Travbanechef Östersund och Åby, diverse 
styrelseuppdrag och engagemang inom olika häst
sportorganisationer. 

Marjaana Alaviuhkola
Befattning: Styrelseledamot (travsportrepresentant)
Invald år: 2014
Födelseår:1959
Utbildning: Veterinär med specialistkompetens i 
hästens sjukdomar
Andra uppdrag: Ledamot i Svensk Travsports styrelse, 
VD/ägare Hallands Djursjukhus, Ordförande i Hallands 
Travsällskap.
Bakgrund: Hästägare och driver en travtränings
anläggning med 90 hästar.

Johan Carlson
Befattning: Styrelseledamot (statlig representant) 
Invald år: 2015
Födelseår: 1954
Utbildning: Läkare
Andra uppdrag: Generaldirektör Folkhälsomyndigheten
Bakgrund: Infektionsläkare, Socialstyrelsen  
2001–2009, Generaldirektör Smittskyddsinstitutet 
2009–2013.

Arendt Cederqvist
Befattning: Styrelseledamot (travsportrepresentant)
Invald år: 2011
Födelseår: 1949
Utbildning: Ingenjör
Andra uppdrag: Ledamot i Svensk Travsports styrelse, 
Egen företagare/ägare/VD. Styrelse uppdrag inom 
Comfort kedjan, SHB kontorsstyrelse Visby. 
Bakgrund: Uppfödning och ägande av travhästar, 
egenföretagare inom Comfortkedjan.  

Hans Hansson
Befattning: Styrelseledamot (galoppsport
representant)
Invald år: 2009
Födelseår: 1947
Utbildning: Ekonom
Andra uppdrag: Ordförande i Svensk Galopp, Direktör 
Scania, Styrelseledamot Scania Sverige, Ripasso 
Energy (grundare av bolaget), Scandinavian Biogas, 
Leax Group, Woxia, HH Consulting. 

Maria Lejon
Befattning: Styrelseledamot (travsportrepresentant), 
medlem i Revisionsutskottet
Invald år: 2004
Födelseår: 1961
Utbildning: Civilingenjör, datateknik
Andra uppdrag: Vice ordförande Svensk Travsport
Bakgrund: Projektledare IT och travhästuppfödare.
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Bo Netz
Befattning: Styrelseledamot (statlig representant)
Invald år: 2011
Födelseår: 1962
Utbildning: Nationalekonom
Andra uppdrag: Överdirektör Sida, Styrelseledamot 
Svenska Kraftnät och Statens kulturråd.
Bakgrund: Riksrevisionsverket, Regeringskansliet.

Susanna Rystedt
Befattning: Styrelseledamot (statlig representant), 
ordförande i Revisionsutskottet.
Invald år: 2009
Födelseår: 1964
Utbildning: Civilekonom
Andra uppdrag: Administrativ chef AB Svensk Export
kredit
Bakgrund: Finansieringsfrågor, ekonomi, redovisning 
och IT, bl a som ITchef för SEB Trygg Liv.

Karin Strömberg
Befattning: Styrelseledamot (statlig representant)
Invald år: 2007
Födelseår: 1956
Utbildning: Civilekonom
Andra uppdrag: Egen verksamhet, Styrelseordförande 
Svensk bilprovning, Styrelseledamot Lernia AB och i 
delägda bolag. 
Bakgrund: Senior Vice President SAS, styrelseledamot 
LFV, Posten AB m fl. 

Anne Wartin
Befattning: Styrelseledamot (statlig representant)
Invald år: 2010
Födelseår: 1964
Utbildning: Jur kand
Andra uppdrag: Rådman.
Bakgrund: Spelfrågor inom Regeringskansliet, 
sakkunnig i utredning. 

Marianne Martinsson
Befattning: Styrelseledamot (personalrepresentant)
Invald år: 2010
Födelseår: 1960
Utbildning: Gymnasieekonom
Andra uppdrag: Redovisningsekonom ATG, Ordförande 
i Unionens fackklubb. 
Bakgrund: Ekonom på TietoEnator, Programmera AB, 
Sandrew Metronome.

Fabian Rivière
Befattning: Suppleant (personalrepresentant)
Invald år: 2013
Födelseår: 1965
Utbildning: Fil kand i data och systemvetenskap
Andra uppdrag: Systemutvecklare ATG.
Bakgrund: Systemutveckling inom ATG.
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LEDNINGSGRUPP

ATGs ledningsgrupp består av följande personer:

Hans Skarplöth
Befattning: VD
Anställningsår: 2013
Utbildning: Kandidatexamen ekonomi och kandidat
examen handelsrätt vid Mälardalens Högskola 
Födelseår: 1972
Bakgrund: Försäljningsdirektör, VD Viasat Sverige 
och VD Viasat Norden m fl roller inom MTG/Viasat. 
Affärsutvecklingschef och Försäljningsdirektör m fl 
roller inom Volvo Construction Equipment och Philip 
Morris.

Leif Almgren
Befattning: VDstab
Anställningsår: 1981
Födelseår: 1957
Utbildning: Juridikstudier, Stockholms universitet 
Bakgrund: Operativ chef, Totochef, Internationell chef 
och informationschef, ATG.

Sten Andersen
Befattning: Marknadschef
Anställningsår: 2014
Födelseår: 1965
Utbildning: Ekonomi, Lunds universitet
Bakgrund: Marknadsdirektör och VD från Internatio
nella reklambyrånätverk, OBH Nordica och Unilever.

Patrik Brissman
Befattning: Informationschef
Anställningsår: 2013
Utbildning: Gymnasieskola, 3årig ekonomisk linje
Födelseår: 1964
Bakgrund: Journalist, Expressens sportredaktion, 
chefredaktör och redaktionschef, Golf Digest, 
informationschef och projektledare, TV3, partner och 
projektledare, OTW.

Lotta Jansson
Befattning: VD stab
Anställningsår: 1995
Utbildning: Förskollärare, IHR, Diplomerad coach och 
certifierad yogalärare
Födelseår: 1959
Bakgrund: ATG (Internationellt och Marknads
avdelningen), arbetat med konferenser i Sverige och 
Frankrike, Förskollärare.

Petter Johansson
Befattning: Sportchef Svensk Travsport, adjungerad i 
ATGs ledning
Anställningsår: Anställd i ST sedan 2013
Utbildning: Gymnasie samt engelska och data på York 
Tech collage
Födelseår: 1976
Bakgrund: Travjournalist, Marknadschef och sport
chef Färjestad Travsällskap, Sportchef Nordmarkens 
Travsällskap. 
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Magnus Lunner
Befattning: Säkerhetschef
Anställningsår: 2000
Utbildning: Polishögskolan, Sörentorp, Solna, 
civilekonom, Uppsala universitet
Födelseår: 1961
Bakgrund: Polis, Informationssäkerhetschef, 
Säkerhetschef.

Lotta Nilsson Viitala
Befattning: Ekonomichef
Anställningsår: 2014
Födelseår: 1971
Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet
Bakgrund: CFO/ekonomichef Poolia och Taxi 020, 
managementkonsult Connecta, egenföretagare. 

Annette Rådström
Befattning: ITchef
Anställningsår: 2009
Födelseår: 1963
Utbildning: Magisterexamen i Data och System
vetenskap, KTH. Studier i affärsekonomi och media på 
högskolenivå.
Bakgrund: CIO/ITchef, PayEx Group. Lärare i IT och 
Mediakunskap, Lernia. Teknisk redaktör, ABB.

Per Tellander
Befattning: VD Kanal 75 AB samt Produkt och affärs
utvecklingschef  
Anställningsår: 2014
Födelseår: 1967
Utbildning: Ekonomi och journalistik på IFS, Handels
högskolan.
Bakgrund: Chefsbefattningar inom MTG och SBS. 
Produktutveckling mm, Svenska Spel. 

Katarina Widman
Befattning: Försäljningschef
Anställningsår: 2014
Födelseår: 1978
Utbildning: Civilekonom, Handels högskolan i 
Stockholm
Bakgrund: Head of Global Marketing, SAS. Chefsroller 
inom marknad och försäljning, Viasat/MTG. Marketing 
Manager Sweden, Norwegian. Product Manager, 
L’Oréal Sverige.
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RESULTATRÄKNING
KONCERNEN

BELOPP I MKR NOT 2015 2014

Spelets omsättning1) 1 12 535,1 12 231,1

Oinlösta vinster och öresavrundningar 71,6 67,3

Vinster till spelare –8 787,1 –8 572,1

SPELETS NETTO 1 3 819,6 3 726,3

Verksamhet ATG och Kanal 75

Övriga rörelseintäkter 2 584,4 503,8

Övriga externa kostnader 3 –877,6 –809,4

Personalkostnader 4 –242,5 –228,0

Övriga rörelsekostnader 5 –78,5 –97,4

Avskrivningar 6 –97,7 –102,9

KOSTNADER ATG OCH KANAL 75 –1 296,3 –1 237,7

NETTOKOSTNADER ATG OCH KANAL 75 –711,9 –733,9

RÖRELSERESULTAT 3 107,7 2 992,4

Ränteintäkter och liknande resultatposter 6,7 10,0

Räntekostnader och liknande resultatposter –3,4 –3,6

RESULTAT FÖRE FÖRDELNING 3 111,0 2 998,8

Bidrag till Trav- och Galoppsporten 7 –1 699,6 –1 636,5

RESULTAT FÖRE SKATT OCH AVTAL 1 411,4 1 362,3

Lotteriskatt –1 337,1 –1 304,3

Åtagande enl avtal med staten –48,5 –47,0

Skatt på årets resultat –0,1 –0,1

ÅRETS RESULTAT 25,7 10,9

1) Avser svensk omsättning. Omsättning inklusive spel från utlandet uppgick till 15 769,1 mkr (15 105,2)  
Utländsk omsättning redovisas och beskattas i det land där omsättningen genereras.
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BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR – KONCERNEN

BELOPP I MKR  NOT 2015 2014

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingskostnader, licenser m m 113,7 137,8

Pågående projekt 130,0 61,3

8 243,7 199,1

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 125,3 155,4

Pågående projekt 34,7 3,4

9 160,0 158,8

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepapper – 20,0

Andra långfristiga fordringar 102,8 103,9

11 102,8 123,9

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 506,5 481,8

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 24,7 19,0

Fordran koncernföretag 17,7 25,3

Övriga fordringar 12 291,3 270,9

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 42,2 23,2

375,9 338,4

Kortfristiga placeringar 145,1 205,3

Kassa och bank 13 423,5 295,1

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 944,5 838,8

SUMMA TILLGÅNGAR 1 451,0 1 320,6
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BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER – KONCERNEN

BELOPP I MKR NOT 2015 2014

Eget kapital 14

Aktiekapital (400 000 aktier) 40,0 40,0

Balanserat resultat inklusive årets resultat 523,4 497,7

SUMMA EGET KAPITAL 563,4 537,7

Långfristiga skulder

Leasingavtal 17 43,4 50,6

Uppskjuten skatt 0,0 0,1

43,4 50,7

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 134,8 99,0

Skuld koncernföretag 7,2 13,4

Skuld kontokunder 188,7 173,5

Skatteskulder 0,1 0,0

Övriga skulder 15 347,9 307,3

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 165,5 139,0

844,2 732,2

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 451,0 1 320,6

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Borgensförbindelse för ATG Hästklinikerna AB 13,0 54,9
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KASSAFLÖDESANALYS
KONCERNEN

BELOPP I MKR 2015 2014

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt och avtal 1 411,4 1 362,3

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 97,6 102,9

1 509,0 1 465,2

Betald lotteriskatt –1 337,1 –1 304,3

Åtaganden enligt avtal med staten –48,5 –47,0

Betald skatt 0,0 –0,1

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL 123,4 113,8

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(–)/Minskning(+) av fordringar –37,5 –10,2

Ökning(+)/Minskning(–) av skulder 112,0 54,2

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 197,9 157,8

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –86,2 –62,4

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –57,4 –27,9

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN –143,6 –90,3

Finansieringsverksamheten

Amortering och leasing –7,2 –6,6

Förvärv av långfristiga värdepapper – 160,0

Ökning(–)/Minskning(+) av långfristiga fordringar 21,1 1,1

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 13,9 154,5

ÅRETS KASSAFLÖDE 68,2 222,0

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 500,4 278,4

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 568,6 500,4

Tilläggsuppplysningar till kassaflödesanalysen

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivning av tillgångar 97,7 102,9

Avyttringar och utrangering –0,1 –

97,6 102,9

Betalda räntor och erhållen utdelning

Erhållen ränta 6,7 10,0

Erlagd ränta –3,4 –3,6

3,3 6,4

Likvida medel

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassa och bank1) 423,5 295,1

Kortfristiga placeringar 145,1 205,3

1) Av likvida medel vid årets slut härrör 183,5 Mkr (160,0) från redovisningsmedel tillhörande kontokunder.
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RESULTATRÄKNING
MODERBOLAGET

BELOPP I MKR NOT 2015 2014

Spelets omsättning1) 1 12 535,1 12 231,1

Oinlösta vinster och öresavrundningar 71,6 67,3

Vinster till spelare –8 787,1 –8 572,1

SPELETS NETTO 1 3 819,6 3 726,3

Verksamhet ATG

Övriga rörelseintäkter 2 369,2 320,5

Övriga externa kostnader 3 –721,5 –683,8

Personalkostnader 4 –206,6 –194,4

Övriga rörelsekostnader 5 –78,5 –97,4

Avskrivningar 6 –76,9 –81,5

KOSTNADER ATG –1 083,5 –1 057,1

NETTOKOSTNADER ATG –714,3 –736,6

RÖRELSERESULTAT 3 105,3 2 989,7

Ränteintäkter och liknande resultatposter 6,7 10,0

Räntekostnader och liknande resultatposter –1,1 –1,0

RESULTAT FÖRE FÖRDELNING 3 110,9 2 998,7

Bidrag till Trav- och Galoppsporten 7 –1 699,6 –1 636,5

RESULTAT FÖRE SKATT OCH AVTAL 1 411,3 1 362,2

Lotteriskatt –1 337,1 –1 304,3

Åtagande enl avtal med staten –48,5 –47,0

Skatt på årets resultat 0,0 0,0

ÅRETS RESULTAT 25,7 10,9

1) Avser svensk omsättning. Omsättning inklusive spel från utlandet uppgick till 15 769,1 mkr (15 105,2)  
Utländsk omsättning redovisas och beskattas i det land där omsättningen genereras.
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BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR – MODERBOLAGET

BELOPP I MKR  NOT 2015 2014

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingskostnader, licenser m m 113,6 137,4

Pågående projekt 130,0 61,3

8 243,6 198,7

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 62,7 74,5

9 62,7 74,5

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 10 0,1 0,1

Långfristig fordran koncernföretag – 0,0

Långfristiga värdepapper 11 – 20,0

Andra långfristiga fordringar 11 102,8 103,9

102,9 124,0

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 409,2 397,2

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 23,8 17,9

Fordran hos koncernföretag 27,3 18,5

Övriga fordringar 12 287,7 266,8

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 41,9 22,8

380,7 326,0

Kortfristiga placeringar 145,1 205,3

Kassa och bank 13 423,5 295,1

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 949,3 826,4

SUMMA TILLGÅNGAR 1 358,5 1 223,6
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BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER – MODERBOLAGET

BELOPP I MKR NOT 2015 2014

Eget kapital 14

Bundet eget kapital

Aktiekapital (400 000 aktier) 40,0 40,0

Bundna reserver 8,0 8,0

48,0 48,0

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 488,0 477,1

Årets resultat 25,7 10,9

513,7 488,0

SUMMA EGET KAPITAL 561,7 536,0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 104,2 66,6

Skuld koncernföretag 7,2 13,4

Skuld kontokunder 188,7 173,5

Övriga skulder 15 339,3 299,4

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 157,4 134,7

796,8 687,6

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 358,5 1 223,6

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Borgensförbindelse för ATG Hästklinikerna AB 13,0 54,9
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KASSAFLÖDESANALYS
MODERBOLAGET

BELOPP I MKR 2015 2014

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt och avtal 1 411,3 1 362,2

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 76,9 81,5

1 488,2 1 443,7

Betald lotteriskatt –1 337,1 –1 304,3

Åtaganden enligt avtal med staten –48,5 –47,0

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL 102,6 92,4

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(–)/Minskning(+) av fordringar –54,7 5,0

Ökning(+)/Minskning(–) av skulder 108,8 38,6

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 156,7 136,0

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –86,2 –62,4

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –23,8 –17,1

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN –110,0 –79,5

Finansieringsverksamheten

Försäljning av långfristiga värdepapper – 160,0

Ökning(–)/Minskning(+) av långfristiga fordringar 21,1 5,6

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 21,1 165,6

ÅRETS KASSAFLÖDE 67,8 222,1

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 500,4 278,3

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 568,2 500,4

Tilläggsuppplysningar till kassaflödesanalysen

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivning av tillgångar –76,9 81,5

–76,9 81,5

Betalda räntor och erhållen utdelning

Erhållen ränta 6,7 10,0

Erlagd ränta –1,1 –1,0

5,6 9,0

Likvida medel

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassa och bank1) 423,1 295,1

Kortfristiga placeringar 145,1 205,3

1) Av likvida medel vid årets slut härrör 183,5 Mkr (160,0) från redovisningsmedel tillhörande kontokunder.
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Belopp i Mkr om inget annat anges.

Redovisningsprinciper med mera
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen 
(1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovis-
ning (K3).

Koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1. 
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget, ATG, och det helägda 
dotterbolaget, Kanal 75 AB.     

Koncernuppgifter
Bolaget ägs till 90 procent av Svensk Travsport, org nr 802003-5575, 
och till 10 procent av Svensk Galopp, org nr 802001-1725, båda med 
säte i Stockholm.

Av moderbolagets totala inköp och försäljning avser inköp och 
försäljning med andra företag inom den företagsgrupp som bolaget 
tillhör mindre betydande belopp.

Intäkter
ATGs intäkter avser spel på hästar och redovisas när trav- och 
galopp tävlingarnas resultat fastställts efter avslutad tävling. Spel-
omsättningen omfattar endast spel gjorda i Sverige. Öresavrundning 
är skillnad mellan teoretisk vinst och utbetald. Med oinlöst vinst 
menas av kunderna ej inlösta vinster.

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

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas till anskaffningsvärdet.

Immateriella tillgångar
Moderbolagets immateriella tillgångar utgörs främst av aktiverade 
utvecklingsutgifter för nya eller förbättrade spelprodukter och spel-
system. De immateriella anläggningstillgångarna redovisas som till-
gång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska 
fördelar kommer att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Det redovisade värdet för en 
immateriell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid ut-
rangering eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar 
väntas från användningen eller avyttringen av tillgången.

Aktiviteter under förstudiefas, samt underhålls- och supportkostna-
der kostnadsförs löpande.

Aktiverade utvecklingsutgifter och licenser redovisas till 
anskaffnings värde med avdrag för av- och nedskrivningar.

Koncernen tillämpar den s.k ”aktiveringsmodellen” avseende internt 
upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Metoden innebär att 
samtliga utgifter som uppfyller kriterierna i K3 aktiveras som imma-
teriell anläggningstillgång och skrivs av under tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskriv-

ningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt utgifter direkt 
hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för 
att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Det finns 
inga väsentliga komponenter i materiella anläggningstillgångar som 
behandlas som separata komponenter. 

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur 
rapport över finansiell ställning vid utrangering eller avyttring eller 
när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller 
utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkom-
mer vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden 
mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med 
avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas 
som övrig rörelseintäkt eller rörelsekostnad. Avskrivning sker linjärt 
över den förväntade nyttjandeperioden med beaktande av väsentligt 
restvärde.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivning enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden. 
Avskrivning sker över tillgångens nyttjandeperiod ner till ett beräknat 
restvärde.  Avskrivning på ombudsterminaler sker över 8 år vilket 
motsvarar leasingavtalets längd.

Följande avskrivningstider tillämpas:
KONCERN MODERBOLAG

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 5 år 5 år
Immateriella anläggningstillgångar, 
ny ombudsterminal 8 år 8 år
Materiella anläggningstillgångar
Ombudsterminaler 8 år 8 år
Datorer 5 år 5 år
Övriga inventarier 5 år 5 år

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 balansda-
gens kurs i enlighet med BFNAR 2012:1. Kursdifferenser på rörelse-
fordringar och rörelseskulder redovisas bland finansiella poster.

Inkomstskatter
Utöver lotteriskatten, som beräknas som en procentsats (35%) av 
spelomsättningen efter vinstavdrag till spelare och med tillägg för 
öresavrundning och oinlösta vinster, är ATGs rörelse skattebefriad 
och således uppstår inga skattepliktiga temporära skillnader eller 
avdragsgilla temporära skillnader. I dotterbolaget Kanal 75 AB finns 
inga skattepliktiga temporära skillnader eller avdragsgilla skillnader.

Leasing – leasetagare
BFNAR 2012:1 tillämpas. Leasing klassificeras i koncernredovisningen 
antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing 
föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknip-
pade med ägandet i allt väsentligt är överförda till leasetagaren, om 
så ej är fallet så är det fråga om operationell leasing. 

NOTER
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Tillgångar som förhyrs enligt finansiella leasingavtal redovisas som 
tillgång i koncernens balansräkning. Förpliktelsen att betala framtida 
leasingavgifter redovisas som lång- och kortfristiga skulder. Dessa 
tillgångar avskrivs enligt plan medan leasingbetalningarna redovisas 
som ränta och amortering av skulderna.

I moderföretaget  redovisas samtliga leasingavtal, såväl finansiella 
som operationella, som operationella leasingavtal.

Koncernen är leasetagare genom så kallade operationella leasing-
avtal då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade 
med tillgången inte har övergått till koncernen. Leasingavgifterna, 
inklusive en första förhöjd hyra, redovisas som en kostnad linjärt över 
leasingperioden. 

Kontokunder
Kontokundernas innestående medel hos ATG redovisas i balansräk-
ningen under rubriken kortfristiga skulder som skuld kontokunder.

NOT 1 SPELOMSÄTTNING PER SPELFORM

KONCERN MODERBOLAG

SPELFORMER 2015 2014 2015 2014

V-SPEL 7 984,4 7 748,5 7 984,4 7 748,5

ÖVRIGA SPEL 4 550,7 4 482,6 4 550,7 4 482,6

SUMMA OMSÄTTNING 12 535,1 12 231,1 12 535,1 12 231,1

VINSTER –8 787,1 –8 572,1 –8 787,1 –8 572,1

Oinlösta vinster och 
öresavrundningar 71,6 67,3 71,6 67,3

SPELETS NETTO 3 819,6 3 726,3 3 819,6 3 726,3

V-spel består av V75, V86, V65, V64, V5, V4 och V3.
Övriga spel består av: Vinnare, Plats; DD,LD, Trio, Tvilling, Komb och VR.
Öresavrundning avser öresutjämning mellan teoretisk vinst och 
utbetald.
Med oinlöst vinst menas av kunderna ej inlösta vinster.

NOT 2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 

KONCERN MODERBOLAG

2015 2014 2015 2014

Produktionsintäkter Kanal 
75 220,0 187,9 – –

Ombudsprovisioner 67,8 69,6 67,8 69,6

Webtjänster 5,4 8,3 5,4 8,3

Försäljning internationellt 158,9 129,3 158,9 129,3

Partnerintäkter 104,0 79,8 104,0 79,8

Övriga intäkter 28,3 28,9 33,1 33,5

SUMMA 584,4 503,8 369,2 320,5

NOT 3 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

Övriga externa kostnader är ATGs driftskostnader inkluderande bland 
annat IT, marknadsföring, försäljning och administration samt Kanal 
75:s kostnader.

Ersättning till revisorer
Med revisionsuppdrag avses revisorns arbete för den lagstadgade 
revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitets-
säkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisions-
uppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

KONCERN MODERBOLAG

2015 2014 2015 2014

Ernst & Young AB

Revisionsuppdrag 0,6 0,5 0,5 0,5

Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget

0,2 0,1 0,2 0,1

Skatterådgivning – 0,9 – 0,9

Övriga tjänster 0,6 0,2 0,6 0,2

1,4 1,7 1,3 1,7

NOT 4 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

KONCERN MODERBOLAG

2015 2014 2015 2014

Medeltalet anställda 281 272 234 224

varav män 66% 67% 66% 67%

Löner, andra ersättningar 
och sociala kostnader

Styrelse och VD 7,2 9,2 5,3 4,9

Övriga anställda 157,8 146,4 135,0 127,0

Sociala kostnader 76,3 70,8 65,2 60,9

(varav pensionskostnader) (21,9) (19,0) (18,6) (16,5)

SUMMA 241,3 226,4 205,5 192,8

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

ANDEL KVINNOR I LEDANDE BEFATTNING % 2015 2014

Styrelsen 50 58

Företagsledningen 40 33

SJUKFRÅNVARO, % 2015 2014

Korttidsfrånvaro Kvinnor 3,19 3,24

 Män 2,60 2,89

Långtidsfrånvaro 0,48 0,89

Lån till ledande befattningshavare 
Inga lån har lämnats till ledande befattningshavare.
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AB Trav och Galopp
Ersättningar m.m. till styrelsen, verkställande direktören
Styrelsen har uppburit en ersättning om 1,7 (1,3).

Under året har verkställande direktör (VD) uppburit lön och ersätt-
ningar uppgående till 4,4 (4,4) inklusive pensionsavsättning samt för-
mån av bil. För VD råder en ömsesidig uppsägningstid på 6 månader. 
VD har vid uppsägning från företagets sida rätt till avgångsvederlag 
motsvarande en årslön med avräkning vid nytt arbete.  

Kanal 75 AB
Till styrelseledamöter har utbetalats en ersättning om -mkr (-).

Under året har verkställande direktör (VD) uppburit lön och ersätt-
ningar uppgående till 1,9 (0,9) inklusive pensionsavsättning samt för-
mån av bil. För VD råder en ömsesidig uppsägningstid på 6 månader. 
VD har vid uppsägning från företagets sida rätt till avgångsvederlag 
motsvarande 6 månadslöner med avräkning vid nytt arbete.

Under jämförelseperioden 2014 betalades lön och avgångsvederlag 
till tidigare VD med 3,8 inklusive pensionsavsättning samt förmån  
av bil. 

Bolagets VD Erik Westberg avslutade på egen begäran sin anställ-
ning per den 31 december 2015. Inget avgångsvederlag har utbeta-
lats. Per Tellander tillträdde som ny VD vid samma tid.

NOT 5 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

KONCERN MODERBOLAG

2015 2014 2015 2014

Partnerkostnader 74,9 58,8 74,9 58,8

Forskning och bidrag 3,6 38,6 3,6 38,6

SUMMA 78,5 97,4 78,5 97,4

NOT 6  AVSKRIVNINGAR AV IMMATERIELLA OCH  
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

KONCERN MODERBOLAG

2015 2014 2015 2014

Immateriella tillgångar 41,6 42,6 41,3 42,1

Inventarier 56,1 60,3 35,6 39,4

SUMMA 97,7 102,9 76,9 81,5

NOT 7 BIDRAG TILL TRAV- OCH GALOPPSPORTEN

KONCERN MODERBOLAG

2015 2014 2015 2014

Trav

Svensk Travsport 207,7 170,9 207,7 170,9

Banor 1 189,8 1 173,2 1 189,8 1 173,2

Hästägare och uppfödare 141,1 138,5 141,1 138,5

Ekonomiadministration 4,0 4,3 4,0 4,3

SUMMA TILL TRAVSPORTEN 1 542,6 1 486,9 1 542,6 1 486,9

Galopp

Svensk Galopp 24,7 21,5 24,7 21,5

Banor 125,7 122,2 125,7 122,2

Hästägare och uppfödare 6,6 5,9 6,6 5,9

SUMMA TILL GALOPP-
SPORTEN 157,0 149,6 157,0 149,6

SUMMA TILL TRAV- OCH 
GALOPPSPORTEN 1 699,6 1 636,5 1 699,6 1 636,5

NOT 8 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
      

KONCERN MODERBOLAG

2015 2014 2015 2014

Ackumulerade  
anskaffningsvärden

Vid årets början 823,4 744,5 818,7 739,8

Nyanskaffningar 17,5 17,6 17,5 17,6

Avyttringar och  
utrangering –27,1 – –24,3 –

Pågående projekt 68,7 61,3 68,7 61,3

882,5 823,4 880,6 818,7

Ackumulerade  
avskrivningar enligt plan

Vid årets början –624,3 –581,7 –620,0 –577,9

Avyttringar och  
utrangering 27,1 – 24,3 –

Årets avskrivning enligt 
plan på anskaffningsvärden –41,6 –42,6 –41,3 –42,1

–638,8 –624,3 –637,0 –620,0

REDOVISAT VÄRDE  
VID ÅRETS SLUT 243,7 199,1 243,6 198,7
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NOT 9 INVENTARIER    

KONCERN MODERBOLAG

2015 2014 2015 2014

Ackumulerade  
anskaffningsvärden

Vid årets början 502,8 456,4 346,8 362,0

Nyanskaffningar 26,1 81,9 23,8 17,1

Pågående projekt 31,3 3,4 – –

Avyttringar och  
utrangering –32,0 –38,9 –18,6 –32,3

528,2 502,8 352,0 346,8

Ackumulerade  
avskrivningar enligt plan

Vid årets början –344,0 –322,6 –272,3 –265,2

Avyttringar och  
utrangering 31,9 32,3 18,6 32,3

Årets avskrivning enligt 
plan på anskaffningsvärden –56,1 –53,7 –35,6 –39,4

–368,2 –344,0 –289,3 –272,3

REDOVISAT VÄRDE  
VID ÅRETS SLUT 160,0 158,8 62,7 74,5

Moderföretaget och koncernen har ingått följande väsentliga finan-
siella leasingavtal vilka redovisas i koncernens balansräkning.

ATG har ingått avtal för leasing av ombudsterminaler, leasingperio-
den är på 96 månader från och med januari 2014.

I koncernen redovisas dessa som en finansiell lease. Redovisat värde 
vid årets slut uppgår till 50,6 (57,4). Övriga inventarier utgörs primärt 
av IT-utrustning.

NOT 10 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

MODERBOLAG 15-12-31 14-12-31

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 %
Redovisat 

värde

Kanal 75 AB 
/556578-3965/Stockholm 1 000 100% 0,1

NOT 11 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

KONCERN MODERBOLAG

2015 2014 2015 2014

Ackumulerade  
anskaffningsvärden

Vid årets början 123,9 285,0 123,9 289,5

Omklassificerat till  
kortfristigt värdepapper –20,0 –160,0 –20,0 –160,0

Reglerade fordringar –1,1 –1,1 –1,1 –5,6

REDOVISAT VÄRDE  
VID ÅRETS SLUT 102,8 123,9 102,8 123,9

NOT 12 ÖVRIGA FORDRINGAR

KONCERN MODERBOLAG

2015 2014 2015 2014

Fordran Svensk Galopp 2,0 0,8 – –

Fordran ATG ombud 141,9 109,4 141,9 109,4

Fordran trav och galopp-
sällskap bankkonto1) 125,0 132,1 125,0 132,1

Övriga fordringar 22,4 28,6 20,8 25,3

291,3 270,9 287,7 266,8

1)  ATG har via avtal med två banker möjlighet att erbjuda trav- och galoppsällskap anslut-
ning till ATGs koncernkontostruktur. Inom det systemet har ATG per 2015-12-31 en 
fordran på trav- och galoppsällskap på 125,0 miljoner och en skuld på 16,6 miljoner.

NOT 13 KASSA OCH BANK

Av medel kassa och bank härrör 183,5 Mkr (160,0) från redovisnings-
medel tillhörande ATG-kontokunder.
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NOT 14 EGET KAPITAL

KONCERN
AKTIE- 

KAPITAL

BALANSERAT RESULTAT  
INKLUSIVE  

ÅRETS RESULTAT

Vid årets början 40,0 497,7

Årets resultat 25,7

VID ÅRETS SLUT 40,0 523,4

BUNDET EGET KAPITAL FRITT EGET KAPITAL

MODERBOLAG
AKTIE-

KAPITAL
RESERV-

FOND
BALANSE-

RAD VINST
ÅRETS  

RESULTAT

Vid årets början 40,0 8,0 477,1 10,9

Vinstdisposition  
enligt beslut vid 
bolagsstämma 10,9 –10,9

Årets resultat 25,7

VID ÅRETS SLUT 40,0 8,0 488,0 25,7

NOT 15 ÖVRIGA SKULDER

KONCERN MODERBOLAG

2015 2014 2015 2014

Vinstskuld 21,3 34,3 21,3 34,3

Svensk Galopp 19,0 3,5 19,0 3,5

Skuld trav och galopp-
sällskap bankkonto1) 16,6 16,3 16,6 16,3

Terminalpartner 57,6 61,9 57,6 61,9

Jackpot 43,9 – 43,9 –

Lotteriskatt 118,5 111,1 118,5 111,1

Internationella 
partner 18,1 30,8 18,1 30,8

Skuld Hästnäringens 
nationella stiftelse 15,8 13,1 15,8 13,1

Leasing kortfristig del 7,2 6,8 – –

Övriga poster 29,9 29,5 28,5 28,4

SUMMA 347,9 307,3 339,3 299,4

1)  ATG har via avtal med två banker möjlighet att erbjuda trav- och galoppsällskap anslut-
ning till ATGs koncernkontostruktur. Inom det systemet har ATG per 2015-12-31 en 
fordran på trav- och galoppsällskap på 125,0 miljoner och en skuld på 16,6 miljoner.

NOT 16 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

KONCERN MODERBOLAG

2015 2014 2015 2014

Skuld banor och aktiva 74,8 54,0 74,8 54,0

Upplupna löner och  
arbetsgivaravgifter 17,1 16,9 17,1 15,0

Reservering av lotteri skatt 4,0 4,0 4,0 4,0

Ombudsbonus 5,1 4,4 5,1 4,4

Övriga poster 64,5 59,7 56,4 57,3

SUMMA 165,5 139,0 157,4 134,7

NOT 17 LEASING

Moderbolagets operationella leasar består främst av ett långt hyres-
kontrakt rörande Hästsportens Hus samt ombudsterminaler. 

Koncernens operationella leasar består av det långa hyreskon-
traktet.

Ombudsterminalerna har i koncernen redovisats som en finansiell 
leasing, se redovisningsprinciper för förklaring.

KONCERN MODERBOLAG

2015 2014 2015 2014

Kostnadsförda leasingavgifter 3,5 3,5 12,5 12,5

Framtida minimileaseavgifter avseende ej
uppsägningsbara operationella leasingavtal

KONCERN MODERBOLAG

2015 2014 2015 2014

Att betala

Inom 1 år 3,5 3,5 12,5 12,5

Senare än 1 år men inom 5 år 14,0 14,0 50,2 50,2

Senare än 5 år 80,5 84,0 89,5 102,0

SUMMA 98,0 101,5 152,2 164,7
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i Aktiebolaget Trav och Galopp, 
org.nr 556180-4161.

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN  
OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern
redovisningen för Aktiebolaget Trav och Galopp för år 2015. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den 
tryckta versionen av detta dokument på sidorna 4–27.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  
för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncern
redovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovis
ningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och 
verkställande direktören bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte 
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och kon
cernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt International Standards on Auditing och 
god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi 
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen  
för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och kon
cernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredo
visningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka 
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 

koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlighe
ter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn 
de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur 
bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovis
ningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten 
i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen och koncernredovis
ningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredo
visningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moder
bolagets och koncernens finansiella ställning per den 31  
december 2015 och av dess finansiella resultat och kassaflö
den för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberät
telsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovis
ningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultat
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och för 
koncernen.
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RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR  
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernre
dovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för AB 
Trav och Galopp för år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispo
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om för
slaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust och 
om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 
utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis
ningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållan
den i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseleda
mot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot 
bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören på annat sätt har handlat 
i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Stockholm den 17 mars 2016

Ernst & Young AB

Åsa Lundvall
auktoriserad revisor
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EKONOMISK FÖRDELNING

ATG omsatte 12,5 miljarder kronor under 2015, vilket är den 

fjärde högsta siffran hittills och en ökning från föregående 

år med 2,5 procent. När vinster och skatt har betalats ut och 

driften av ATG täckts går allt överskott från ATGs verksamhet 

tillbaka till hästnäringen. Hästsporten tilldelades 1,7 miljarder 

kronor under 2015.

A  Merparten av ATGs omsättning går tillbaka till spelarna. 

Under 2015 betalades 8 787 miljoner kronor ut i form av 

vinster, vilket motsvarar cirka 70 procent av den totala 

omsättningen.

B  ATG bidrog under 2015 med 1 337 miljoner kronor till 

statskassan i form av lotteriskatt.

C  Nettokostnaden för driften av ATG uppgick till 714 

miljoner kronor. Här ingår ATGs övriga intäkter med 369 

miljoner kronor, vilka bland annat består av internationella 

provisioner och partnerintäkter, och ATGs kostnader 

om 1 083 miljoner kronor, vilka bland annat består av 

personalkostnader och löpande driftskostnader, såsom IT, 

marknadsföring och administration.

D  Sportens centralförbund ST och SG erhöll under 2015 

232 miljoner kronor.

E  Under 2015 delade ATG ut 1 320 miljoner kronor 

till landets banor. Pengarna ska täcka kostnader för 

tävlingsdagarna, drift och underhåll av anläggningarna 

samt kostnader för ekonomi och administration. Banorna 

har även intäkter i form av sponsorpengar, entréavgifter, 

överskott från restaurangverksamheter och aktiviteter i 

samband med tävlingsdagarna.

F  En stor del av de medel som banorna erhåller går vidare 

till de aktiva i form av prispengar. 2015 uppgick beloppet 

till drygt 746 miljoner kronor.

G  Utöver prispengarna från banorna erhåller de aktiva 

ytterligare 148 miljoner kronor i form av uppfödarpremier, 

premielopp och transportbidrag. Totalt fick de aktiva dela 

på cirka 905 miljoner kronor. Vidare satsades också 48,5 

miljoner kronor, i enlighet med avtalet mellan staten och 

trav  och galoppsporten, direkt på hästnäringen genom 

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).
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12 535 096 981 kr
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DEFINITIONER

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

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

GAM-GaRD Verktyg som används vid utveckling av nya 
produkter för att identifiera risker för spelaren. 

Internationellt netto Netto av provisionsintäkter, provi
sionskostnader och driftskostnader för den internationella 
verksamheten.

Koncession Tillstånd att bedriva verksamhet, i ATGs fall 
tillstånd från regeringen att anordna vadhållning vid trav 
och galopptävlingar. Reglerar vilka spel som får erbjudas och 
på vilka villkor.

Kontokunder Kunder som har registrerat sig i ATGs kund
databas och där kan spela, följa våra Livesändningar och 
sitt spel.

Lotteriinspektionen, LI Tillsynsmyndighet som bland annat 
har till uppgift att övervaka regelefterlevnad och utveck
lingen på spel och lotterimarknaden. Lotteriinspektionen 
delar även ut tillstånd för lotterier samt prövar frågor om 
typgodkännande av olika lotteri och spel.

Lotteriskatt ATG betalar enligt avtal mellan bolagets ägare, 
Svensk Travsport och Svensk Galopp, och staten, 35 procent 
i skatt på spelets netto. 

Medeltalet anställda Totalt arbetade timmar under året 
dividerade med genomsnittligt antal arbetstimmar för en 
heltidsanställd.

Oinlöst Vinster som inte löses in.

Ombud De butiker som tillhandahåller ATGs produkter.

Pooler För varje spelform och varje tävlingstillfälle sum
meras omsättningen för alla köpta spel i en pool som, efter 
avdrag, utdelas i vinster till vinnare.

Prisersättning ATG utbetalar till banorna prisersättning 
som betalas vidare som priser i tävlingarna. 

Spelets omsättning kallades tidigare totalisatoromsättning 
och avser satsade medel från svenska kunder på trav och 
galopptävlingar.

Spelets netto kallades tidigare totonetto och är spelets 
omsättning med avdrag för vinster till spelare, tillägg av 
öresavrundningar och oinlösta vinster.

SPER Spelbranschens etiska råd, rådet samlar alla etable
rade spelbolag med tillstånd att bedriva spel i Sverige kring 
viktiga speletiska frågor.

Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Terminalpartner Företag vars produkter går att köpa via 
ATGs butiksterminaler.

Totalisator (totalisatorspel eller totospel) är ett system för 
vadhållning vid hästkapplöpningar och används i nästan alla 
länder som anordnar trav och galopptävlingar. Spelarna 
satsar på den häst de tror vinner och de som satsat på den 
vinnande hästen delar på totalsumman proportionellt efter 
storleken på insatsen. För arrangören spelar det inte någon 
roll vilken häst som vinner utan får, som administratör, dra 
av en fastställd procent  från totalsumman innan resterande 
betalas ut som vinster. 

Tävlingskostnadsersättning Ersättning som ATG utbetalar 
till arrangerande bana vid varje tävlingstillfälle för att täcka 
delar av driftskostnaden för tävlingen.
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STATISTIK
V75-STATISTIK 2015                   7 RÄTT                   6 RÄTT                   5 RÄTT

OMG DATUM BANA
ANTAL 

SYSTEM OMSÄTTNING
ANTAL 

VINSTER
UTDELN. 

KR
ANTAL  

VINSTER
UTDELN.  

KR
ANTAL  

VINSTER
UTDELN.  

KR
1 20150103 Jägersro Trav 1 130 939 74 979 478 67 291 847 4 636 2 102 132 692 146
2 20150110 Romme 1 120 011 75 450 269 565 34 730 21 518 455 366 355 53
3 20150117 Åby 1 244 866 76 716 097 9 446 2 111 306 040 32 3 502 415 –
4 20150124 Bergsåker 1 360 806 92 537 056 378 116 316 24 732 486 529 314 45
5 20150125 Solvalla 635 605 33 734 044 1 771 4 950 59 697 73 765 631 –
6 20150131 Axevalla 1 350 431 92 959 005 3 957 8 126 248 089 48 3 188 905 –
7 20150207 Solvalla 1 391 133 96 084 630 2 131 23 061 151 618 82 2 873 345 –
8 20150214 Kalmar 1 275 434 92 618 175 1 502 32 660 122 599 98 1 976 581 –
9 20150221 Gävle 1 255 602 88 981 521 35 492 1 330 717 913 16 5 871 427 –

10 20150228 Halmstad 1 332 053 96 020 182 78 617 275 10 175 1 226 318 017 78
11 20150301 Solvalla 644 525 29 586 652 13 782 558 291 640 – 2 334 747 –
12 20150307 Bergsåker 1 281 044 89 163 492 199 168 755 11 861 977 258 237 89
13 20150314 Eskilstuna 1 174 994 81 508 641 21 472 986 454 771 23 4 005 715 –
14 20150321 Momarken 1 676 272 109 183 536 5 152 9 622 217 267 65 3 104 521 –
15 20150328 Solvalla 1 378 596 95 592 617 63 756 428 6 449 1 926 216 614 114
16 20150403 Färjestad 800 376 52 580 237 678 20 160 53 333 128 1 014 480 –
17 20150405 Romme 1 147 268 73 661 339 10 201 3 217 329 162 29 3 855 164 –
18 20150411 Jägersro Trav 1 236 543 81 075 528 12 538 3 136 275 422 38 2 551 861 –
19 20150418 Mantorp 1 278 579 86 850 039 34 288 1 273 813 530 – 6 810 743 –
20 20150425 Åby 1 964 868 130 762 838 16 4 183 689 1 152 14 745 38 712 878
21 20150502 Örebro 1 219 513 81 882 596 1 398 15 228 99 434 107 1 711 617 –
22 20150509 Umeå 1 216 049 83 391 011 5 579 7 701 170 850 63 1 988 002 –
23 20150510 Charlottenlund 537 586 28 393 245 6 1 145 848 1 000 3 687 34 894 211
24 20150516 Åby 1 152 090 81 285 721 1 525 28 073 93 423 113 1 466 532 –
25 20150517 Vermo 530 941 27 329 849 180 39 506 9 615 369 221 669 32
26 20150523 Gävle 1 191 187 85 959 104 12 252 3 548 326 068 34 3 214 447 –
27 20150530 Solvalla 1 801 415 126 602 128 9 6 352 404 685 24 027 29 949 1 099
28 20150531 Solvalla 1 012 189 70 114 027 594 30 709 28 246 322 506 795 35
29 20150606 Östersund 1 149 712 79 125 578 109 189 421 6 879 1 495 157 905 130
30 20150613 Boden 1 124 182 75 792 519 605 32 550 37 053 265 764 466 25
31 20150614 Bjerke 683 765 35 255 196 17 371 527 426 114 – 3 386 644 –
32 20150621 Kalmar 1 199 525 81 407 768 23 1 367 478 4 400 2 405 193 083 109
33 20150627 Färjestad 1 131 703 75 143 886 18 1 105 891 1 564 6 244 46 000 424
34 20150702 Halmstad 556 071 26 929 594 2 909 2 406 129 015 27 1 347 154 –
35 20150704 Halmstad 1 060 981 71 714 220 784 31 952 30 875 301 501 006 37
36 20150711 Årjäng 1 052 306 72 220 626 1 096 17 131 50 841 184 787 833 23
37 20150718 Axevalla 1 054 808 72 305 091 39 477 140 4 532 2 073 128 998 145
38 20150719 Axevalla 573 864 33 364 292 84 103 710 12 867 337 310 680 27
39 20150725 Hagmyren 1 093 840 73 795 514 122 156 895 7 251 1 322 171 063 112
40 20150728 Jägersro Trav 714 269 40 242 606 4 2 615 769 2 548 2 052 82 649 126
41 20150801 Rättvik 1 031 763 72 144 962 1 584 11 835 62 506 150 1 037 671 18
42 20150808 Dannero 1 017 787 69 310 597 6 133 2 938 166 714 54 1 783 741 –
43 20150815 Åby 1 208 523 85 101 946 39 1 030 326 2 677 4 131 72 782 304
44 20150819 Solvalla 707 226 36 811 202 1 242 7 701 63 326 75 1 095 465 –
45 20150822 Gävle 1 099 635 77 307 285 66 439 292 5 815 1 728 158 055 127
46 20150825 Jägersro Trav 525 314 27 602 892 18 398 202 1 462 2 453 38 015 188
47 20150829 Bergsåker 1 099 222 80 384 314 6 3 426 216 3 289 3 177 225 503 92
48 20150905 Jägersro Trav 1 174 332 79 267 754 204 100 863 14 154 728 300 040 68
49 20150906 Jägersro Trav 660 685 35 165 364 63 144 972 4 994 915 128 726 71
50 20150912 Bollnäs 1 120 463 74 057 632 233 82 674 25 290 380 550 692 34
51 20150919 Färjestad 1 459 103 94 132 547 12 099 2 022 326 932 37 3 421 741 –
52 20150926 Solvalla 1 287 685 93 860 934 102 431 777 6 776 1 800 191 956 127
53 20150927 Solvalla 647 507 34 201 025 965 9 214 45 344 98 664 725 –
54 20151003 Skellefteå 1 275 574 82 839 863 84 987 349 1 671 929 – 11 482 899 –
55 20151010 Åby 1 427 671 105 549 457 563 106 182 21 967 624 371 294 73
56 20151017 Örebro 1 147 471 79 994 562 2 349 8 853 89 158 116 1 422 153 –
57 20151024 Jägersro Trav 1 241 617 94 747 574 45 401 1 000 800 400 15 5 936 900 –
58 20151025 Solvalla 656 192 32 448 925 4 2 102 096 3 109 1 356 290 926 28
59 20151031 Bergsåker 1 258 685 95 687 395 1 542 32 094 78 730 157 1 470 497 16
60 20151107 Eskilstuna 1 231 914 85 900 684 36 628 729 2 598 4 296 75 259 296
61 20151108 Eskilstuna 627 980 35 651 637 1 171 7 913 36 441 127 473 326 19
62 20151114 Solvalla 1 250 403 80 959 883 8 504 2 474 263 412 39 3 214 756 –
63 20151121 Bjerke 1 613 963 109 041 051 428 115 370 19 912 711 376 323 75
64 20151128 Jägersro Trav 1 228 632 85 269 913 2 449 9 050 79 749 138 1 026 557 21
65 20151129 Örebro 646 258 33 127 875 156 55 226 8 697 495 182 075 47
66 20151205 Romme 1 146 512 81 444 880 41 991 504 756 663 – 5 604 181 –
67 20151212 Åby 1 371 644 105 340 472 4 14 788 006 362 37 800 13 617 2 011
68 20151219 Mantorp 1 206 300 82 328 585 423 50 584 20 711 516 445 000 48
69 20151223 Bergsåker 942 706 69 253 085 59 305 920 5 357 1 680 148 174 121
70 20151226 Solvalla 1 345 128 89 266 779 13 237 1 753 322 647 35 3 064 553 –
71 20151229 Halmstad 908 665 53 360 614 1 000 13 865 139 082 49 1 909 821 –

Totalt 78 302 501 5 233 861 635 425 542 10 615 067 107 944 285
Varav svensk omsättning 4 617 027 719
FET STIL = JACKPOT    –  = INGEN VINNARE MED 7 RÄTT / INGEN UTDELNING PÅ 5 RESP 6 RÄTT
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HÖGSTA V75-OMSÄTTNINGAR, TILL OCH MED 2015

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
  6 161 976 648 2011-09-24 Färjestad
  7 145 384 670 2011-05-28 Solvalla
  8 143 060 806 2012-05-26 Solvalla
  9 142 547 000 1996-09-21 Solänget
10 136 599 611 2006-11-04 Färjestad

HÖGSTA V75-VINSTER, TILL OCH MED 2015

PLAC. BELOPP DATUM BANA
  1 67 312 633 2010-02-27 Axevalla
  2 56 347 408 2012-01-14 Åby
  3 47 360 999 2007-07-07 Halmstad
  4 45 285 093 2007-06-24 Kalmar
  5 34 591 437 2011-12-23 Bergsåker
  6 33 149 592 1996-08-17 Åby
  7 32 231 761 2004-05-29 Solvalla
  8 28 552 124 2015-04-25 Åby
  9 26 180 989 2012-01-21 Bergsåker
10 24 485 296 2014-03-15 Åby

24 315 984 2005-01-29 Axevalla

MILJONVINSTER ÅR 2015, 30 I TOPP
DATUM SPELFORM KANAL INSATS, KR VINSTBELOPP LÄN OMBUD / BANA / E-KANALER
20150425 V75 Ombud Över 2000 kr 28 552 124 Värmland TORSBY-JOUREN
20150530 V75 Ombud Över 2000 kr 18 701 982 Skåne ESLÖVS TOBAK & SPEL
20151212 V75 E-kanaler Över 2000 kr 17 863 337 Stockholm E-kanaler
20151212 V75 E-kanaler Över 2000 kr 16 851 872 Skåne E-kanaler
20151212 V75 Ombud 66 15 803 016 Skåne CITY GROSS HÖGANÄS
20151212 V75 Ombud 330 15 739 482 Skåne CITY GROSS HÖGANÄS
20150530 V75 Ombud Över 2000 kr 7 998 161 Värmland MAGNUS TOBAK & TIPS
20150530 V75 Ombud Över 2000 kr 7 955 451 Värmland MAGNUS TOBAK & TIPS
20150530 V75 Ombud Över 2000 kr 7 837 061 Värmland MAGNUS TOBAK & TIPS
20150530 V75 E-kanaler Över 2000 kr 7 810 836 Värmland E-kanaler
20150829 V75 Ombud Över 2000 kr 7 376 607 Jönköping PRESSBYRÅN VETLANDA
20150530 V75 E-kanaler 1008 7 344 818 Stockholm E-kanaler
20150829 V75 Ombud Över 2000 kr 7 188 546 Värmland MAGNUS TOBAK & TIPS
20150530 V75 E-kanaler Över 2000 kr 7 090 907 Skåne E-kanaler
20150425 V75 E-kanaler Över 2000 kr 5 377 372 Uppsala E-kanaler
20150425 V75 Ombud Över 2000 kr 4 707 204 Stockholm DIREKTEN VI VINNARE
20150425 V75 E-kanaler Över 2000 kr 4 705 448 Gävleborg E-kanaler
20151121 V75 Ombud Över 2000 kr 4 682 700 Västra Götaland KUNGS FRUKT
20150425 V75 Ombud 1 296 4 639 960 Halland COOP FORUM FALKENBERG
20150425 V75 E-kanaler 378 4 454 213 Södermanland E-kanaler
20150425 V75 E-kanaler 192 4 448 067 Uppsala E-kanaler
20150425 V75 E-kanaler 360 4 434 200 Uppsala E-kanaler
20150425 V75 E-kanaler 12 4 265 316 Dalarna E-kanaler
20151212 V75 Ombud 50 3 780 000 Skåne CITY GROSS HÖGANÄS
20150829 V75 E-kanaler Över 2000 kr 3 533 382 Södermanland E-kanaler
20150829 V75 E-kanaler 1260 3 499 367 Stockholm E-kanaler
20150815 V75 Ombud Över 2000 kr 3 106 242 Västra Götaland ANTONSSONS TOBAK
20150307 V75 Ombud Över 2000 kr 3 023 788 Västra Götaland ÄLVÄNGENS SPEL&BILJETTSERVICE
20150328 V75 Ombud Över 2000 kr 2 962 224 Västra Götaland DIREKTEN GILLBERGS
20150728 V75 E-kanaler Över 2000 kr 2 694 123 Stockholm E-kanaler
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BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BESKRIVNING AV AB TRAV OCH GALOPP
AB Trav och Galopp, nedan ATG, är ett svenskt bolag 
med säte i Stockholm. Bolaget utgör moderbolag 
i ATGkoncernen. ATG har genom koncession från 
Sveriges Regering och avtalet mellan Staten och 
ägarna Svensk Travsport (ST) och Svensk Galopp (SG) 
ensamrätt att bedriva spel på hästar i Sverige. 

REGELVERK
ATGs bolagsstyrning regleras dels av svensk lag
stiftning, främst den svenska aktiebolagslagen, dels 
avtalet mellan staten och ägarorganisationerna samt 
av koncessionen given av Sveriges Regering. Bolaget 
står under kontroll av Lotteriinspektionen som är 
myndigheten med uppdrag att övervaka regelefterlev
nad för bolag som bedriver spel och lotteriverksamhet 
i Sverige. 

Utöver lagstiftning, avtal, koncession, regler och 
rekommendationer utgör även bolagsordningen ett 
centralt dokument avseende styrningen av företaget. 

Bolagsordning
ATGs nuvarande bolagsordning antogs 19990603 
med godkännande av regeringen 19990527. För att 
vara giltig skall ATGs bolagsordning godkännas av 
regeringen. Bolagsordningen definierar bolagets verk
samhet, styrelsens sammansättning och regeringens 
inflytande över tillsättande av styrelsen vilket beskrivs 
närmare under avsnittet Styrelsens sammansättning. 
Utöver bestämmelser om revision, bolagsstämma 
och räkenskapsår innehåller bolagsordningen regle
ring om att bolagsstämman ej äger rätt att besluta 
om utdelning till aktieägarna eller därmed jämförlig 
åtgärd. Bolagsordningen innehåller även klausul om 
hembud samt reglerar också att vid händelse av att 
avtalet mellan staten och Svensk Travsport och Svensk 
Galopp upphör skall bolaget träda i omedelbar likvida
tion. Eventuellt överskott vid likvidation disponeras av 
ägarna på så sätt som regeringen, efter hörande med 
ägarna, beslutar. 

Avtal med staten
Mellan ST, SG och den svenska staten finns ett tids
begränsat avtal vars syfte är att reglera och spegla 
ansvarsförhållandena mellan parterna. Nuvarande av
tal gäller till och med 31 december 2018. I avtalet är 
överenskommet att ATG och ägarorganisationerna har 

att verka för att trav och galoppsporten inom landet 
ska kunna bedrivas på ett sådant sätt att de långsikti
ga förutsättningarna för sportens utveckling och dess 
geografiska spridning tryggas med särskild beaktning 
av galoppsportens och de mindre banornas behov. 

ATGs uppdrag och ensamrätt att anordna vadhållning 
om pengar för allmänheten i samband med hästtäv
lingar definieras i avtalet. Bolagets uppdrag är villkorat 
av särskilt tillstånd, koncession, av regeringen. I 
avtalet ges bolaget rätt att, på förslag av ST och SG, 
besluta om dag och plats för tävlingar med totalisa
torvadhållning, samt om vilka spelformer som då ska 
förekomma. Avtalet reglerar också ATGs beslutande
rätt gällande överskott från spelverksamheten samt 
övriga intäkter i bolagets verksamhet. 

Avtalet reglerar också de särskilda satsningar inom 
den svenska hästsektorn som ATG har att göra, i 
nuvarande avtal innebär detta en avsättning till 
Hästnäringens stiftelse (HNS) med 48,5 miljoner 
kronor under 2015. Beskattningen av bolaget regleras 
i Lotteriskattelagen. 

Koncession
Särskilt tillstånd, koncession, för att anordna spel i 
samband med hästtävlingar beslutas av regeringen och 
är ett villkor för ATGs verksamhet. Koncessionen gäl
ler årsvis, nuvarande gäller till och med 31 december 
2016. Koncessionen reglerar vilka villkor som gäller för 
vadhållning, mottagande av vad, vadhållningsformer 
samt vinstutdelning. Koncessionen ger tillstånd att 
anordna och förmedla spel över internet, att anordna 
vad i samarbete med utländska organisationer samt 
reglerar åldergräns och sociala skyddshänsyn.  

Koncessionen ger Lotteriinspektionen uppdraget att 
fastställa särskilda villkor, kontroll och ordningsbe
stämmelser för spelverksamheten inklusive marknads
föringen samt att ansvara för tillsyn och kontroll av 
bolagets verksamhet. Bolaget har att betala kostna
den för tillsyn och utförda kontroller. 

Bolaget har enligt koncessionen att bedöma att trav 
och galoppsällskapen har tillfredsställande ekonomi 
då detta är en förutsättning för att bolaget ska ges 
rätten att teckna avtal om att bedriva vadhållning för 
bolagets räkning på bana. 
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SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING
Bolaget omfattas inte av Svensk kod för bolagsstyr
ning men väljer att frivilligt avge rapport över bolags
styrning med utgångspunkt i regelverket. 

ÄGARE
ATG ägs till 90 % av Svensk Travsport och till 10 % av 
Svensk Galopp. Ägarna är båda centralorganisationer 
för sina respektive sporter och organiserar föreningar 
och intressenter inom trav och galoppsporten. 

ÅRSSTÄMMA
Årsstämman i ATG är bolagets högsta beslutande 
organ genom vilken aktieägarna utövar sitt inflytande 
över bolaget. Några av årsstämmans viktigaste uppgif
ter är att fastställa bolagets balans och resultaträk
ning, besluta om resultatdisposition samt om ansvars
frihet åt styrelsen och verkställande direktören. 

Årstämman utser enligt nomineringar från ägarnas res
pektive styrelser och enligt regeringens meddelande 
styrelseledamöter fram till slutet av nästkommande 
årsstämma. Aktieägarnas representant vid årsstäm
man utses av organisationernas styrelser och reger
ingens representant utses av Finansdepartementet. 
Till att representera Svensk travsport nomineras fyra 
ledamöter, att representera Svensk galopp nomineras 
en ledamot och till att representera Regeringen utses 

Modell över bolagsstyrningen

Bolagsstämma

Ägare

StyrelseErsättningsutskott

Extern revision

Revisionsutskott

Nomineringsprocess: 
– Enligt bolagsordningen

VD

Ledningsgrupp

sex ledamöter. Regeringen förordrar också vem som 
skall vara ordförande för bolaget. Därutöver nominerar 
bolagets fackliga organisationer en ledamot och en 
suppleant.

ÅRSSTÄMMA 2015
Den senaste årsstämman ägde rum den 17 juni 2015 
på Solvalla i Stockholm. Vid stämman deltog represen
tanter från ägarna vilka företrädde 100 % av rösterna 
och kapitalet. På förslag från ägarna och Regeringen 
omvalde stämman till styrelseledamöter Hans Ljung
kvist, Maria Lejon, Marjaana Alaviuhkola, Arendt Ceder
qvist, Hans Hansson, Mats Denninger, Karin Ström
berg, Anne Wartin, Susanna Rystedt och Bo Netz och 
nyvalde Johan Carlson. Bolagets fackförbund Unionen 
representeras i styrelsen av Marianne Martinsson som 
ordinarie ledamot och Akademikerförbundet represen
teras av Fabian Rivière som suppleant. 

Till styrelsens ordförande valdes Mats Denninger och 
till vice ordförande valdes Hans Ljungkvist. Årsstäm
man beslutade att styrelsearvode utgår med 210 000 
kr till ordförande, med 110 000 kr till vice ordförande 
samt med 90 000 kronor till respektive ledamot som 
inte är anställd i bolaget. För arbete i Revisonsut
skottet utgår 10 000 kronor till Susanna Rystedt och 
Maria Lejon.
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På årsstämman fastställdes 2014 års resultat och 
balansräkningar och disponering av årets resultat och 
balanserade vinstmedel i enlighet med styrelsens för
slag. Samtidigt beviljade stämman styrelseledamöter 
och VD ansvarsfrihet för förvaltningen 2014. 

ÅRSSTÄMMA 2016
Årsstämma för räkenskapsåret 2015 kommer att 
hållas i bolagets lokaler i Hästsportens hus, Solvalla, 
Stockholm den 2 juni 2016. Årsredovisningen finns 
tillgänglig från och med den 6 april 2016 på bolagets 
webbplatser atg.se och atg2015.se.

STYRELSE
Styrelsens ansvar
ATGs styrelse har det övergripande ansvaret för 
bolagets organisation och ledning samt att riktlinjer 
för förvaltningen av bolagets medel är ändamålsenligt 
uppbyggda och efterlevs. Styrelsen ansvarar vidare 
för att upprätta och utvärdera ATGs övergripande 
och långsiktiga strategier och mål, fastställa budget 
och affärsplaner, granska och godkänna bokslut, anta 
övergripande riktlinjer, fatta beslut i frågor rörande 
större investeringar och betydande förändringar i ATGs 
organisation och verksamhet. Styrelsen utser VD och 
fastställer VDs instruktioner. Styrelsen fastställer lön 
och ersättning till VD och övriga ledande befattnings
havare. Styrelsen föreslår bolagstämman val av revisor 
och arvodering av revisionsinsatsen samt ansvarar för 
den löpande kontakten med bolagets revisor. Styrelsen 
ska alltid verka för bolagets och samtliga aktieägares 
intresse.  

Styrelsens sammansättning
ATGs styrelse består av 12 ordinarie ledamöter och 
en suppleant, fem utsedda av ägarna, sex utsedda av 
regeringen samt en ordinarie och en suppleant utsedda 
av de lokala fackklubbarna för Unionen respektive 
Akademikerförbundet. VD ingår inte i styrelsen utan 
deltar som föredragande tillsammans med bolagets 
ekonomichef samt generalsekreteraren för Svensk 
Travsport och VD för Svensk Galopp. Kontinuerligt och 
vid behov deltar även andra tjänstemän i bolaget som 
föredragande. För närmare beskrivning av styrelsens 
ledamöter se sidan 10–11. 

Regeringen har ett bestämmande inflytande över sty
relsens sammansättning då hälften av styrelseledamö
terna är tillsatta av regeringen. Styrelsens ordförande 
har utslagsröst vid händelse av lika läge i omröstning.

Styrelsens oberoende
De statligt tillsatta ledamöterna i ATGs styrelse anses 
vara oberoende i förhållande till såväl bolag som 
ägare. 

Nomineringsprocess 
ATG har ingen valberedning. Funktionen ersätts av 
den process som beskrivs i bolagsordningens § 7. Till 
bolagets styrelse nomineras av Svensk Travsports sty
relse fyra ledamöter och av Svensk Galopps styrelse 
en ledamot samt av regeringen utses sex ledamöter. 
Dessa elva ledamöter väljs av bolagsstämman till ATGs 
styrelse.

Styrelsen bereder årsstämman och lämnar förslag till: 
 Ordförande vid bolagsstämma. 
 Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, vice 

ordförande och övriga ledamöter samt eventuell 
ersättning för utskottsarbete.

 Val av revisor och eventuell revisorssuppleant  
(i förekommande fall).

STYRELSENS ORDFÖRANDE
Regeringen utser styrelseordförande. Ordförande leder 
styrelsens arbete så att detta utövas i enlighet med 
lagar och föreskrifter. Ordförande följer verksamhe
ten genom dialog med VD och ansvarar för att övriga 
ledamöter erhåller tillfredsställande information och 
beslutsunderlag för sitt arbete. Styrelseordförande 
samordnar den årliga utvärderingen av styrelsens och 
VDs arbete. Utvärderingen sker i skriftlig form i ett for
mulär där frågor om olika delar av styrelsens och VDs 
arbete och samarbetet ställs med en bedömningsskala 
mellan 1 och 4. Under 2015 fördjupades utvärderingen 
med hjälp av oberoende part som intervjuade styrelse
ledamöterna och delar av bolagsledningen i syfte att 
utveckla bolagets styrning. 

Styrelseordförande representerar styrelsen såväl 
externt som internt. Vid årsstämman 2015 omvaldes 
Mats Denninger som ordförande. Han har varit styrel
sens ordförande sedan år 2007.  
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STYRELSENS ARBETE
Styrelsens arbete 2015
Styrelsen har under verksamhetsåret 2015 hållit 8 
ordinarie sammanträden och ett konstituerande sam
manträde fram till fastställandet av denna årsredo
visning. Vid dessa möten har styrelsen behandlat de 
punkter som förelegat vid respektive styrelsemöte 
såsom affärsläge, marknadsläge, ekonomisk rappor
tering, budget, prognos och projekt. Därutöver har 
övergripande strategiska frågor avseende bland annat 
bolagets inriktning, produktutbud, omvärldsfrågor 
och tillväxtmöjligheter analyserats. VD, ekonomichef, 
generalsekreterare för Svensk Travsport och VD för 
Svensk Galopp är adjungerade vid samtliga styrelse
sammanträden, utom vid frågor rörande utvärdering av 
styrelsens och VDs arbete samt ersättningsfrågor till 
ledande befattningshavare. Under året har avdelnings
chefer och andra ansvariga befattningshavare medver
kat vid styrelsemöten vid ett antal tillfällen. 

För information om styrelseledamöternas väsentliga 
uppdrag utanför bolaget se sidan 10–11.

Utskott
Styrelsen har inom sig inrättat två utskott, ett revi
sionsutskott och ett ersättningsutskott. 

Revisionsutskott
Revisionsutskottets uppgifter framgår av 8 kap 49§ b 
i aktiebolagslagen (2005:551). Revisionsutskottet 
har bestått av två ledamöter vilka väljs av styrelsen 
årligen vid det konstituerande mötet. För 2015 om
valdes vid det konstituerande mötet Susanna Rystedt, 
ordförande, och Maria Lejon. Bolagets externa revisor 
har under året deltagit i utskottets möten vid två till
fällen vilket ger möjlighet till löpande information om 
revisionen samt synen på riskhantering. Vidare deltar 
bolagets ekonomichef som föredragande och sekrete
rare. Revisionsutskottet rapporterar efter varje möte 
till hela styrelsen. Revisionsutskottet har under året 
hållit tre sammanträden. 

Ersättningsutskott
Ersättningsutskottets uppgifter framgår av styrelens 
arbetsordning. Ersättningsutskottet har bestått av 

Styrelsens sammansättning och närvaro 

Ledamot Invald Befattning Närvaro

Oberoende i förhållande 
till bolaget och bolags-
ledningen

Oberoende i  
för hållande  
till ägare

Mats Denninger 2007 Ordförande 8/8 Ja Ja

Hans Ljungkvist 2007 Vice ordförande 8/8 Ja Nej

Marjaana Alaviuhkola  2014 Ledamot 7/8 Ja Nej

Johan Carlson 2015 Ledamot 3/4 Ja Ja

Arendt Cederqvist 2011 Ledamot 8/8 Ja Nej

Hans Hansson 2009 Ledamot 7/8 Ja Nej

Maria Lejon 2004 Ledamot 8/8 Ja Nej

Bo Netz 2011 Ledamot 8/8 Ja Ja

Susanna Rystedt 2009 Ledamot 7/8 Ja Ja

Karin Strömberg 2007 Ledamot 7/8 Ja Ja

Anne Wartin 2010 Ledamot 7/8 Ja Ja

Marianne Martinsson 2010 Ledamot 7/8 Ja Ja

Fabian Riviérè 2013 Suppleant 7/8 Ja Ja

Ylva Thörn 2005 Ledamot 4/4 Ja Ja
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två ledamöter vilka väljs av styrelsen årligen vid det 
konstituerande mötet. Ledamöter sedan det konstitu
erande mötet 2015 har varit Mats Denninger och Hans 
Ljungkvist och de frågor som behandlats via utväxling 
av mail (per capsulam) dokumenteras. VD deltar som 
föredragande vid utskottets möten. Ersättningsutskot
tet rapporterar efter varje möte till hela styrelsen.       

Verkställande direktör
VD leder verksamheten inom de ramar som styrelsen 
har lagt fast. Den gällande VDinstruktionen fastställ
des av styrelsen vid konstituerande möte i juni 2015 
och reglerar VDs roll i bolaget. VD tillhandahåller 
nödvändiga informations och beslutsunderlag inför 
styrelsemöten. VD eller den som är dennes ombud 
är föredragande i styrelsen. VD håller kontinuerligt 
styrelsen och ordföranden informerade om bolagets 
finansiella ställning och utveckling. Styrelsen utvärde
rar årligen VDs arbetssätt och prestation. 

BOLAGSLEDNING
VD för ATG leder bolagets ledning som, förutom VD, 
består av de personer som denne utser. Ledningen 
utgör ett samrådsorgan åt VD och leder övergripande 
verksamhets, utvecklings och policyfrågor inom kon
cernen. Ledningen har varannan vecka protokollförda 
sammanträden. Ekonomichefen har rapporteringsskyl
dighet till styrelsen vilket syftar till att säkerställa att 
all finansiell information av väsentlighet framkommer 
till styrelsen. 

Bolagsledningens sammansättning framgår av presen
tation på sidan 12–13.

INTERN STYRNING OCH KONTROLL
Styrelsen svarar för att bolaget har en tillfredsstäl
lande intern kontroll och formaliserade rutiner som sä
kerställer att fastlagda principer för finansiell rappor
tering och intern kontroll efterlevs samt att bolagets 
finansiella rapportering är upprättad i överenskom
melse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och 
övriga krav på bolaget. 

FINANSIELL RAPPORTERING
Under året har styrelsen beslutat att införa kvartals
vis rapportering av bolagets resultat och ställning. 

Bolagets första delårsrapport avsåg perioden januari
september 2015. 

Delårsrapporter och bokslutskommuniké behandlas av 
styrelsen och utfärdas av VD på styrelsens uppdrag. 
VD ansvarar för att bokföringen i koncernens bolag 
fullgörs i överenskommelse med lag och att medels
förvaltningen sköts på betryggande sätt. 

För bolaget upprättas bokslut varje månad. Månatliga 
checklistor och processer är implementerade verktyg 
för att säkerställa en korrekt rapportering. I samband 
med bokslut genomförs månatliga möten med avdel
ningschefer och projektledare för uppföljning av utfall 
och budget. 

REVISORER
Årsstämman 2015 utsåg revisionsbyrån Ernst & Young 
AB med Åsa Lundvall som huvudansvarig revisor för en 
period om ett år. Åsa Lundvall är auktoriserad revisor 
och partner i Ernst & Young. Enligt ATGs bedömning 
har Åsa Lundvall inte någon relation till ATG eller när
stående bolag som kan påverka revisorns oberoende 
i förhållande till bolaget. Åsa Lundvall bedöms också 
ha erforderlig kompetens för att kunna utföra upp
draget som revisor i ATG. Under året har Åsa Lundvall 
medverkat vid två möten i revisionsutskottet och vid 
ett styrelsemöte och vid dessa tillfällen avrapporterat 
revisionen även skriftligen. Vid ett av dessa tillfällen 
träffade revisorn styrelsen utan närvaro av bolagets 
ledning.

STYRELSENS BESKRIVNING AV INTERN 
KONTROLL AVSEENDE DEN FINANSIELLA 
RAPPORTERINGEN
Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolags
lagen och Koden för den interna kontrollen. De fem 
komponenter som beskrivs i rapporten är kontrollmiljö, 
riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och 
kommunikation samt uppföljning. 

Kontrollmiljö
Ett effektivt styrelsearbete utgör grunden för god 
intern kontroll. Styrelsen har etablerat strukturerade 
arbetsprocesser och arbetsordning för sitt arbete. 
En viktig del i styrelsens arbete är att utarbeta och 
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godkänna grundläggande regler och policys. Medarbe
tare har tillgång till dessa genom ATGs intranät. ATGs 
ambitionsnivå är att kontrollmiljön ska genomsyras av 
grundvärderingen ”äkta och trovärdiga”, det vill säga 
följsamhet mot lagar och regler, förtroendeskapande 
och ansvarstagande. 

Vidare syftar styrelsens arbete till att säkerställa att 
organisationen är strukturerad och transparent med 
ansvarsfördelning och processer som gynnar en ef
fektiv hantering av verksamhetens risker och möjliggör 
måluppfyllelse. Den interna och externa redovisningen 
inom ATG är uppdelad i funktioner och ansvaret är 
definierat för redovisning, controlling, ekonomisystem 
och löneadministration. 

ATG har ett ramverk som vägleder beslutsfattande 
och agerande inom hela organisationen. Grunden för 
detta ramverk utgörs av affärsplan, budget, riktlinjer 
och policys som syftar till att uppnå ett effektivt, 
strukturerat och enhetligt arbetssätt inom bolaget. 
Riktlinjerna inkluderar instruktioner för VD, place
ringspolicy, informationspolicy och attestreglemente. 
Attestreglementet finns för att stärka kontrollen kring 
beslut om investeringar, kostnader och avtalsförbin
delser. Revidering sker regelbundet för att säkerställa 
aktualitet i riktlinjer och styrdokument. Uppdatering av 
bolagets policys är ett arbete som pågår. 

Riskbedömning
Inom ramen för den löpande verksamheten och upp
följningen finns rutiner för riskbedömning och därmed 
också för möjligheterna att skapa en korrekt finansiell 
rapportering. Ekonomichefen har ett särskilt ansvar för 
analys av risk, tillämpning av lagar och förordningar 
samt för att säkerställa att den finansiella rapporte
ringen är korrekt. 

Integrerade system och etablerade uppföljningsrutiner 
samt analys av utfall är viktiga komponenter för att 
identifiera eventuella risker för väsentliga fel i redovis
ningen. 

Omvärldsbevakning sker månatligen i en rapport som 
följer upp utvecklingen av marknaden och för konkur
renterna samt de eventuella regulatoriska förändringar 
som planeras både på den lokala och på den globala 
marknaden.

Kontrollaktiviteter
En kontrollstruktur byggs upp utifrån de mest kritiska 
processerna inom bolaget. Syftet är att förebygga, 
upptäcka och korrigera eventuella fel eller avvikelser 
i den finansiella rapporteringen samt att förhindra att 
oegentligheter uppstår. De risker som övervakas är 
de som bedömts som mest väsentliga. I ekonomisys
temen finns behörighetsstrukturer, attesträttigheter 
och attestflöden implementerade vilket säkerställer 
kontroll av kostnader och investeringar. Etablerade 
processer finns för uppföljning av balansräkning och 
resultaträkning.

Ekonomichefen ställer krav på korrekt finansiell rap
portering samt relevant uppföljning och vid behov 
avvikelseanalys. Den löpande uppföljningen görs pri
märt utifrån månadsbokslut på avdelningsnivå och på 
projektnivå för större investeringsprojekt som följs upp 
med möten med avdelningschefer och projektledare. 

Varje månad följs checklista som specificerar ansvars
fördelning och där status för uppgifter och aktiviteter 
gällande den finansiella rapporteringen redovisas vil
ket förbättrar kvaliteten och underlättar upprättandet 
av rapporteringen. 

IT är en förutsättning för att kontrollmiljön ska fung
era. Bolaget har ett välutvecklat ramverk för säkerhet 
och kontroll i förhållande till den finansiella rapporte
ringen. 

Information och kommunikation
Bolagets väsentliga styrande dokumentation i form av 
regler, policys och manualer gällande den finansiella 
rapporteringen hålls löpande uppdaterade och kom
municeras via intranät, interna möten och annan riktad 
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spridning av styrande dokument. Övergripande strate
giska direktiv kommuniceras genom hela organisatio
nen för att säkerställa att samtliga medarbetare är väl 
införstådda och därmed agerar i enlighet med dessa. 

För kommunikation med externa parter har en infor
mationspolicy fastställts som anger vad som kommu
niceras, av vem och hur denna kommunikation ska ske. 
Syftet med policyn är att säkerställa att information 
ges på ett korrekt och fullständigt sätt.     

Uppföljning
Uppföljning av arbetet med intern kontroll samt dess 
effektivitet är en integrerad del i den löpande verksam
heten. Som en del i ansvarsstrukturen ingår styrelsens 
utvärdering av verksamhetens prestationer och resul
tat genom ett ändamålsenligt rapportpaket innehål
lande utfall och analys av viktiga nyckelfaktorer. 

Kontroll och övervakning ingår i ledningen för moder
bolagets ordinarie aktiviteter men även för medarbeta
re i utförandet av ordinarie arbetsuppgifter. Eventuella 
brister och fel i de interna kontroll och uppföljnings
systemen ska rapporteras till närmaste chef. 

Policys, riktlinjer och rutiner uppdateras och utvärde
ras vid behov. Ansvaret för att upprätthålla aktuella 
dokument och kommunicera dessa åligger styrelsen 
för övergripande styrdokument och VD eller respektive 
avdelningschef för övriga dokument. Rekommenda
tioner från externa revisorer som utför oberoende 
granskning av den interna kontrollen rapporteras till 
ledning och styrelse. Rekommendationerna följs upp 
och om nödvändigt implementeras åtgärd för att kon
trollera den eventuella risken. 
  
ATG kommer även fortsättningsvis att arbeta proaktivt 
med riskhantering och intern kontroll genom att utvär
dera och uppdatera interna styrdokument och riktlinjer. 
Ambitionen med detta arbete är att säkerställa att 
den interna kontrollen bibehålls och ytterligare för
stärks.    
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