
POSTADRESS

AB TRAV OCH GALOPP
161 89 STOCKHOLM

TELEFON 

08-627 20 00 

BESÖKSADRESS

HÄSTSPORTENS HUS  
SOLVALLA 

WWW.ATG.SE

ÅRSREDOVISNING
AKTIEBOLAGET

TRAV OCH GALOPP 2017



SIDA 2 // ATG 2017 // ÅRSREDOVISNING  ATG 2017 // ÅRSREDOVISNING // SIDA 3

ATG på en minut 3

VD har ordet 4

ATG:s kundlöfte, vision och mission 6

Spelets utveckling 8

Förvaltningsberättelse 10

Bolagsstyrningsrapport 17

Styrelse 24 

Koncernledning 26

Finansiella rapporter 28

Noter 37

Styrelsens underskrifter 69

Revisionsberättelse 70

Hållbarhetsrapport 73

Hållbarhetsredovisning 74

Spelstatistik 90

Definitioner 92

ÅRSREDOVISNING 2017
AKTIEBOLAGET TRAV OCH GALOPP

INNEHÅLLSFÖRTECKNING AB Trav och Galopps (ATG:s) affär bygger på uppdraget att trygga 
den långsiktiga utvecklingen för trav- och galopp sporten genom 
att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt. Ända sedan ATG starta-
des 1974 har bolaget varit ensamma om att kunna erbjuda spel på 
hästar till den svenska spelmarknaden. ATG ägs till 90 procent av 
Svensk Travsport och till 10 procent av Svensk Galopp.

ATG erbjuder spel hos drygt 2 000 ombud och i digitala plattfor-
mar. Spel erbjuds även på 37 trav- och galoppbanor runt om i lan-
det. Under 2017 genomfördes cirka 20 000 lopp med spel. Sedan 

ATG PÅ EN MINUT

år 2000 har ATG ett dotterbolag, Kanal 75, som producerar samtliga 
tv- och internetsändningar inom trav och galopp.

ATG:s vision är att vara Nordens största och mest lönsamma spelbolag 
på en global marknad. Koncerngemensamma mål, strategiska priori-
teringar och värderingar sätter tydliga ramar för arbetet på såväl kort 
som lång sikt. 

Spelansvaret är ATG:s viktigaste hållbarhetsfråga och kundlöftet är att 
vara Sveriges mest engagerande spelupplevelse och mötesplats för spel. 

Utveckling antal ATG-medlemmar 2013-2017

ATG:s siffror 2017
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Hans Skarplöth

VD och koncernchef

I september 2013 lanserade vi ATG:s manifest. Visionen 
”Nordens största och mest lönsamma spelbolag verksamma 
på en global marknad” pekade ut vår resa framåt.

Ett år senare, i november 2014, fick vi uppdraget av våra 
ägare Svensk Travsport och Svensk Galopp att till verksam-
hetsåret 2018 öka deras medel med 300 miljoner kronor till 
rekordhöga två miljarder kronor.

När detta skrivs i mitten av februari 2018 så har vi tagit 
några rejäla steg mot att uppnå visionen, och kan bocka av 
rutan ”Rekord: Två miljarder till sporten”.

ATG:s ansvar är stort och unikt. Hela vårt överskott går 
tillbaka till trav- och galoppsporten. Nästan 90 procent av 
trav- och galoppsportens totala intäkter kommer från ATG 
och spel på hästar. Men det är inte bara travet och galop-
pen som får ta del av pengarna. Som motorn i den svenska 
hästnäringen så påverkar vår verksamhet, både direkt och 
indirekt, hela häst-Sverige. Därför är jag både stolt och glad 
över att vi följer upp rekordåret 2016 med ett nytt rekordår 
2017.

På de kommande sidorna kan du ta del av vår ekonomiska 
redovisning för det gångna året. Bland alla siffror - här är sju 
saker jag vill lyfta fram lite extra:

• Svenska spelets omsättning: 13 651 MSEK (+2,8 procent) 

• Nettoomsättning: 4 209 MSEK (+3,0 procent)

• Nettokostnad: 837 MSEK (-5,1 procent) 

• Vinster till svenska kunder: 9 494 MSEK (+3,0 procent) 

• Antal miljonvinster: 209 (193) 

• Antal medlemmar: 500 000 (+5,0 procent) 

• Resultat: 99,0 MSEK (8,6)

VD har ordet

Hemligheten? Vi har fortsatt arbetet med att leva upp till 
vårt kundlöfte från manifestet – att skapa den mest engage-
rande spelupplevelsen och bästa mötesplatsen för spel. 
V75 på lördagar och V86 på onsdagar fick 2017 ett nytt 
syskon med Grand Slam 75 på söndagar. Nu har vi tre stora 
speldagar i veckan som attraherar många kunder. Utöver 
dessa är det ett konstant skruvande och förbättrande av 
våra produkter och tjänster – från förenklad inloggning, 
till möjligheten att swisha in pengar till TOP 7. Lägg till ett 
fantastiskt engagemang från våra kunder, medarbetarna på 
ATG, personalen i ATG-butikerna och alla – från uppfödare 
till hästskötare – som är involverade i trav- och galoppspor-
ten. Tillsammans har allt och alla lagt grunden till att 2017 
blev ett nytt rekordår för ATG. 

Vår vision innehåller ju inte bara ordet ”störst” utan också 
”lönsammast”. Så lika viktig som tillväxten är vår kostnads-
kontroll. Samtidigt som vi har höjt vår nettoomsättning med 
3 procent har vi sänkt våra nettokostnader med 5,1 procent. 
Det är en tydlig signal på att vi gör mycket rätt. Vi är inte 
Nordens största spelbolag än. Vi kommer därför fortsätta 
att investera i ATG med målet att öka marknadsandelarna 
och nå vår vision. 

Spelansvaret är vår viktigaste hållbarhetsfråga. Min abso-
luta tro är att ett hållbart spelande är grunden till en hållbar 
affär; om våra två miljoner kunder mår bra i sitt spelande 
hos oss kommer de att fortsätta att vara kunder hos ATG. 
Hållbarhet handlar dock inte bara om våra kunders välmå-
ende. Det handlar om hela vårt förhållningssätt och hur vi 
agerar inom en rad frågor, från miljöpåverkan till mänskliga 
rättigheter. ATG anslöt sig i fjol till FN:s Global Compacts 
principer för ett ansvarsfullt företagande, ett viktigt åtagan-
de vi håller fast vid. Vi gör redan bra saker, men vi har också 
fortfarande mycket ogjort. Nu fortsätter hållbarhetsresan 
framåt, en resa som vi kommer rapportera om längs vägen. 

Den 31 mars 2017 presenterades den nya spellicensut-
redningen gällande den framtida spelmarknaden i Sverige. 
Senare i vår hoppas jag att riksdagen beslutar om den nya 

spellagen så att vi har en ny licensmarknad på plats när vi 
vaknar upp på nyårsdagen 2019. 

För ATG och svensk trav- och galoppsport är den nya lagen 
en viktig framgång. Vi har sedan 2011 aktivt drivit frågan 
om en licensmarknad på lika villkor. Vi vet att av en spelad 
hundralapp så lägger våra kunder i dagsläget 24 kronor på 
ATG:s produkter och resterande 76 kronor på andra spel-
produkter. För vår del innebär den nya licensmarknaden att 
vi kommer att släppa vårt monopol på spel på hästar, men 
också att vi får möjlighet att utveckla helt nya produkter och 
ta upp kampen om de 76 kronorna. Det är bra. 

Den nya spellagen innebär också möjligheter för ATG att 
expandera internationellt. Min övertygelse är att kombina-
tionen svensk hästsport i världsklass och våra spelprodukter 
har alla förutsättningar att bli en stark exportvara, och där-
med generera högre intäkter till våra ägare. Ett första steg 
på denna resa är att vi under hösten 2017 genomförde ett 
villkorat förvärv av den danska spelbolagskoncernen Ecosys. 
Affären kommer att bli verklighet när den nya spellagen är 
på plats. 

Vi lever som synes i en tid med många spännande utmaning-
ar. Jag och mina medarbetare kommer under 2018 därför ha 
fokus på två saker:

1. Att under veckans alla dagar fortsätta arbetet med att le-
verera vårt kundlöfte och bjuda på den mest engagerande 
spelupplevelsen och bästa mötesplatsen för spel.

2. Att se till att vi är redo och laddade när startbilen för den 
nya licensmarknaden börjar rulla den 1 januari 2019.
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ATG:s vision är att vara Nordens största och mest lönsamma 
spelbolag på en global marknad. Koncerngemensamma mål, 
strategiska prioriteringar och värderingar sätter tydliga 
ramar för arbetet på såväl kort som lång sikt. 

Löfte till kunderna
Sveriges mest engagerande spelupplevelse och mötesplats 
för spel.

Vision
Nordens största och mest lönsamma spelbolag på en global 
marknad.

Mission
Vi gör Sverige mer levande.

För ett lyckat arbete mot kundlöftet, att vara Sveriges 
mest engagerande spelupplevelse och mötesplats för spel 
krävs en mängd aktiviteter inom den egna organisationen 
och i nära samarbete med leverantörer, ombud och andra 
partners. 

ATG:s styrelse har beslutat om en verksamhetsinstruktion 
som beskriver hur ATG ska vara organiserat, hur ansvarsför-
delningen är uppdelad mellan avdelningar och hur arbetet 
ska följas upp. Verksamhetsinstruktionen anger även företa-
gets övergripande ställningstagande som lägger grunden för 
ett ansvarsfullt agerande och bidrar till en företagsgemen-
sam bild för hur medarbetare bör uppträda gentemot varan-
dra, mot kunder, ombud, banor, leverantörer, affärspartner 
och övriga intressenter. 

Försäljning av bolagets produkter bygger på en välfung-
erande IT-infrastruktur. För att befintliga och nya kunder ska 
finna ATG:s produkter engagerande krävs att de tillgodoser 
förväntningar på användarvänlighet och tillgänglighet, samt 
att ATG fortsätter utveckla ett engagerande spelutbud. 

Att spel finns tillgängliga där kunderna vill ha dem är en 
viktig del i ATG:s framgångar. Spelen säljs på atg.se, hos 
ombud över hela Sverige samt på trav- och galoppbanorna i 
samband med tävlingar. 

Att samarbeta med rätt leverantörer är en viktig framgångs-
faktor för ATG och en kritisk faktor för värdeskapande. Bland 
de större kategorierna av leverantörer återfinns tjänster 
inom IT, som exempelvis IT-konsulter och olika IT-plattfor-
mar vilka krävs för att hålla ATG:s verksamhet igång varje 
dag året runt. För att nå ut till befintliga och potentiella kun-
der återfinns en annan betydande del av bolagets leverantö-
rer inom media- och marknadsföringsbranschen. 

Kanal 75 bevakar samtliga trav- och galopptävlingar i 
Sverige med syfte att stimulera intresset för spel på hästar. 
Detta görs genom att sprida spel- och sportinformation i 
flera olika format som TV, webb och print. Det mesta som 
produceras sänds genom ATG-live och ett flertal timmar 
varje vecka sänds i TV4:s kanaler. Kanal 75 producerar även 
sändningarna i ombuds-TV samt till internationella partners 
kanaler. 

ATG:S KUNDLÖFTE, VISION 
OCH MISSION 

Spelprodukter 
För närvarande finns 18 spelformer i portföljen varav V75 
och Dagens Dubbel är de enskilt största både sett till om-
sättning och till antalet spelare. ATG erbjuder totalisatorspel 
vilket innebär att spelarna spelar mot varandra till rörliga 
odds.

Många av produkterna går även att spela på tillsammans 
med andra spelare i så kallade andelsspel. Kunden köper då 
in sig med ett valfritt antal andelar i ett system antingen hos 
ombud eller på atg.se. Kostnad och vinst delas baserat på 
antal andelar. Trav är den dominerande sporten för spelpro-
dukterna. Av den svenska omsättningen under 2017 utgörs 
omsättningen på travtävlingar 98,4 % (98,3). 

Svenska spelets omsättning, per spelform, under året
MSEK

V-spel (V75, V86, V65, V64, V5, V4, V3 och 
Grand Slam 75)

8 588

Övriga spel på hästar (Vinnare, Plats, DD, LD, 
Trio, Tvilling, Komb och Top 7) 4 842

Turspel (VR och Boost) 221

SVENSKA SPELETS OMSÄTTNING 13 651

 

ATG:s fyra grundvärden för hur organisationen, medarbetar-
na och bolagets produkter ska uppfattas för att förverkliga 
kundlöftet är: 

• Alltid inbjudande, 
• Spännande – före, under och efter,
• Som gjord för att dela med andra,
• Äkta och trovärdiga.

ATG:s spelupplevelser och mötesplatser ska engagera mer 
än andras. De nya tjänster och produkter bolaget utvecklar 
ska leva upp till det löftet och på så sätt närma sig visionen 
utan att tumma på på koncernens, ägarnas, statens och 
övriga intressenters krav på ansvarstagande. 

ATG:s Drömfonds ambassadör Peter “Foppa” Forsberg tillsammans med Vinnie.

Fotograf: Tom
m

y H
oll
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SPELETS UTVECKLING
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Svenska spelets omsättning, MSEK

Omvärldsfaktorer
Vägen till att bli Sveriges mest engagerande spelupple-
velse och mötesplats för spel är kantad av utveckling. ATG 
behöver fortsätta utveckla och lansera nya spelupplevelser 
och marknadsföra dessa på ett sätt som attraherar såväl 
befintliga som nya kunder. Samtidigt sker det ständigt 
förändringar i omvärlden som bolaget behöver förhålla sig 
och svara upp till för att kunna bedriva en långsiktig och 
framgångsrik verksamhet. 

Spelbranschen förbereder sig inför en ny reglering som 
kommer att innebära övergång till licensmarknad vilken för-
väntas skapa mer lika villkor för samtliga aktörer. En viktig 
del i den kommande lagstiftningen är omsorgsplikten och 
hur de aktörer som erbjuder spel ska skydda spelarna från 
ett osunt spelande. För ATG är spelansvaret den viktigaste 
hållbarhetsfrågan och stort fokus finns inom organisationen 

ATG:s omsättning fördelat på 
försäljningskanaler

BUTIK 41%

E-KANAL 59% 

för att bolaget ska stå starkt i den frågan. Det, tillsammans 
med spännande spelupplevelser, kommer hjälpa ATG att ta 
en stark position på den omreglerade spelmarknaden. 

Andra omregleringar som påverkar ATG i stor utsträckning 
är den nya Dataskyddsförordningen som träder i kraft under 
2018 samt att det under 2017 ställts ytterligare krav på 
bolagens förebyggande arbete mot penningtvätt. 

Spelmarknaden
Spelmarknaden präglas av konkurrens mellan såväl svenska 
reglerade aktörer som de i Sverige oreglerade spelbolag som 
erbjuder spel från utlandet. Den starkast korrelerande fak-
torn med spelmarknadens tillväxt är ökningen av hushållens 
disponibla inkomst.

Vinnie på Fotografiskas utställning ”Like a Horse” där ATG var utställningspartner

Fotograf: A
nnica Z

ion
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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 2017 för moderbolaget och koncernen. 

Allmänt om verksamheten
Koncernen består av moderbolaget Aktiebolaget Trav 
och Galopp samt det helägda dotterbolaget Kanal 75 AB 
(organisationsnummer 556578-3965). Koncernens siffror 
överensstämmer i allt väsentligt med moderbolagets siffror, 
endast dotterbolaget Kanal 75 AB:s externa intäkter, kost-
nader och investeringar avviker. 100 % (100) av koncernens 
nettoomsättning genererades av moderbolaget under perio-
den januari–december 2017.

ATG:s verksamhet är att i enlighet med avtalet mellan 
svenska staten och trav- och galoppsportens centralför-
bund, Svensk Travsport och Svensk Galopp, samt ATG:s kon-
cession anordna vadhållning i samband med hästtävlingar 
inom trav och galopp. 

Dotterbolaget Kanal 75 AB:s verksamhet är att öka och stimu-
lera intresset för trav- och galoppsporten genom att tillgo-
dose behovet av spel- och sportinformation via olika former 
av media – print, internet, TV, mobilt och ytterligare distribu-
tionsformer som finns på mediamarknaden. Samtliga trav- och 
galopptävlingar under året har bevakats av Kanal 75. 

Väsentliga händelser under 2017
•  ATG storsatsade på söndagar och lanserade Grand Slam 75.
•  Spelutredningen presenterades den 31 mars.
•  Drömfonden lanserades med Peter ”Foppa” Forsberg som 

ambassadör, Unite Peoples dröm blev verklighet – tilldelas 
150 000 från ATG:s Drömfond.

•  ATG tecknade villkorat förvärvsavtal med Ecosys A/S. 
Villkoret för att genomföra affären är den förändring i lag-
stiftningen gällande omreglering av spelmarknaden som 
förväntas under år 2019. 

•  Beslut om rekordökning av medel till trav- och galoppspor-
ten. ATG har följt planen som lades år 2014 och styrelsen 
beslutade höja medel till trav- och galoppsporten under 
år 2018 med cirka 300 MSEK till cirka 2 miljarder kronor 
vilket är det högsta beloppet i bolagets historia. 

•  V75 Winter Burst – åtta V75:or på nio dagar med Multi-
Jackpot på Nyårsafton. 

Viktiga händelser efter balansdagen
•  ATG erbjuder spel på ridsport under Gothenburg Horse 

Show i februari.
•  Per Gutesten är ny IT-chef på ATG från den 22 januari och 

ingår i koncernledningen.
•  ATG satsar på en ny V75-festival i påskveckan - V75 

Spring Race! Fyra V75-omgångar avgörs på fyra dagar och 
avslutas med en multijackpot på påskdagen.

längd. Denna metodförändring har minskat årets kostnader. 

Avskrivning av anläggningstillgångar uppgick till 98 MSEK 
(99). 

ATG:s nettokostnader, vilket är kostnaderna minskat med 
övriga rörelseintäkter, minskade till 837 MSEK (882). 

Medel till trav- och galoppsporten
Totalt under året har 1 758 MSEK (1 705) utbetalats till 
ägarna Svensk Travsport och Svensk Galopp. Ökningen är i 
linje med planen som lades under 2014 för åren 2015-2018. 

Fördelning av medel till trav- och galoppbanorna sker 
huvudsakligen enligt ett system som är kopplat till banornas 
tävlingsprogram. Medel till hästsporten är uppdelad i tre 
delar, basbelopp, tävlingskostnadsersättning och prisersätt-
ning. För de banor som under året drivit utveckling av spel 
och sport finns det även möjlighet till incitamentsersättning. 
I fördelning till banorna ingår även bidrag till ungdomsverk-
samhet och investeringsbidrag för förbättrad infrastruktur 
på banorna. 

Av de totala medlen till sporterna fördelades 1 592 MSEK 
(1 562) till centralförbund och trav- och galoppbanor, varav 
den största delen består av prisersättning till banorna, totalt 
766 MSEK (759). Den näst största delen av total beloppet 
går till banornas drift och tävlingsverksamhet, totalt 538 
MSEK (537). Övriga driftskostnader, satsningar och mark-
nadsbidrag uppgår till 288 (266) MSEK. Bidragen till upp-
födare och hästägare summeras till 166 MSEK (143). 

Utöver medel till trav- och galoppsporten har 50 MSEK (50) 
överförts till Hästnäringens Nationella Stiftelse i enlighet 
med ägarnas avtal med staten. 

Lotteriskatt
Lotteriskatt beräknas med en procentsats (35 %) av netto-
omsättningen. Lotteriskatt uppgick för året till 1 466 MSEK 
(1 440).

Resultat
ATG:s resultat före medel till trav- och galoppsporten, åta-
ganden enligt avtal med staten och skatt uppgick till 3 373 
MSEK (3 205). Årets resultat efter dessa poster uppgick till 
99,0 MSEK (8,6).

Svenska spelets omsättning och nettoomsättning
ATG är inne i en tid av intensiv utveckling vilket återspeglar 
sig i den positiva omsättningsutvecklingen. Det svenska spe-
lets omsättning var för år 2017 den högsta i ATG:s historia. 
Under året har ATG:s största spelform haft en V75-lördag 
färre än under jämförelseåret och totalt 17 jackpots vilket är 
fyra färre än under 2016. 

ATG:s svenska spelomsättning uppgick under 2017 till 
13 651 MSEK (13 277), varav 1 030 MSEK (959) avsåg 
svenska kunders spel på utländska trav- och galopp-
tävlingar. ATG:s nettoomsättning uppgick under 2017 till 
4 209 MSEK (4 086) vilket motsvarar en tillväxt om 3,0 %. 
Nettoomsättningen redovisas i ATG:s resultaträkning och 
beskattas i Sverige. Spel in till ATG:s pooler från internatio-
nella partners minskade till 2 471 MSEK (2 520). Länderna 
i Norden svarar för merparten av det internationella spelet. 
Den internationella omsättningen redovisas och beskattas i 
respektive land.

Poolspelen (V75, V86, GS75, V64, V65, V4, V5 och V3) var 
cirka 63 % av svenska spelets omsättning. V75 var den en-
skilt största spelformen med en omsättning om 5 063 MSEK 
(5 143). V75 var också den spelform som attraherade flest 
antal spelare. Bland de övriga spelformerna utgjorde Dagens 
Dubbel inklusive Lunch Dubbeln en stor del av svenska spe-
lets omsättning, 1 765 MSEK (1 752). 

ATG hade under året övriga rörelseintäkter, dvs intäkter 
från annan verksamhet än spel, om 623 MSEK (622). Dessa 
intäkter domineras av intäkter för TV-produktion, provisio-
ner på internationell försäljning och försäljning av partner-
produkter i butiksmiljö.

Kostnader
ATG:s kostnader uppgick under året till 1 461 MSEK (1 504). 
Den enskilt största kostnadsposten var personalkostna-
der inklusive sociala avgifter om 293 MSEK (271). Övriga 
externa kostnader innehåller bland annat kostnader för 
IT-system, reklam, marknadsföring och försäljningsrelate-
rade kostnader som terminaler hos butiker och på banor, 
kuponger samt provisioner till butiker. 

Under året har kostnader tagits bland annat för lansering  
av Grand Slam 75 och kostnaderna för personal har ökat.  
Vidare har under året en förändring av aktivering och av-
skrivningstid för de immateriella tillgångarna gjorts i syfte 
att bättre återspegla tillgångarna och deras verkliga livs-

Finansiering och likviditet 
Balansomslutningen vid årsskiftet uppgick till 1 747 MSEK 
(1 657). 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 101 
MSEK (172). Kassaflöde från investeringsverksamheten 
uppgick till -196 MSEK (127). Årets kassaflöde uppgick till 
-100 MSEK (39). Förändringen förklaras främst av minskning 
av skulder och ökning av investeringsvolymen. Totala likvida 
tillgångar vid årets slut uppgick till 488 MSEK (587).

Merparten av de investeringar i immateriella anläggningstill-
gångarna avser utveckling av programvara för web, spel- och 
sportsystem. Investeringar i materiella anläggningstillgångar 
består i huvudsak av teknisk utrustning till IT-driftsmiljön. 

Vid årsskiftet var det totala egna kapitalet 671 MSEK (572) 
och soliditeten 38,4 % (34,5).

Investering och utveckling
Alla investeringar som görs i immateriella anläggningstill-
gångar bedöms utifrån förväntad livslängd och ekonomisk 
bärighet. Under året har utveckling av spelprodukten Grand 
Slam 75 genomförts. Vidare har fortsatt utveckling gjorts av 
försäljningskanalerna atg.se och tillsammans.atg.se. Vidare-
utveckling har också gjorts av, bland annat, Top 7 och Harry 
Boy. Denna omfattande vidareutveckling är en förutsättning 
för fortsatt tillväxt. ATG:s tillväxt under 2017 återfinns i 
e-kanalerna. 

Bolaget har också investerat i utveckling av nya spelupple-
velser och ny funktionalitet som kommer att lanseras under 
2018 eller längre fram. Utöver detta investeras kontinuerligt 
bland annat i IT-driftsmiljön, i spelsäkerhet och i förbättrade 
kundupplevelser. 

Säsongseffekter
Försäljningen har historiskt uppvisat en viss säsongsvaria-
tion. Variationen har flera förklaringar bland annat plane-
ringen av tävlingskalendern för travet och galoppen, antal 
lördagar med V75 under perioden, när vissa långhelger 
infaller i kalendern och de erbjudanden som bolaget ger till 
marknaden.

FörvaltningsberättelseFörvaltningsberättelse
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Antal V75-lördagar 
Q1 Q2 Q3 Q4 SUMMA

2017 12 13 14 13 52

2016 13 13 13 14 53

2015 13 13 13 13 52

Medarbetare
En stark bidragande faktor till den positiva utvecklingen för 
ATG och Kanal 75 är medarbetarna. Medelantalet anställda 
under 2017 var 321 (299). Utökningen i antal medarbetare 
kommer att fortsätta under 2018 och fortsatt är behoven 
störst inom IT-området. Mer information om medarbetarna 
finns på sidorna 84-85 och i not 4. 

Hållbarhet 
Hållbarhetsrapport för ATG och Kanal 75 har upprättats 
utifrån upplysningskraven i årsredovisningslagen. Innehålls-
förteckning för den lagstadgade hållbarhetsrapporten samt 
revisorns yttrande finns på sidan 73.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Risker definieras som osäkerhetsfaktorer som kan påverka 
ATG:s möjlighet att fullfölja sitt uppdrag och nå sina mål. 
Både operationella-, finansiella-, hållbarhets- och comp-
liancerelaterade risker kan på kort och lång sikt påverka 
möjligheten att uppnå målen enligt affärsplanen. 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 riskhantering en integrerad del av processen för 
planering och uppföljning av verksamheten. För en utförlig 
beskrivning av ATG:s risker och osäkerhetsfaktorer och 
hanteringen av dessa hänvisas till, sidorna 14-15.

Övergång till IFRS 
Från och med årsredovisning 2017 upprättar ATG sin 
koncernredovisning i enlighet med International Financial 
Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU. 
Datumet för koncernens övergång till IFRS är den 1 januari 
2016. Tidigare upprättade koncernen sin redovisning i enlig-
het med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1, K3. 

Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 
första gången International Financial Reporting Stan-
dards tillämpas. Tidigare publicerad finansiell information 
för räkenskapsåret 2016 har omräknats till IFRS. Samma 
redovisningsprinciper tillämpas i ingångsbalansen och under 
alla perioder som redovisas i ATG:s första finansiella rapport 
enligt IFRS. Dessa redovisningsprinciper överensstämmer 
med varje standard som gäller per balansdagen 2017-12-31. 
Från denna huvudregel, att retroaktivt tillämpa samtliga 
standarder som trätt ikraft per balansdagen 2017-12-31, 
finns ett antal obligatoriska respektive frivilliga undantag 
i IFRS 1. Endast obligatoriska undantag enligt IFRS 1 har 
tillämpats. 

Övergången till IFRS har inte någon effekt på koncernens 
eget kapital. För mer information om övergången till IFRS 
se not 28.

Framtidsutsikter 
ATG förväntar sig att den svenska spelmarknaden kommer 
växa under 2018. Den starkast korrelerande faktorn med 
spelmarknadens tillväxt är ökning av hushållens disponibla 
inkomster.

En ny lagstiftning för reglering av den svenska spelmarkna-
den är under utformning och förväntas träda i kraft den 1 
januari 2019. ATG har i dag en god position på marknaden 
och ser med tillförsikt fram emot den kommande licens-
marknaden 2019.

Förslag till disposition beträffande  
bolagets resultat 
Bolagsstämman äger enligt bolagsordningen inte rätt att 
besluta om utdelning till aktieägarna eller därmed jämför-
lig åtgärd. För mer information om förslag till disposition 
beträffande bolagets resultat se not 27.

Till årsstämmans förfogande står följande fria  
vinstmedel:

kr

Balanserad vinst 367 317 543

Årets resultat 98 985 019

SUMMA 466 302 562

Styrelsen och VD föreslår att till förfogande stående vinst-
medel om 466 302 562 kronor disponeras så att tillgäng-
liga balanserade vinstmedel balanseras i ny räkning. Av 
koncernens fria medel föreslås ingen avsättning till bundna 
reserver. Moderbolaget har en fond för utvecklingsutgifter, 
155 MSEK (10), som ingår i bundet eget kapital. Moderbola-
gets totala eget kapital uppgår till 670 MSEK (570).

Förvaltningsberättelse
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RISKER OCH RISKHANTERING

Att identifiera risker och osäkerhetsfaktorer som kan påverka 
ATG:s möjlighet att fullfölja sitt uppdrag och nå uppsatta 
mål är centralt för bolagets kortsiktiga och långsiktiga 
framgång. ATG arbetar kontinuerligt och systematiskt för att 
identifiera risker i god tid så att nödvändiga åtgärder kan vid-
tas och en god intern styrning och kontroll kan säkerställas. 

Inom ATG är riskhantering en integrerad del av processen för 
planering och uppföljning av verksamheten. Riskhanteringen 
bedrivs i enlighet med COSO:s ramverk och är en del av 
ATG:s strategiska plan för en fortsatt lönsam tillväxt. Nedan 
redovisas strategiska -, operativa-, finansiella- och hållbar-
hetsrisker som är koncernens mest väsentliga riskområden. 

RISK RISKBESKRIVNING RISKHANTERING

STRATEGISKA RISKER

Omreglering För ATG:s del innebär en omreglerad marknad 
att bolaget får konkurrera på mer lika villkor 
än tidigare. En risk är att omregleringen av den 
svenska spelmarknaden inte blir av eller att 
den blir skjuten på framtiden utan tidplan för 
omregleringen. ATG löper därmed risk att inves-
teringar sker i onödan, att konkurrensen inte blir 
på lika villkor och att ATG tappar omsättning 
gentemot utländska oreglerade spelbolag.
En risk är att den nya marknadsregleringen möj-
liggör prispress vilket kan påverka ATG:s resul-
tat. En annan risk är att ATG möter konkurrens 
inom hästspelet och inte lyckas ta marknadsan-
delar inom nya produkterbjudanden.

ATG har idag en god position på marknaden och 
ser med tillförsikt fram emot den kommande li-
censmarknaden 2019. ATG kommer att fortsätta 
investera i verksamhetsutveckling för att vara 
redo för den nya spelmarknaden.

Konjunkturrisker Efterfrågan på ATG:s produkter är beroende 
av konjunkturutvecklingen och en konjunktur-
nedgång kan påverka koncernens intäkter och 
lönsamhet negativt. Den starkast korrelerande 
faktorn med spelmarknadens tillväxt är ökning 
av hushållens disponibla inkomst.

Koncernen arbetar löpande med kostnadseffek-
tivitet och eftersträvar en god soliditet för att 
kunna stå emot konjunktursvängningar. 

OPERATIVA RISKER

Lag- och regelefterlevnad Efterlevnad av lagar och regler kring spel-
verksamheten, spelansvar och motverkande 
av penningtvätt är en förutsättning för att få 
tillgodose kunder och marknaden med spel. 
Oförmåga att efterleva dessa lagar och regler, 
liksom förändringar avseende tillämpning eller 
tolkning av befintliga lagar och regler kan med-
föra att ATG behöver ändra sina affärsmetoder, 
förlorar tillstånd att bedriva verksamhet, får 
oförutsedda kostnader eller förlorar kunders 
förtroende.

Koncernen har processer och rutiner på plats 
för att säkerställa att regelverken efterlevs. 
För att ytterligare säkerställa att ATG uppfyller 
gällande krav och regleringar finns en Compli-
anceavdelning. Avdelningen är en självständig 
kontrollfunktion vars arbete går ut på att 
identifiera, värdera och rapportera risker som är 
kopplade till bolagets uppförande mot kunder 
och marknad, penningtvätt samt tillstånds- och 
tillsynskrav. Funktionen rapporterar löpande till 
ATG:s styrelse.

IT-miljö och drift I ATG:s verksamhet finns risker kopplade till IT-
miljön och drift av system som spelsystem och 
webb. En allt större del av omsättningen sker 
via e-handel vilket kontinuerligt ökar risken för 
driftsstörningar och avbrott. Vitala IT-system 
måste vara i drift för att försäljning ska vara 
möjlig. Vid störningar och stopp i driften riskerar 
ATG minskad försäljning och omsättning. 

I syfte att minimera risk för driftstopp och 
avbrott har ATG redundans för spelsystem och 
IT-drift. Höga krav ställs på tekniska platt-
formar och på medarbetares kompetens. IT är 
ett prioriterat område och utvecklingen sker 
kontinuerligt för att kunna erbjuda spelsäkerhet 
och attraktiva tjänster till kunderna med god 
tillgänglighet både på bana, hos ombud och via 
e-kanaler. 

RISK RISKBESKRIVNING RISKHANTERING

Förlust av kunddata Då ATG hanterar och lagrar kundinformation 
ställs höga krav på säker hantering av kunddata. 
Skulle ATG inte leva upp till ställda regelverk 
och krav på hanteringen av kunddata riskerar 
koncernen höga sanktioner och minskat förtro-
ende bland kunder och myndigheter vilket kan 
leda till negativ påverkan på ATG:s varumärke.

ATG har ett ledningssystem för säkerhet i enlig-
het med ISO 27 000. Projekt för anpassning till 
GDPR pågår. Processer för godkännande och 
test av systemförändringar är etablerade.

Personal, kompetens- och 
rekrytering 

Kompetenta och engagerade medarbetare som 
mår bra och får sina rättigheter tillgodosedda 
är viktigt för såväl medarbetaren som för kon-
cernens möjlighet att utvecklas i linje med den 
långsiktiga strategiska planen och för att uppnå 
fastställda mål. Om ATG inte har tillgång till 
rätt kompetens vid rätt tillfälle kan koncernens 
verksamhet och resultat påverkas negativt. 

ATG arbetar löpande med att behålla, rekrytera 
och utveckla medarbetare. Att vara en attraktiv 
arbetsgivare är en viktig del för koncernens 
fortsatta lönsamma tillväxt.

Friskvård och balans mellan arbete och fritid är 
prioriterat inom ATG. ATG arbetar systematiskt 
med arbetsmiljö enligt SAM och har från januari 
2018 nya riktlinjer för arbetsmiljö. Ett gott 
ledarskap är viktigt för utvecklingen av bolaget 
och samtliga chefer går en längre ledarskapsut-
bildning. 
Engagemangsundersökning genomförs regel-
bundet bland medarbetare.

FINANSIELLA RISKER

Pris-, valutarisk,  
likviditets- och kassa-
flödesrisker

En affärsverksamhet är löpande  
utsatt för olika finansiella risker.

Den finansiella riskhanteringen för koncer-
nen styrs av koncernens placeringspolicy och 
kreditpolicy. 

Koncernen har god likviditet och låga ränte-
bärande skulder. Då begränsad försäljning och 
inköp sker i utländska valutor har koncernen 
viss exponering mot valutarisker. Kassaflö-
desriskerna för koncernen är begränsade då 
verksamhetens försäljning betalas i samband 
med försäljningstillfället. Ingen kundförsäljning 
sker på kredit.

Kreditrisker ATG är utsatt för kreditrisk Ingen kundkonsumtion av koncernens pro-
dukter sker på kredit. En kreditrisk avser de 
redovisningmedel som löpande genereras hos 
cirka 2 000 ATG-butiker som på uppdrag säljer 
koncernens produkter. Rutin för etablering av 
ATG-butik bygger på uppsatta krav och riskbe-
dömningar. Redovisningsmedel garanteras till 
del av säkerhet i deponerade medel hos ATG, via 
bankgaranti eller personliga borgensåtaganden. 
Redovisningsmedel inhämtas minst veckovis 
i enlighet med avräkning och åtgärder vidtas 
beroende på ATG:s bedömning av framtida 
betalningsförmåga. 

Andelen kontokortsförsäljning i butik är ökande. 
Totalt sett bedöms kreditrisken i butikskanalen 
vara begränsad.

Koncernen ger löpande krediter till majoriteten 
av landets trav- och galoppsällskap. Dessa kre-
diter beräknas baserat på banans budgeterande 
driftsmedel från ATG. ATG gör flera bedöm-
ningar årligen av sällskapens ekonomi vilket ger 
insyn och minskning av kreditrisken.

FörvaltningsberättelseFörvaltningsberättelse
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RISK RISKBESKRIVNING RISKHANTERING

HÅLLBARHETSRISKER

Risker i leverantörskedjan Risker i leverantörskedjan inkluderar, men är inte 
begränsade till, korruption och mutor, mänskliga 
rättigheter och arbetsförhållanden, hälsa och 
säkerhet, samt hänsyn till miljön. Skulle ATG:s 
leverantörer visa sig bryta mot internationella 
regler eller avvika från vedertagen standard 
riskerar koncernen försämrad lönsamhet och 
negativ publicitet.

ATG förväntar sig att alla leverantörer arbetar 
etiskt korrekt och i linje med internationellt ved-
ertagna standarder inom mänskliga rättigheter, 
miljö, arbetsförhållanden, anti-korruption och 
mutor. ATG:s principer och värderingar kommu-
niceras via ATG:s uppförandekod för leveran-
törer som är baserad på FN Global Compacts 
principer. ATG utvärderar leverantörer baserat 
på risk inom ovan nämnda områden.

Spelproblem Spelande innebär en risk för att enskilda kunder 
utvecklar spelproblem vilket kan leda till nega-
tiv påverkan på kundens och anhörigas hälsa 
och välmående. 

ATG fokuserar på att bygga långsiktiga och 
hälsosamma kundrelationer, vilket ställer höga 
krav på ett förebyggande arbete, med spelan-
svar och ansvarsfull marknadsföring. ATG:s 
styrelse och ledning har beslutat om att inte 
erbjuda högriskprodukter.

Affärsetik, anti-korruption Affärsetik och anti-korruption är högt priori-
terat för att upprätthålla en långsiktig affär 
med rättvisa villkor. Korruption kan leda till en 
snedvriden konkurrens på marknaden, hämma 
företagets utveckling, vara straffbart för en-
skilda anställda och skada ATG:s varumärke.

ATG arbetar för att medvetandegöra riktlin-
jerna i verksamhetsinstruktionen. Företagets 
Complianceavdelning arbetar förebyggande 
med information, riskbedömning, rutiner och 
uppföljning.

Hästar far illa före, under 
eller efter tävling

God hästhållning är en grundförutsättning 
för att ATG ska kunna ta spel på hästar. Skulle 
hästarnas välmående inte tillgodoses riskerar 
hästsporten ett dåligt rykte som direkt skulle 
ge en negativ påverkan på ATG:s varumärke och 
lönsamhet.

ATG har tät dialog och uppföljning med Svensk 
Travsport och Svensk Galopp vars tävlingsregle-
mente ställer högre krav än vad djurskyddslag-
stiftningen kräver.

Avfall från verksamheten Det är svårt för ATG att kontrollera att spelku-
ponger, kvitton och marknadsföringsmaterial 
tas om hand på ett miljövänligt sätt, eftersom 
avfall till stor del uppstår hos ombud. Även 
ansvarsfull hantering av elektronikavfall är 
prioriterat på grund av miljöskäl och att de kan 
innehålla känslig företagsinformation.

Det pågår ett arbete med segmentering av 
ombud för att anpassa mängden material som 
skickas ut och därmed minska miljöpåverkan. 
En ökad digitalisering i ombudsmiljö kan också 
bidra till minskad pappersförbrukning. Större 
butikskedjor som är ombud har ofta ett eget 
miljöarbete. ATG har en process för säker och 
miljövänlig återvinning av elektronikavfall.

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 ATG-koncer-
nen. ATG har genom koncession från Sveriges regering och 
avtalet mellan staten och ägarna Svensk Travsport (ST) och 
genom Svensk Galopp (SG) ensamrätt att bedriva spel på 
hästar i Sverige. 

BOLAGSSTYRNING 
Regelverk
ATG:s bolagsstyrning regleras av svensk lagstiftning (ak-
tiebolagslagen och årsredovisningslagen), avtalet mellan 
staten och ägarna samt av tillståndsgivningen från Sveriges 
regering. ATG omfattas inte av Svensk kod för bolagsstyr-
ning men väljer att avge rapport över bolagsstyrning som  
är i enlighet med koden. 

Utöver externa lagar och regler utgör bolagsordningen ett 
centralt dokument avseende styrningen av koncernen. Andra 
centrala interna styrdokument för bolagsstyrningen är sty-
relsens arbetsordning, VD-instruktion, policyer, processer, 
handböcker och manualer.

ATG:s nuvarande bolagsordning antogs 1999-06-03 efter 
godkännande av regeringen 1999-05-27. Bolagsordningen 
definierar bolagets verksamhet, styrelsens sammansättning 
och regeringens inflytande över tillsättande av styrelsen. 
Utöver bestämmelser om revision, bolagsstämma och 
räkenskapsår innehåller bolagsordningen reglering 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 ska bolaget träda i 
omedelbar likvidation. Eventuellt överskott vid likvidation 
disponeras av ägarna på så sätt som regeringen beslutar.  

Tillstånd och avtal med staten
Mellan ST, SG och den svenska staten finns ett tidsbegränsat 
avtal vars syfte är att reglera och spegla ansvarsförhållan-
dena mellan parterna. Nuvarande avtal gäller till och med  
31 december 2018. 

ATG:s uppdrag och ensamrätt att anordna vadhållning om 
pengar för allmänheten i samband med hästtävlingar defi-
nieras i avtalet. Bolagets uppdrag är villkorat av ett särskilt 
tillstånd, koncessionen, som beslutas av regeringen. I avta-
let ges bolaget rätt att, på förslag av ST och SG, besluta om 

dag och plats för tävlingar med totalisatorvadhållning, samt 
om vilka spelformer som då ska förekomma. Avtalet reglerar 
även ATG:s beslutanderätt gällande överskott från spelverk-
samheten samt övriga intäkter i bolagets verksamhet. 

Avtalet reglerar också de särskilda satsningar inom den 
svenska hästsektorn som ATG har att göra. I nuvarande av-
tal innebär detta en avsättning till Hästnäringens Nationella 
stiftelse (HNS) med 50 miljoner kronor under 2017. Beskatt-
ningen av bolaget regleras i Lotteriskattelagen.

Koncessionen reglerar vilka villkor som gäller för vadhåll-
ning, mottagande av vad, vadhållningsformer samt vinst-
utdelning. Koncessionen ger ATG tillstånd att anordna och 
förmedla spel i butik och över internet, att anordna vad 
i samarbete med utländska organisationer samt reglerar 
åldersgräns och sociala skyddshänsyn. 

Koncessionen ger Lotteriinspektionen uppdraget att fastställa 
särskilda villkor, kontroll- och ordningsbestämmelser för spel-
verksamheten inklusive marknadsföringen samt att ansvara 
för tillsyn och kontroll av bolagets verksamhet. Bolaget har 
att betala kostnaden för tillsyn och utförda kontroller.

ATG 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 av-
tal om att bedriva vadhållning för bolagets räkning på bana. 

Regeringen förväntas föreslå riksdagen en ny spellag som 
ska träda i kraft 1 januari 2019. Den nya lagen bygger 
på ett licenssystem där alla som verkar på den svenska 
spelmarknaden ska ha behörigt tillstånd – licens. Aktörer 
som bedöms ha den kunskap, erfarenhet och organisation 
som krävs för att driva verksamheten i enlighet med lag och 
andra författningar som reglerar verksamheten kommer att 
beviljas licens. 

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 samt intres-
senter inom trav- och galoppsporten.

BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ genom 
vilken aktieägarna utövar sitt inflytande över bolaget. Några 
av årsstämmans viktigaste uppgifter är att fastställa bolagets 

FörvaltningsberättelseFörvaltningsberättelse
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balans- och resultaträkning, besluta om resultatdisposition, 
ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören, val 
av styrelseledamöter och revisor samt ersättning till styrelse 
och revisor. 

ÅRSSTÄMMA 2017
Den senaste årsstämman ägde rum den 7 juni 2017 på Sol-
valla i Stockholm. Vid stämman deltog representanter från 
ägarna vilka företrädde 100 % av rösterna och kapitalet. På 
förslag från ägarna och Regeringen omvalde stämman till 
styrelseledamöter Hans Ljungkvist, Marjaana Alaviuhkola, 
Arendt Cederqvist, Mats Denninger, Karin Strömberg, Anne 
Wartin, Susanna Rystedt, Petra Forsström och Bo Netz 
samt nyvalde Mats Norberg och Lars Nordström. Bolagets 
fackförbund Unionen representeras i styrelsen av Marianne 
Martinsson som ordinarie ledamot, Christer Utterberg som 
suppleant och Akademikerförbundet representeras av Fabian 
Rivière som suppleant. 

ÄGARSTYRNING
Modell över bolagsstyrningen
ATG:s verksamhet styrs, kontrolleras och följs upp i enlighet med policys 
och instruktioner fastställda av styrelse och VD.

Bolagsstämma

Ägare

Revisor

Revisionsutskott
Ersättningsutskott

Nomineringsprocess: 
– Enligt bolagsordningen

VD

Ledningsgrupp

Till styrelsens ordförande valdes Mats Denninger och till 
vice ordförande valdes Hans Ljungkvist. Årstämman beslu-
tade att styrelsearvode utgår med 220 000 kr till ordfö-
randen, 110 000 kr till vice ordföranden och 90 000 kr till 
övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver 
tillkommer mötesarvode med 2 200 kr per ledamot och mö-
testillfälle. För arvode i revisionsutskottet utgår arvode om 
30 000 kr till ordförande Susanna Rystedt och 20 000 kr till 
ledamot Arendt Cederqvist. Till ordföranden i ersättnings-
utskottet Mats Denninger utgår arvode om 10 000 kr. Till 
arbetstagarrepresentanterna utgår ingen ersättning. 

På årsstämman fastställdes 2016 års resultat- och balans-
räkningar och disponering av årets resultat och balanserade 
vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag. Samtidigt 
beviljade stämman styrelseledamöter och VD ansvarsfrihet 
för förvaltningen 2016.

ÅRSSTÄMMA 2018
Årsstämma för räkenskapsåret 2017 kommer att hållas i bo-
lagets lokaler i Hästsportens hus, Solvalla, Stockholm den 11 
juni 2018. Årsredovisningen finns tillgänglig från och med den 
30 mars 2018 på bolagets webbplatser atg.se och atg2017.se.

Nomineringsprocess 
ATG har ingen valberedning vilket är en avvikelse gentemot 
koden. Funktionen ersätts av den process som beskrivs i bo-
lagsordningens § 7. Aktieägarnas representant vid årsstäm-
man utses av organisationernas styrelser och regeringens 
representant utses av Finansdepartementet. 

Styrelsen bereder årsstämman och lämnar förslag till: 
- Ordförande vid bolagsstämma. 
- Val av revisor och eventuell revisorssuppleant  

(i förekommande fall).

Till att representera Svensk Travsport nomineras fyra 
ledamöter, till att representera Svensk Galopp nomineras 
en ledamot och sex ledamöter utses för att representera 
Regeringen. Regeringen förordar också vem som ska vara 
ordförande för bolaget. Därutöver nominerar bolagets 
fackliga organisationer en ledamot och två suppleanter. 
En målsättning är att ha en jämn fördelning av kvinnor och 
män i styrelsen. Detta bidrar till ett mer framgångsrikt och 
effektivt styrelsearbete. Under 2017 bestod styrelsen i ATG 
av 45 procent kvinnliga ledamöter och 55 procent manliga 
ledamöter. 

STYRELSE
Styrelsens ansvar
ATG:s styrelse ansvarar för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter som bolagets 
affärsinriktning, resurser och kapitalstruktur. Styrelsen kan 
delegera uppgifter men har alltid det yttersta ansvaret för 
bolagets organisation och förvaltning samt kontrollen av 
bolagets ekonomiska förhållanden. Styrelsen ansvarar vidare 
för att upprätta och utvärdera ATG:s övergripande och lång-
siktiga strategier och mål, fastställa budget och affärsplaner, 
granska och godkänna bokslut, anta övergripande riktlinjer, 
fatta beslut i frågor rörande större investeringar och bety-
dande förändringar i ATG:s organisation och verksamhet. 
Styrelsen ska se till att det finns ändamålsenliga system för 
uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och bola-
gets risker. Styrelsen fastställer en skriftlig arbetsordning på 

det konstituerande styrelsemötet, som bland annat reglerar 
arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Styrelsen utser 
VD tillika koncernchef och fastställer VD:s instruktioner. 
Styrelsen fastställer lön och ersättning till VD och övriga 
ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår bolagstäm-
man val av revisor och arvodering av revisionsinsatsen samt 
ansvarar för den löpande kontakten med bolagets revisor. 
Styrelsen ska alltid verka för bolagets och samtliga aktieä-
gares intresse. 

Styrelsens sammansättning
ATG:s styrelse består av 12 ordinarie ledamöter och två 
suppleanter, fem ledamöter utsedda av ägarna, sex är 
utsedda av regeringen samt en ordinarie och två suppleanter 
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 an-
dra tjänstemän i koncernen som föredragande. För närmare 
beskrivning av styrelsens medlemmar se sidan 24-25. 

Regeringen har ett bestämmande inflytande över styrelsens 
sammansättning då hälften av styrelseledamöterna är till-
satta av regeringen. Styrelsens ordförande har utslagsröst 
vid händelse av lika läge i omröstning.

Styrelseordförandes ansvar
Regeringen utser styrelseordförande vilken har ett särskilt 
ansvar för att styrelsens arbete bedrivs effektivt och är väl 
organiserat. Ordförande leder styrelsearbetet och följer 
verksamheten i dialog med VD. Ordförande ansvarar för att 
övriga ledamöter erhåller tillfredsställande information och 
beslutsunderlag samt får erforderlig utbildning. Styrelseord-
förande samordnar den årliga utvärderingen av styrelsens 
och VD:s arbete. Utvärderingen sker i skriftlig form i ett 
frågeformulär. Utvärderingen sammanställs och redovisas på 
kommande styrelsemöte.

Vid årsstämman 2017 omvaldes Mats Denninger som ord-
förande. Han har varit styrelsens ordförande sedan år 2007. 

Compliance

Styrelse

Mål, strategier, 
styrinstrument

Rapporter
Kontroll

Interna styrinstrument:
Mål och strategier, Bolagsordning, Sty-
relsens arbetsordning, VD-instruktion, 
Verksamhetsinstruktionen, Policyer (t.ex. 
Policy för intern styrning och kontroll), 
Code of Conduct, Instruktioner, Process-
beskrivningar, Handböcker

Externa styrinstrument:
Aktiebolagslagen,
Årsredovisningslagen, 
Avtal med staten,
Särskilt tillstånd  
(Koncession),
Svensk kod för  
bolagsstyrning

FörvaltningsberättelseFörvaltningsberättelse
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Styrelsens arbete 2017
Styrelsen har under räkenskapsåret 2017 hållit 11 ordina-
rie sammanträden, varav ett konstituerande sammanträde 
och ett extra sammanträde. Vid dessa möten har styrelsen 
behandlat och tagit beslut i frågor som handlat om af-
färsläge, marknadsläge, ekonomisk rapportering, budget, 
prognos och projekt. Därutöver har övergripande strategiska 
frågor avseende bland annat bolagets inriktning, produkt-
utbud, omvärldsfrågor och tillväxtmöjligheter analyserats. 
VD, ekonomichef, generalsekreterare för Svensk Travsport 
och VD för Svensk Galopp är föredragande vid samtliga 
styrelsesammanträden, utom vid frågor rörande utvärdering 
av styrelsens och VD:s arbete samt ersättningsfrågor till 
ledande befattningshavare. Under året har avdelningschefer 
och andra ansvariga befattningshavare medverkat vid styrel-
semöten vid ett flertal tillfällen. 

Utskott
Styrelsen har inom sig inrättat två utskott, ett revisionsut-
skott och ett ersättningsutskott. 

Revisionsutskott
Revisionsutskottets uppgifter framgår av Instruktionen till 
Revisionsutskottet. Revisionsutskottet består av två leda-
möter som årligen väljs av styrelsen vid det konstituerande 
styrelsemötet. För 2017 omvaldes Susanna Rystedt som 
ordförande och Arendt Cederqvist som ledamot. Revisions-
utskottet har under året hållit sex sammanträden. Bolagets 
externa revisor har under året deltagit i utskottets möten vid 
tre tillfällen. Ekonomichefen är Revisionsutskottets sekre-
terare och deltar som föredragande vid utskottets möten. 
Vidare har andra representanter från organisationen deltagit 
som föredragande när så varit motiverat. Revisionsutskottet 
rapporterar efter varje möte till hela styrelsen. 

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 12/12 Ja Ja

Hans Ljungkvist 2007 Vice ordförande 9/12 Ja Nej

Erik Adielsson* 2016 Ledamot 4/5 Ja Nej

Marjaana Alaviuhkola 2014 Ledamot 12/12 Ja Nej

Arendt Cederqvist 2011 Ledamot 11/12 Ja Nej

Petra Forsström 2016 Ledamot 12/12 Ja Ja

Hans Hansson* 2009 Ledamot 5/5 Ja Nej

Bo Netz 2011 Ledamot 12/12 Ja Ja

Mats Norberg** 2017 Ledamot 6/7 Ja Nej

Lars Nordström** 2017 Ledamot 6/7 Ja Nej

Susanna Rystedt 2009 Ledamot 12/12 Ja Ja

Karin Strömberg 2007 Ledamot 11/12 Ja Ja

Anne Wartin 2010 Ledamot 12/12 Ja Ja

Marianne Martinsson 2010 Ledamot 10/12 Ja Ja

Fabian Riviére 2013 Suppleant 11/12 Ja Ja

Christer Utterberg** 2017 Suppleant 4/7 Ja Ja

*Avgick på årsstämmande den 7 juni 2017
**Tillträdde den 7 juni 2017

Ersättningsutskott
Ersättningsutskottets uppgifter framgår av Instruktionen 
för Ersättningsutskottet. Ersättningsutskottet består av två 
ledamöter som årligen väljs av styrelsen vid det konsti-
tuerande mötet. För 2017 omvaldes Mats Denninger som 
ordförande och Hans Ljungkvist som ledamot. VD deltar som 
föredragande vid utskottets möten. Ersättningsutskottet 
rapporterar efter varje möte till hela styrelsen. 

Compliance
Compliance-funktionen ansvarar för att identifiera, värdera 
och rapportera compliance-risker i ATG:s affärsverksam-
het. Compliance är en självständig funktion i förhållande 
till bolagets löpande verksamhet. Funktionen arbetar på 
verkställande direktörens och styrelsens uppdrag. Arbetet 
bedrivs proaktivt och genom information, stöd, kontroll och 
uppföljning med målet att bolagets verksamhet följer regler 
och för att allmänhetens förtroende för verksamheten ska 
upprätthållas och förstärkas. 

Verkställande direktör tillika koncernchef
VD tillika koncernchef leder verksamheten inom de ramar 
som styrelsen har lagt fast. VD tillhandahåller informations- 
och beslutsunderlag som ger en rättvisande bild av koncer-
nen inför styrelsemöten. VD eller den som är dennes ombud 
är föredragande i styrelsen. VD håller kontinuerligt styrel-
sen och ordföranden informerade om bolagets finansiella 
ställning och utveckling. Styrelsen utvärderar årligen VD:s 
arbetssätt och prestation. 

KONCERNLEDNINGEN
Koncernledningen består, förutom VD, av de personer som 
denne utser. Ledningen utgör ett samrådsorgan åt VD och 
leder övergripande verksamhets-, utvecklings- och policy-
frågor inom koncernen. Ledningen har varannan vecka proto-
kollförda sammanträden. Ekonomichefen har rapporterings-
skyldighet till styrelsen vilket syftar till att säkerställa att all 
väsentlig finansiell information delges styrelsen. 

REVISORER
Årsstämman 2017 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 ATG:s bedömning har Åsa Lundvall 
inte någon relation till ATG eller närstående bolag som kan 
påverka revisorns oberoende i förhållande till bolaget. Åsa 
Lundvall bedöms också ha erforderlig kompetens för att 

kunna utföra uppdraget som revisor i ATG. Under året har 
Åsa Lundvall medverkat vid tre möten i revisionsutskottet 
och vid ett styrelsemöte och vid dessa tillfällen avrapporte-
rat revisionen även skriftligen. 

RAPPORT OM INTERN STYRNING, KONTROLL  
OCH RISKHANTERING
Styrelsen ansvarar för intern kontroll vilken regleras i den 
svenska aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning. 
Koncernens arbete med riskhantering och intern styrning och 
kontroll baseras på COSO:s ramverk Internal Control – Inte-
grated Framework som lanserades 2013. De fem komponen-
ter som beskrivs i rapporten är kontrollmiljö, riskbedömning, 
kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt 
uppföljning.

Kontrollmiljö 
Styrelsen fastställer årligen styrande dokument som ska 
ligga till grund och främja en god kontrollmiljö. Inom ATG 
finns, av styrelsen och verkställande direktören samt av 
ATG:s ledningsgrupp, fastställda policyer, instruktioner, 
processbeskrivningar och handböcker. Dessa dokument till-
sammans med ATG:s processorienterade arbetssätt skapar 
en effektiv verksamhet med god intern styrning och kontroll 
samt en tillförlitlig finansiell rapportering. 

En revidering av riktlinjer och styrdokument sker regelbun-
det. Under året har styrelsen även antagit en ny policy för 
intern styrning och kontroll avseende den finansiella rap-
porteringen samt en ny hållbarhetspolicy. 

Vidare syftar styrelsens arbete till att säkerställa att orga-
nisationen är strukturerad och transparent med ansvars-
fördelning och processer som gynnar en effektiv hantering 
av verksamhetens risker samt möjliggör måluppfyllelse. 
Kontrollmiljön ska genomsyras av bolagets grundvärde-
ringar, det vill säga följsamhet mot lagar och regler, och att 
bolaget ska agera på ett förtroendeskapande och ansvars-
tagande sätt. 

Riskbedömning
Riskbedömning hos ATG syftar till att identifiera och utvär-
dera väsentliga risker som kan påverka koncernens möjlig-
heter att uppfylla målen inom koncernens affärsområden, 
processer och bolag. Ekonomifunktionen har ansvaret för 
koordinering, ledning och uppföljning av arbetet med den 
interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen.

FörvaltningsberättelseFörvaltningsberättelse
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Förvaltningsberättelse

Vid väsentliga riskförändringar presenterar respektive 
huvudprocessägare åtgärder. Inom ramen för den löpande 
verksamheten och uppföljningen finns rutiner för riskbedöm-
ning och en korrekt finansiell rapportering. 

Kontrollaktiviteter
De väsentligaste riskerna avseende den finansiella rapporte-
ringen hanteras genom kontrollaktiviteter för respektive hu-
vudprocess. Syftet är att förebygga, upptäcka och korrigera 
eventuella fel eller avvikelser i den finansiella rapportering-
en samt att förhindra att oegentligheter uppstår. Vid brister 
upprättas handlingsplaner som avrapporteras löpande till 
styrelse, revisionsutskott och koncernledning.

ATG investerar löpande i utveckling av IT-system i syfte att 
automatisera manuella kontroller. Under räkenskapsåret har 
koncernen implementerat ett nytt lönesystem och ett nytt 
budget och resultatuppföljningssystem. Detta för att skapa 
effektivare och säkare arbetssätt.

Den löpande uppföljningen görs utifrån månadsbokslut på 
avdelningsnivå och på projektnivå för större investerings-
projekt som följs upp med möten med avdelningschefer och 
projektledare. Varje månad följs processer som specificerar 
ansvarsfördelningen och redovisar status för uppgifter och 
aktiviteter gällande den finansiella rapporteringen. Pro-
cesserna bidrar till att förbättra kvaliteten och underlätta 
rapporteringen.  

Information och kommunikation
Koncernens styrande dokumentation i form av regler, policys 
och manualer hålls löpande uppdaterade och kommuniceras 
via intranät, interna möten och annan intern kommunikation. 
VD ansvarar för att styrelsens riktlinjer sprids i organisatio-
nen. VD ansvarar även för rapportering till styrelsen i enlig-
het med styrelsens arbetsordning och VD-instruktion.

Extern kommunikation, inklusive finansiell rapportering, reg-
leras av bolagets Informationspolicy. I informationspolicyn 
fastställs vad som kommuniceras, av vem och hur kommu-
nikationen ska ske. Syftet med policyn är att säkerställa att 
information ges på ett korrekt och fullständigt sätt.   

Uppföljning
Styrelsen tar löpande del av ATG:s finansiella rapportering 
för att följa måluppfyllelse och vidtagna åtgärdsplaner. 

Respektive huvudprocessägare följer löpande upp sin 
huvudprocess och ansvarar för att brister åtgärdas och att 
förbättringsförslag genomförs. 

Rekommendationer från externa revisorer, som utför obero-
ende granskning av den interna kontrollen, rapporteras till 
ledning och styrelse. Rekommendationerna följs upp och om 
nödvändigt implementeras åtgärder för att kontrollera den 
eventuella risken. 

För att säkerställa och utveckla den interna styrningen och 
kontrollen arbetar ATG proaktivt med riskhantering, intern 
styrning och kontroll genom att utvärdera och uppdatera 
interna styrdokument och riktlinjer. 

Intern revision
Styrelsen har gjort bedömningen att ATG, utöver befintliga 
system, processer och funktioner, inte har behov av en for-
maliserad internrevision. Uppföljning utförs av styrelse och 
koncernledning och kontrollnivån bedöms för närvarande 
uppfylla bolagets behov. En årlig utvärdering görs huruvida 
en internrevisionsfunktion anses nödvändig för att bibehålla 
god kontroll inom ATG. Rörande intern kontroll och anmäl-
ningar om misstänkta transaktioner i enlighet med lagen 
(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering 
av terrorism, kommer ATG anlita en extern part som ska 
utföra den oberoende granskningsfunktionens arbete. 

Stockholm den 26 mars 2018

Styrelsen

Förvaltningsberättelse



SIDA 24 // ATG 2017 // ÅRSREDOVISNING  ATG 2017 // ÅRSREDOVISNING // SIDA 25

STYRELSE

Mats Denninger
Befattning: Styrelseordförande (statlig repre-
sentant), ordförande i Ersättningsutskottet
Invald år: 2007
Födelseår: 1953
Utbildning: Lantbruksutbildning
Andra uppdrag: Styrelseordförande i 
Hästnäringens Nationella Stiftelse, ledamot 
av styrelsen i Kungliga skogs- och lant-
bruksakademien och ordförande i Akademiens 
Allmänna avdelning, ordförande i Leader 
Sörmlandskusten
Bakgrund: Jord- och skogsbruk, statsse-
kreterare (1991-1994), LRF, internationellt 
samarbete, regeringskansliet (2008-2014)

Hans Ljungkvist
Befattning: Vice ordförande (travsportrepre-
sentant), ledamot i Ersättningsutskottet
Invald år: 2007
Födelseår: 1952
Utbildning: Ekonom
Andra uppdrag: Ordförande i Svensk Trav-
sport, Vice ordförande i Europeiska Travu-
nionen samt olika styrelseuppdrag i svenskt 
näringsliv
Bakgrund: Travbanechef Östersund och Åby, 
diverse styrelseuppdrag och engagemang 
inom olika hästsportorganisationer

Susanna Rystedt
Befattning: Styrelseledamot (statlig repre-
sentant), ordförande i Revisionsutskottet
Invald år: 2009
Födelseår: 1964
Utbildning: Civilekonom
Andra uppdrag: Administrativ chef AB Svensk 
Exportkredit
Bakgrund: SEB i olika positioner bl. a. inom 
Corporate Finance och som IT-chef för SEB 
Trygg Liv

Karin Strömberg
Befattning: Styrelseledamot (statlig repre-
sentant)
Invald år: 2007
Födelseår: 1956
Utbildning: Civilekonom
Andra uppdrag: Egen verksamhet, Styrelse-
ordförande AB Svensk Bilprovning, Styrelsele-
damot Lernia AB och i delägda bolag
Bakgrund: Senior Vice President SAS, styrel-
seledamot LFV, Posten AB m fl

Anne Wartin
Befattning: Styrelseledamot (statlig repre-
sentant)
Invald år: 2010
Födelseår: 1964
Utbildning: Jur kand
Andra uppdrag: Rådman
Bakgrund: Spelfrågor inom Regeringskansliet, 
sak kunnig i utredning

Marjaana Alaviuhkola
Befattning: Styrelseledamot (travsport-
representant)
Invald år: 2014
Födelseår:1959
Utbildning: Veterinär med specialistkompe-
tens i  hästens sjukdomar
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Svensk 
Travsport
Bakgrund: Tidigare ordförande i Hallands 
Travsällskap, VD/ägare Hallands Djursjukhus, 
Hästägare och uppfödare. Äger och driver 
en travträningsanläggning med 140 hästar i 
Holm utanför Halmstad

Arendt Cederqvist
Befattning: Styrelseledamot (travsportrepre-
sentant), ledamot i Revisionsutskottet
Invald år: 2011
Födelseår: 1949
Utbildning: Ingenjör
Andra uppdrag: Egen företagare/ägare/VD. 
SHB kontorsstyrelse Visby, styrelseledamot i 
Svensk Travsport
Bakgrund: Uppfödning och ägande av travhäs-
tar, egenföretagare och styrelseuppdrag inom 
Comfortkedjan

Marianne Martinsson
Befattning: Styrelseledamot (personal-
representant)
Invald år: 2010
Födelseår: 1960
Utbildning: Gymnasieekonom
Andra uppdrag: Redovisningsekonom ATG, 
Ordförande i Unionens fackklubb 
Bakgrund: Ekonom på TietoEnator, Program-
mera Sverige AB, Sandrew Metronome

Fabian Rivière
Befattning: Suppleant (personalrepresentant)
Invald år: 2013
Födelseår: 1965
Utbildning: Fil kand i data och systemveten-
skap
Andra uppdrag: Systemutvecklare ATG, Aka-
demikerklubben vid ATG och Kanal75
Bakgrund: Systemutveckling inom ATG, 
enhetschef Provobis

Christer Utterberg
Befattning: Suppleant (personalrepresentant)
Invald år: 2017
Födelseår: 1971
Utbildning: Systemvetenskaplig utbildning
Andra uppdrag: Webbutvecklare på ATG, 
Ledamot i Unionens fackklubb
Bakgrund: Webbutvecklare Framfab, System-
utvecklare Svenska Volkswagen, Utvecklare 
(konsult) Mandator, Webbutvecklare/Scrum 
Master Ongame/Bwin

ATG:s styrelse består av sex ledamöter utsedda av staten, av fem ledamöter utsedda 
av trav- och galoppsporten samt av en personalrepresentant med två suppleanter. 

Mats Norberg
Befattning: Styrelseledamot (travsport-
representant)
Invald år: 2017 
Födelseår: 1965
Utbildning: Gymnasieekonom
Andra uppdrag: Styrelseledamot Svensk 
Travsport, Bergsåkers Hästklinik AB samt 
egna företag
Bakgrund: Affärsrådgivare LRF Konsult, 
specialiserad mot hästnäringen. olika uppdrag 
inom travsporten, hästägare och uppfödare

Lars Nordström
Befattning: Styrelseledamot  
(galoppsportrepresentant)
Invald år: 2017 
Födelseår: 1965
Utbildning: MBA
Andra uppdrag: Arbetar i finanssektorn
Bakgrund: Ca 30 år i finansbranschen med hu-
vudsaklig fokus på kund och affärsutveckling. 
Tidigare hästägare och uppfödare bakgrund i 
galoppsporten sedan 2004

Petra Forsström
Befattning: Styrelseledamot (statlig repre-
sentant)
Invald år: 2016
Födelseår: 1964
Utbildning: Ekonom
Andra uppdrag: Egen företagare/ägare/VD, 
styrelseuppdrag inom näringslivet
Bakgrund: Svenska Spel, Spelinstitutet, SPER 
(Spelbranschens Etiska Råd)

Bo Netz
Befattning: Styrelseledamot (statlig repre-
sentant)
Invald år: 2011
Födelseår: 1962
Utbildning: Nationalekonom
Andra uppdrag: Överdirektör Trafikverket, 
ordförande i Svenska Kraftnät och Sweroad 
AB. Styrelseledamot i Statens kulturråd. 
Bakgrund: Sida, Riksrevisionsverket, Reger-
ingskansliet
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KONCERNLEDNING

Hans Skarplöth
Befattning: VD och koncernchef
Anställningsår: 2013
Utbildning: Kandidatexamen ekonomi och 
kandidatexamen handelsrätt vid Mälardalens 
Högskola 
Födelseår: 1972
Andra uppdrag: Styrelseledamot EPMA 
(European Pari Mutual Association), styrel-
seledamot SPER, styrelseledamot Almega 
Tjänsteföretagen och styrelseordförande i 
Kanal 75 AB
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: VD-stab
Anställningsår: 1981
Födelseår: 1957
Utbildning: Juridikstudier, Stockholms 
universitet 
Andra uppdrag: Styrelseledamot i ATG Häst-
klinikerna AB
Bakgrund: Operativ chef, Totochef, Internatio-
nell chef och informationschef, ATG

Magnus Lunner
Befattning: Säkerhetschef
Anställningsår: 2000
Utbildning: Polishögskolan, Sörentorp, Solna, 
civilekonom, Uppsala universitet
Födelseår: 1961
Andra uppdrag: Nej
Bakgrund: Polis, Informationssäkerhetschef, 
Säkerhetschef

Tobias Melin
Befattning: Analyschef
Anställningsår: 2014
Utbildning: Magisterexamen i statistik, eko-
nomi och statskunskap, Örebro Universitet
Födelseår: 1971
Andra uppdrag: Nej
Bakgrund: Marknadsanalytiker Svenska Spel,  
Statistiker Reader’s Digest

Sten Andersen
Befattning: Marknadschef
Anställningsår: 2014
Födelseår: 1965
Utbildning: Ekonomi, Lunds universitet
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Nowono-
mics AB, Quartiers Properties och Kanal 75 AB
Bakgrund: Marknadsdirektör och VD från 
Internationella reklambyrånätverk, OBH 
Nordica och Unilever

Patrik Brissman
Befattning: Informationschef
Anställningsår: 2013
Utbildning: Gymnasie, 3-årig ekonomisk linje
Födelseår: 1964
Andra uppdrag: Nej
Bakgrund: Journalist, Expressens sportredak-
tion, chefredaktör och redaktionschef, Golf 
Digest, informationschef och projektledare, 
TV3, partner och projektledare, OTW

Lotta Nilsson Viitala
Befattning: Ekonomichef
Anställningsår: 2014
Födelseår: 1971
Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet.
Andra uppdrag: Styrelseordförande ATG Häst-
klinikerna AB, styrelseledamot Hästsportens 
Administrativa Center AB, suppleant Kanal 75, 
styrelseordförande Nilsson Viitala AB
Bakgrund: CFO/ekonomichef Poolia och Taxi 
020, managementkonsult Connecta, egenfö-
retagare

Per Gutesten  
Befattning: IT-chef
Anställningsår: 2016
Födelseår: 1973
Utbildning: Dataingenjör.
Andra uppdrag: Nej
Bakgrund: Nordea, SEB, Connecta (nuvarande 
Acando), Sun Microsystems (nuvarande 
Oracle)

Per Tellander
Befattning: VD Kanal 75 AB 
Anställningsår: 2014
Födelseår: 1967
Utbildning: Ekonomi och journalistik på IFS, 
Handelshögskolan.
Andra uppdrag: Suppleant i Green Squid  
Sthlm AB
Bakgrund: Chefsbefattningar inom MTG och 
SBS. Produktutveckling mm, Svenska Spel

Mikael Bäcke
Befattning: Produkt- och affärsutvecklings-
chef
Anställningsår: 2014
Utbildning: Information Management for 
Business BSc, UCL
Födelseår: 1986
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Brf Kungs-
backen 14
Bakgrund: Produktchef på ATG, Affärsutveck-
lare, Produktägare och projektledare inom 
CRM på MTG

Lotta Jansson
Befattning: VD-stab
Anställningsår: 1995
Utbildning: Förskollärare, IHR, Diplomerad 
coach, Kundaliniyogalärare
Födelseår: 1959
Andra uppdrag: Nej
Bakgrund: ATG (Internationellt och Marknads-
avdelningen), arbetat med konferenser i 
Sverige och Frankrike, Förskollärare

Katarina Widman
Befattning: Försäljningschef
Anställningsår: 2014
Födelseår: 1978
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i 
Stockholm
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Nordic E-
commerce Group
Bakgrund: Head of Global Marketing, SAS. 
Chefsroller inom marknad och försäljning, 
Viasat/MTG. Marketing Manager Sweden, 
Norwegian. Product Manager, L’Oréal Sverige

COMPLIANCE

Carin Kappe
Befattning: Compliance officer
Anställningsår: 2016
Utbildning: Jur kand, Stockholm Universitet
Födelseår: 1964
Andra uppdrag: Nej
Bakgrund: Enhetschef, Konsumentverket, 
Ämnessakkunnig, Jordbruksdepartementet, 
Enhets- och avdelningschef, 
Lotteriinspektionen, Kansliråd, 
Finansdepartementet 
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KONCERNEN

FLERÅRSÖVERSIKT NYCKELTAL 2017 2016 20151) 20141) 20131)

Nyckeltal definieras enligt IFRS;

Nettoomsättning, MSEK 4 209,4 4 085,8 3 819,6 3 726,3 3 692,5

Periodens resultat, MSEK 99,0 8,6 25,7 10,9 -52,7

Resultat per aktie, SEK 247,4 21,6 64,4 27,4 -131,7

Nyckeltal som inte defineras enligt IFRS; 

EBITDA, MSEK 3 469,7 3 301,8 3 205,4 3 095,3 3 000,8

Rörelseresultat, MSEK 3 372,1 3 203,3 3 107,7 2 992,4 2 902,2

Rörelsemarginal, % 80,1% 78,4% 81,4% 80,3% 78,6%

Nettolånefordran, MSEK 668,3 742,5 730,3 686,8 459,4

Skuldsättningsgrad, ggr 1,6 1,9 1,6 1,5 1,3

Resultat före skatt, MSEK 1 565,4 1 449,3 1 411,4 1 362,3 1 290,8

Soliditet % 38,4% 34,5% 38,8% 40,7% 43,7%

Eget kapital, MSEK 671,1 572,0 563,4 537,7 526,8

Eget kapital per aktie, SEK 1 677,8 1 430,0 1 408,5 1344,3 1317,0

Avkastning på totalt kapital, % 5,7% 0,5% 1,8% 0,8% –

Avkastning på eget kapital, % 15,9% 1,5% 4,6% 2,0% –

Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 101,2 172,2 197,9 157,8 128,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK 252,9 430,5 494,8 394,5 322,0

Operationella nyckeltal; 

Medel till trav- och galoppsporten, MSEK 1 757,9 1 705,3 1 699,6 1 636,5 1 623,1

Svenska spelets omsättning, MSEK 13 651,0 13 277,4 12 535,1 12 231,1 12 155,4

Medelantalet anställda 321 299 281 272 255

1) Nyckeltalen från 2015 och tidigare baseras på tidigare priciper. Definitioner redovisas på sidan 92.

FINANSIELLA RAPPORTER FINANSIELLA RAPPORTER

BELOPP I MSEK NOT 2017 2016

Nettoomsättning 2 4 209,4 4 085,8

Övriga intäkter 3, 10 623,3 621,7

Aktiverat arbete för egen räkning 47,7 27,5

Personalkostnader 4 -292,7 -271,3

Övriga externa kostnader 6, 10, 17 -1 020,3 -1 042,6

Övriga kostnader 5 -97,7 -119,0

Av- och nedskrivningar immateriella och materiella 11, 13 -97,6 -98,8

Rörelseresultat 3 372,1 3 203,3

Finansiella intäkter 7,10 3,5 3,4

Finansiella kostnader 7 -2,3 -2,1

Resultat från finansiella poster 1,2 1,3

Resultat före skatt och medel till sporten 3 373,3 3 204,6

Medel till Trav- och Galoppsporten 8, 10 -1 757,9 -1 705,3

Åtagande enligt avtal med staten -50,0 -50,0

Resultat före skatt 1 565,4 1 449,3

Inkomstskatt 9 -0,1 -0,1

Lotteriskatt 9 -1 466,3 -1 440,6

Årets resultat 99,0 8,6

Årets övriga totalresultat – –

Årets övriga totalresultat, netto efter skatt – –

Summa totalresultat för året hänförligt till moderbolagets aktieägare 99,0 8,6

Resultat per aktie, SEK 247,5 21,6

Före och efter utspädning1)

Antalet aktier, tusental 400 400

Genomsnittligt antalet utestående aktier

1) Ingen utspädning förekommer under rapportperioden.

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Finansiella rapporterFinansiella rapporter
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BELOPP I MSEK NOT 2017 2016

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 11 385,7 292,0

Summa immateriella tillgångar 385,7 292,0

Materiella anläggningstillgångar 13,17 188,3 160,5

Summa materiella anläggningstillgångar 188,3 160,5

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 12,15 78,4 101,6

Summa finansiella tillgångar 78,4 101,6

Summa anläggningstillgångar 652,4 554,1

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 14,15 45,6 45,6

Fordran koncernföretag 15 109,3 75,0

Övriga fordringar 15, 23 381,6 348,4

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 70,2 46,2

Likvida medel 15,18 487,6 587,3

Summa omsättningstillgångar 1 094,3 1 102,5

SUMMA TILLGÅNGAR 1 746,7 1 656,6

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 19

Aktiekapital 40,0 40,0

Övrigt tillskjutet kapital -39,7 -39,7

Balanserad vinst 670,8 571,7

Summa eget kapital 671,1 572,0

Långfristiga skulder

Skuld till kreditinstitut 15,17,20 31,1 36,0

Uppskjuten skatteskuld 9 0,1 0,1

Summa långfristiga skulder 31,2 36,1

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 15 139,4 141,3

Skuld koncernföretag 15 88,8 60,4

Skuld kontokunder 15,21 271,4 275,9

Aktuella skatteskulder 9 0,1 0,1

Lotteriskatt 9 147,6 145,5

Kortfristiga avsättningar 24 11,4 29,2

Övriga kortfristiga skulder 15,17,21 239,3 234,2

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 146,4 161,9

Summa kortfristiga skulder 1 044,4 1 048,5

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 746,7 1 656,6

BELOPP I MSEK AKTIEKAPITAL
ÖVRIGT TILLSKJUTET 

KAPITAL
BALANSERAD VINST 

ELLER FÖRLUST
SUMMA EGET 

KAPITAL

Eget kapital per 1 januari 2016 40,0 -39,7 563,2 563,5 

Årets resultat 8,6 8,6 

Övrigt totalresultat – – – –

Eget kapital per 31 december 2016 40,0 -39,7 571,8 572,1 

BELOPP I MSEK AKTIEKAPITAL
ÖVRIGT TILLSKJUTET 

KAPITAL
BALANSERAD VINST 

ELLER FÖRLUST
SUMMA EGET 

KAPITAL

Eget kapital per 1 januari 2017 40,0 -39,7 571,8 572,1 

Årets resultat 99,0 99,0 

Övrigt totalresultat – – – –

Eget kapital per 31 december 2017 40,0 -39,7 670,8 671,1

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

FINANSIELLA RAPPORTER FINANSIELLA RAPPORTER

Finansiella rapporterFinansiella rapporter
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BELOPP I MSEK NOT 2017 2016

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 3 372,1 3 203,3

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

   Av- och nedskrivningar immateriella och materiella tillgångar 11,13 97,6 98,7

   Förändring avsättning 24 -17,8 29,2

   Övriga poster -10,8 –

Medel till trav- och galoppsporten 8 -1 758,3 -1 710,8

Åtagande enligt avtal med staten -50,0 -50,0

Erhållen ränta 7 3,5 3,4

Erlagd ränta 7 -2,3 -2,1

Betald inkomsskatt -0,1 -0,1

Betald lotteriskatt 9 -1 464,2 -1 413,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 169,7 158,1

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

   Ökning(-)/Minskning(+) av fordringar -91,5 -139,4

   Ökning(+)/Minskning(-) av skulder 23,0 153,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten 101,2 172,2

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 11 -141,6 -102,1

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 13 -77,5 -45,6

Minskning av långfristiga fordringar 12 23,2 1,2

Avyttring av värdepapper – 20,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -195,9 -126,5

Finansieringsverksamheten

Amortering av lån 15, 17 -7,7 -7,1

Ökning(+)/Minskning(-) av långfristiga skulder 15, 17 2,8 –

Kassaflöde från finanseringsverksamheten -4,9 -7,1

Årets kassaflöde -99,6 38,6

Likvida medel vid periodens början 587,3 548,6

Kursdifferenser i likvida medel -0,1 0,1

Likvida medel vid årets slut1) 18 487,6 587,3

1) Av likvida medel vid årets slut härrör 245,2 MSEK (212,0) från redovisningsmedel tillhörande kontokunder.

BELOPP I MSEK NOT 2017 2016

Nettoomsättning 2 4 209,4 4 085,8 

Övriga rörelseintäkter 3, 10 393,8 395,4 

Aktiverat arbete för egen räkning 47,7 27,3 

Personalkostnader 4 -252,3 -234,4 

Övriga externa kostnader 6, 10, 17 -857,3 -870,8 

Övriga rörelsekostnader 5 -97,7 -119,0

Av- och nedskrivningar immateriella och materiella 11, 13  -73,2 -82,9

Rörelseresultat 3 370,4 3 201,4

Finansiella intäkter 7, 10 3,5 3,4

Finansiella kostnader 7 -0,7 -0,2

Resultat från finansiella poster 2,8 3,2

Resultat före skatt och medel till sporten 3 373,2 3 204,6

Medel till Trav- och Galoppsporten 8, 10 -1 757,9 -1 705,3

Åtagande enligt avtal med staten -50,0 -50,0

Resultat före skatt 1 565,3 1 449,3

Lotteriskatt 9 -1 466,3 -1 440,6

Periodens resultat 99,0 8,7

Moderbolaget har inte några poster 2016 och 2017 som redovisas i övrigt totalresultat. Årets resultat för moderbolaget 
utgör därmed även årets totalresultat. Moderbolaget presenterar därför ingen separat ”Rapport över totalresultat”.

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNINGKONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

FINANSIELLA RAPPORTER FINANSIELLA RAPPORTER

Finansiella rapporterFinansiella rapporter
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BELOPP I MSEK NOT 2017 2016

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 11 366,8 273,8

Summa immateriella anläggningstillgångar 366,8 273,8

Materiella anläggningstillgångar 13,17 75,1 70,4

Summa materiella anläggningstillgångar 75,1 70,4

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 25 0,1 0,1

Andra långfristiga fordringar 12,15 78,4 101,6

Summa finansiella tillgångar 78,5 101,7

Summa anläggningstillgångar 520,4 445,9

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 14,15 39,4 41,3

Fordran koncernföretag 15 163,3 120,4

Övriga fordringar 15, 23 381,0 348,1

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 69,0 45,3

Kassa och bank 15,18 487,6 587,3

Summa omsättningstillgångar 1 140,3 1 142,4

SUMMA TILLGÅNGAR 1 660,7 1 588,3

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 19

Bundet eget kapital

Aktiekapital 40,0 40,0

Reservfond 8,0 8,0

Fond för utvecklingsutgifter 155,2 10,4

203,2 58,4

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 367,3 503,3

Årets resultat 99,0 8,7

466,3 512,0

Summa eget kapital 669,5 570,4

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 15 109,6 107,0

Skuld koncernföretag 15  99,3 87,4

Skuld kontokunder 15,21 271,4 275,9

Lotteriskatt 9 147,6 145,5

Kortfristiga avsättningar 24 11,4 29,2

Övriga kortfristiga skulder 15,21 226,4 225,2

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 125,5 147,7

Summa kortfristiga skulder 991,2 1 017,9

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 660,7 1 588,3

Upplysning om ställda säkerheter och eventualförpliktelser finns i not 26.

BUNDET EGET KAPITAL FRITT EGET KAPITAL

BELOPP I MSEK
AKTIEKAPITAL  

(400 000 AKTIER)
RESERV-

FOND
FOND FÖR  

UTVECKLINGSUTGIFTER
BALANSERAD 

VINST
ÅRETS 

RESULTAT

Eget kapital per 1 januari 2016 40,0 8,0 513,8 561,8 

Årets resultat 8,7 8,7 

Årets avsättning till fond för  
utvecklingsutgifter 10,4 -10,4 – 

Eget kapital per 31 december 2016 40,0 8,0 10,4 512,1 570,5 

BUNDET EGET KAPITAL FRITT EGET KAPITAL

BELOPP I MSEK  
AKTIEKAPITAL  

(400 000 AKTIER)
RESERV-

FOND
FOND FÖR  

UTVECKLINGSUTGIFTER
BALANSERAD 

VINST
ÅRETS 

RESULTAT

Eget kapital per 1 januari 2017 40,0 8,0 10,4 512,1 570,5 

Årets resultat 99,0 99,0 

Årets avsättning till fond för  
utvecklingsutgifter 154,7 -154,7 –

Årets upplösning av fond för  
utvecklingsutgifter -9,9 9,9 – 

Eget kapital per 31 december 2017 40,0 8,0 155,2 466,3 669,5

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

FINANSIELLA RAPPORTER FINANSIELLA RAPPORTER

Finansiella rapporterFinansiella rapporter
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BELOPP I MSEK NOT 2017 2016

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 3 370,4 3 201,4

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

   Av- och nedskrivningar immateriella och materiella 11,13 73,2 82,9

   Förändring avsättning 24 -17,8 29,2

    Övriga poster -10,8 -

Medel till trav- och galoppsporten 8 -1 758,3 -1 710,8

Åtagande enligt avtal med staten -50,0 -50,0

Erhållen ränta 7 3,5 3,4

Erlagd ränta 7 -0,7 -0,2

Betald lotteriskatt 9 -1 464,2 -1 413,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital

145,3 142,4

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

   Ökning(-)/Minskning(+) av fordringar -97,7 -147,3

   Ökning(+)/Minskning(-) av skulder 0,2 143,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten 47,8 138,3

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 11 -136,0 -83,3

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 13 -34,7 -37,5

Minskning av långfristiga fordringar 12 23,2 1,2

Avyttring av värdepapper - 20,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -147,5 -99,6

Finansieringsverksamheten

Ökning(-)/Minskning(+) av långfristiga skulder - -

Ökning(-)/Minskning(+) av långfristiga fordringar - -

Kassaflöde från finanseringsverksamheten - -

Årets kassaflöde -99,7 38,7

Likvida medel vid årets början 587,3 548,6

Likvida medel vid årets slut1) 18 487,6 587,3

1) Av likvida medel vid årets slut härrör 245,2 MSEK (212,0) från redovisningsmedel tillhörande kontokunder.

   

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Allmän information
Denna års- och koncernredovisning har godkänts av 
styrelsen den 26 mars 2018 för publicering och kommer 
att föreläggas ordinarie årsstämma den 11 juni 2018 för 
godkännande. Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) org. nr. 
556180-4161 är moderbolag i koncernen ATG. ATG har sitt 
säte i Stockholm med adress 161 89 Stockholm. 

Verksamheten i moderbolaget ATG består i att trygga den 
långsiktiga utvecklingen för trav- och galoppsporten genom 
att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt. Uppdraget är formu-
lerat av bolagets ägare, trav- och galoppsporten, och staten 
– som reglerar bolagets verksamhet. 

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget ATG och det 
helägda dotterbolaget Kanal 75 AB, som står under bestäm-
mande inflytande av ATG. ATG ägs till 90 procent av Svensk 
Travsport (802003-5575). Resterande 10 procent ägs av 
Svensk Galopp (802001-1725). 

Funktionell valuta, belopp och datum
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som 
även utgör rapporteringsvalutan för koncernen. Belopp redo-
visas i miljoner svenska kronor (MSEK), om inte annat anges. 
Belopp inom parentes anger föregående års värde. Rap-
port över totalresultat (resultaträkningen) avser perioden 
1 januari-31 december och rapport över finansiell ställning 
(balansräkningen) avser 31 december.

Överensstämmelse med regelverk och normgivning
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Inter-
national Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av 
International Accounting Standards Board (IASB) samt tolk-
ningar av IFRS Interpretations Committee (IFRIC) sådana 
de antagits av EU med de undantag som anges nedan. 

Vidare har årsredovisningslagen (ÅRL) samt Rådet för finan-
siell rapporterings rekommendation RFR 1 ”Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner” tillämpats.

Moderbolaget tillämpar RFR 2 ”Redovisning för juridiska 
personer” och ÅRL. I de fall moderbolaget tillämpar andra 
redovisningsprinciper än koncernen anges detta separat i 
slutet av denna not. 

Nya och ändrade redovisningsprinciper
Från och med den 31 december 2017 upprättar ATG sin 
koncernredovisning i enlighet med International Financial 
Reporting Standards (IFRS), sådana de har antagits av 
EU. ATG upprättar sin redovisning enligt IFRS. Datumet 
för koncernens övergång till IFRS är den 1 januari 2016. 
Tidigare upprättade koncernen sin redovisning i enlighet med 
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1, K3.

Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 Första 
gången International Financial Reporting Standards tillämpas. 

Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1, 
”First time adoption of International Financial Reporting 
Standards”. Generellt krävs att ett bolag fastställer sina 
redovisningsprinciper och tillämpar dessa retroaktivt för att 
fastställa sin ingående balans enligt IFRS. 

Samma redovisningsprinciper har tillämpats i ingångsba-
lansen och under alla perioder som redovisas i ATG:s första 
finansiella rapport enligt IFRS. Dessa redovisningsprinciper 
är i överensstämmelse med varje standard som gäller per 
balansdagen 2017-12-31 för ATG:s första årsredovisning 
enligt IFRS. Från denna huvudregel, att retroaktivt till-
lämpa samtliga standarder som trätt ikraft per balansdagen 
2017-12-31, finns ett antal obligatoriska respektive frivilliga 
undantag i IFRS 1. Endast obligatoriska undantag enligt 
IFRS 1 har tillämpats.

Övergången till IFRS har inte fått effekt på resultat och eget 
kapital.

Tidigare publicerad finansiell information för räkenskaps-
året 2016 har omräknats till IFRS. För mer information,  
se not 28.

Inga av de nya och ändrade standarder är obligatoriska att 
tillämpa för första gången för räkenskapsår som börjar 1 
januari 2017 eller senare. Av de ändrade standarder, och 
tolkningar av befintliga standarder, som ska tillämpas för 
första gången för räkenskapsår som börjar 1 januari 2017 el-
ler senare är det inga som bedömts ha haft någon väsentlig 
påverkan på koncernens finansiella rapporter.

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

FINANSIELLA RAPPORTER

NoterFinansiella rapporter
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Nya och ändrade redovisningsprinciper som ännu  
ej tillämpats
Nedan anges nya eller ändrade standarder, och tolkningar 
av befintliga standarder, som ska tillämpas för räkenskapsår 
som börjar senare än 1 januari 2017 och bedöms som rele-
vanta för koncernen. Inga av dessa har tillämpats i förtid.

Följande nya eller ändrade standarder, och tolkningar av 
befintliga standarder, som är obligatoriska för räkenskapsår 
som börjar senare än den 1 januari 2017 och har godkänts av 
EU bedöms som relevanta för koncernen:

• IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder publicerades av 
IASB i maj 2014 och godkändes av EU i september 2016. 
IFRS 15 är en heltäckande principbaserad standard för 
all intäktsredovisning, oavsett typ av transaktion eller 
bransch, som ersätter samtliga tidigare utgivna standarder 
och tolkningar som behandlar intäktsredovisning. Intäkter 
enligt IFRS 15 redovisas när kunden erhåller kontrollen 
av den sålda varan eller tjänsten istället för när väsentliga 
risker och förmåner övergått till kunden. Standarden är 
obligatorisk att tillämpa för räkenskapsår som börjar 1 
januari 2018. Koncernen har genomfört en analys av stan-
darden. Inga intäktsströmmar har identifierats där IFRS 
15 bedöms få någon väsentlig påverkan på koncernens 
finansiella rapporter. Övergången till IFRS 15 kommer att 
ske med framåtriktad övergångsmetod vilket innebär att 
den ackumulerade effekten av övergången kommer att 
redovisas i balanserat resultat per 1 januari 2018 och att 
jämförelsetalen inte räknas om.

• IFRS 9 Finansiella instrument publicerades i sin helhet 
i juli 2014 och ersätter IAS 39 Finansiella instrument: 
Värdering och klassificering. Standarden godkändes av 
EU i november 2016. IFRS 9 sammanför alla aspekter av 
redovisningen av finansiella instrument (med undantag 
för makrosäkringar); klassificering, värdering, nedskrivning 
och säkringsredovisning. De kategorier för klassificering 
av finansiella tillgångar som finns i IAS 39 ersätts av 
två kategorier, där värdering sker till verkligt värde eller 
upplupet anskaffningsvärde. Nedskrivningsmodellen som i 
IAS 39 utgått från inträffade förluster bygger i IFRS 9 på 
förväntade förluster vilket kräver en mer tidsenlig redovis-
ning av kreditförluster. Säkringsredovisningen har förbätt-
rats i IFRS 9 så att effekterna av hur ett företag hanterar 
riskerna med sina finansiella instrument speglas tydligare 
i den finansiella rapporteringen. Standarden tillämpades 

ihop post för post genom sammanställning av motsvarande 
poster för tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter och 
kostnader. För att koncernredovisningen ska kunna innehålla 
finansiell information om koncernen som en ekonomisk enhet 
genomförs aktuella justeringar.

Redovisningsprinciperna för dotterbolag har i förekommande 
fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av 
koncernens principer.

Förvärvsmetoden
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens 
förvärv av dotterbolag. Anskaffningsvärdet för ett förvärv 
utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats som er-
sättning, emitterade egna kapitalinstrument och uppkomna 
eller övertagna skulder per överlåtelsedagen. Förvärvsrela-
terade kostnader kostnadsförs i de perioder då de uppkom-
mer och tjänsterna erhålls.

Förvärvstidpunkten är den tidpunkt vid vilken förvärvaren 
erhåller bestämmande inflytande över det förvärvade före-
taget. Förvärvaren redovisar per förvärvstidpunkten, skiljt 
från goodwill, de identifierbara förvärvade tillgångarna, de 
övertagna skulderna och eventuella innehav utan bestäm-
mande inflytande i det förvärvade företaget. Identifierbara 
förvärvade tillgångar och övertagna skulder och eventu-
alförpliktelser i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis 
till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Förvärvaren 
redovisar den villkorade köpeskillingens verkliga värde per 
förvärvstidpunkten som del av den ersättningen som över-
förts i utbyte mot det förvärvade företaget. Den villkorade 
köpeskillingen klassificeras som en skuld. Vissa förändringar 
i det verkliga värdet för villkorad köpeskilling som förvär-
varen redovisar efter förvärvstidpunkten kan uppkomma på 
grund av ytterligare information som förvärvaren erhållit 
efter den tidpunkten om fakta och förhållanden som förelåg 
per förvärvstidpunkten. Sådana förändringar justeras under 
värderingsperioden mot identifierade övervärden. Värde-
ringsperioden från och med förvärvstidpunkten uppgår till 
maximalt 12 månader. Det överskott som utgörs av skillna-
den mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på 
koncernens andel av identifierbara förvärvade tillgångar, 
skulder och eventualförpliktelser redovisas som goodwill. 
Om anskaffningsvärdet understiger verkligt värde för det 
förvärvade dotterbolagets tillgångar, skulder och eventual-
förpliktelser redovisas mellanskillnaden direkt i rapport över 
totalresultat. 

per den 1 januari 2018.  Standarden fick inga materiella 
effekter på redovisningen av de finansiella instrument som 
innehas av koncernen. Koncernen kommer att tillämpa 
IFRS 9 retroaktivt från den 1 januari 2018 med hjälp av 
de praktiska lättnadsreglerna som anges i standarden. Yt-
terligare upplysning lämnas i första kvartalsrapporten för 
2018. 

• IFRS 16 Leasingavtal publicerades av IASB i januari 2016 
och godkändes av EU i oktober 2017. IFRS 16 ersätter 
IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande tolkningar IFRIC 
4, SIC-15 och SIC-27. Standarden kräver att tillgångar 
och skulder hänförliga till alla leasingavtal, med några 
undantag, redovisas i balansräkningen. Redovisningen för 
leasegivaren kommer i allt väsentligt att vara oförändrad. 
Vid första tillämpning av IFRS 16 kan företag välja full 
retroaktiv tillämpning eller en variant med lättnadsregler. 
Standarden är obligatorisk att tillämpa för räkenskapsår 
som börjar den 1 januari 2019 eller senare. Tidigare till-
lämpning är dock tillåten för företag som tillämpar IFRS 
15. ATG kommer tillämpa standarden från räkenskapsåret 
som inleds den 1 januari 2019. ATG bedömer att IFRS 16 
kommer att påverka koncernens finansiella rapporter och 
avser utvärdera effekterna närmare under 2018.

Inga andra nya eller ändrade IFRS-standarder eller IFRIC-
tolkningar som publicerats av IASB men ännu inte har 
godkänts av EU bedöms som relevanta för koncernens 
redovisning.

Grund för rapporternas upprättande
Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvär-
demetoden. Eventuella derivatinstrument och förmånsbase-
rade pensionsplaner, värderas till verkligt värde via rappor-
ten över totalresultatet. 

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget ATG och 
det helägda dotterbolaget Kanal 75 AB, som står under 
bestämmande inflytande av ATG. Dotterbolag inkluderas i 
koncernredovisningen från och med den dag då det bestäm-
mande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur 
koncernredovisningen från och med den dag då det bestäm-
mande inflytandet upphör.

Vid upprättandet av en koncernredovisning slås de finan-
siella rapporterna för moderföretaget och dess dotterbolag 

Goodwill som uppstått i ett företagsförvärv prövas minst 
årligen om nedskrivningsbehov föreligger. Om det finns 
indikationer på ett nedskrivningsbehov, görs prövningen 
oftare. Genomförd nedskrivning redovisas i rapport över 
totalresultat.

Dotterbolag
Dotterbolag är alla företag över vilka koncernen har be-
stämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag 
när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning 
från sitt innehav i företaget och har möjlighet att påverka 
avkastningen genom sitt inflytande i företaget. Dotterbolag 
inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då 
det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De 
exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då 
det bestämmande inflytandet upphör.

Eliminering av transaktioner mellan koncernbolag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner, in-
klusive intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller 
förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner 
elimineras i sin helhet. Koncerninterna förluster kan vara en 
indikation på att ett nedskrivningsbehov kan föreligga.

Viktiga uppskattningar och bedömningar
Upprättande av bokslut och tillämpning av olika redovis-
ningsstandarder baseras ofta på koncernledningens bedöm-
ningar eller på antaganden och uppskattningar som anses 
vara rimliga under rådande förhållanden. Dessa antaganden 
och uppskattningar grundar sig oftast på historisk erfarenhet 
men även på andra faktorer, inklusive förväntningar på fram-
tida händelser. Med andra antaganden och uppskattningar 
kan resultatet bli ett annat och det verkliga utfallet kan 
avvika från det uppskattade. Antaganden och uppskattningar 
ses över regelbundet och eventuella ändringar redovisas i 
den period ändringen görs om ändringen endast påverkat 
den perioden, eller i den period ändringen görs samt framtida 
perioder om ändringen påverkar både aktuell period och 
framtida perioder.

Upplysningar om koncernens bedömningar vid tillämpningen 
av IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella 
rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra 
väsentliga justeringar i påföljande räkenskapsårs finansiella 
rapporter lämnas i anslutning till respektive not där de pos-
ter de bedöms påverka behandlas. Tabellen nedan visar var 
dessa upplysningar återfinns.

NoterNoter
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Nedskrivningsprövning av  
immateriella och materiella 
anläggningstillgångar

Not 11 
och 13

Immateriella-  
och materiella  
anläggningstillgångar

Antaganden  
vid avsättningar Not 24 Avsättningar

Antaganden vid värdering  
av kundfordringar Not 14 Kundfordringar

Antagnaden vid värdering 
av övriga fordringar Not 23 Övriga fordringar

Intäktsredovisning
ATG:s intäkter avser spel på hästar och redovisas när trav- 
och galopptävlingarnas resultat fastställts efter avslutad 
tävling. Spelintäkten värderas till det verkliga värdet av vad 
som erhållits. Spelomsättningen omfattar endast spel gjorda 
i Sverige. Koncernens spelintäkter består av ett nettobelopp 
”Nettoomsättning” baserat på spelarnas insatser (Svenska 
spelets omsättning) med avdrag för utbetalda vinster samt 
tillägg för öresavrundningar och av kunders ej inlösta vinster. 

Netto- och Bruttoomsättningen specificeras i not 2. Övriga 
intäkter avser produktionsintäkter från Kanal 75, butiksin-
täkter, webbtjänster, internationell försäljning, partnerintäk-
ter samt övrigt. De övriga intäkterna specificeras i not 3.

Rörelsesegment
Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver 
affärsverksamhet från vilken den kan få intäkter och ådra sig 
kostnader, vars rörelse regelbundet granskas av koncernens 
högste verkställande beslutsfattare som underlag för beslut 
om fördelning av resurser till segmentet och bedömning av 
dess resultat, samt om vilket det finns fristående finansiell 
information. ATG:s VD är verksamhetens högste verkstäl-
lande beslutsfattare. Försäljningen sker inom Sverige och 
produkterna är avsedda för samma användningsområde hos 
kunderna. VD följer därför upp och styr verksamheten som 
en helhet varav ATG redovisar endast ett rörelsesegment.

Inkomstskatter
Koncernens samtliga skatter redovisas i enlighet med IAS 
12 Inkomstskatter. Lotteriskatten redovisas i koncernens 
resultaträkning efter finansnettot som en inkomstskatt. 
Moderbolaget ATG är i enlighet med Inkomstskattelagen 
1999:1229, 1 kap. §2 undantagen från skattskyldighet. Dock 
är ATG i enlighet med 7 kap. § 17 LAG 1991:1482 om lot-
teriskatt skatteskyldig avseende lotteriskatt. ATG bedömer 
att lotteriskatten för bolagets vidkommande ersätter vanlig 
inkomstskatt i och med den specifika lagstiftningen. Dot-

• tillgången är identifierbar
• koncernen på ett tillförlitligt sätt kan beräkna anskaff-

ningsvärdet
• koncernen kan säkerställa att framtida ekonomiska förde-

lar från tillgången kommer koncernen till del.

ATG:s immateriella tillgångar utgörs främst av aktiverade 
utvecklingsutgifter för nya eller förbättrade spel och sys-
templattformar. De immateriella anläggningstillgångarna 
redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt 
att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma bolaget 
till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlit-
ligt sätt. Det redovisade värdet för en immateriell anlägg-
ningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering 
eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar 
väntas från användningen eller avyttringen av tillgången. 
Underhålls- och supportkostnader kostnadsförs löpande. 
Aktiverade utvecklingsutgifter och licenser redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för av- och nedskrivningar.

Materiella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventu-
ella nedskrivningar. 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 sepa-
rata komponenter. 

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång 
tas bort ur rapport över finansiell ställning vid utrangering 
eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska förde-
lar väntas från användning eller utrangering/avyttring av 
tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer 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. Av-
skrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden 
med beaktande av väsentligt restvärde.

Avskrivningar
Avskrivning baseras på ursprungliga anskaffningsvärden. 
Avskrivningen sker över tillgångens nyttjandeperiod ner 
till ett beräknat restvärde. Tillgångarnas avskrivningsbara 

terbolaget Kanal 75 AB omfattas av inkomstskattelagen och 
dotterbolagets skatt redovisas som inkomstskatt.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräk-
ningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer 
mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder 
och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Den 
uppskjutna skatten redovisas emellertid inte om den uppstår 
till följd av en transaktion som utgör den första redovis-
ningen av en tillgång eller skuld som inte är ett rörelse-
förvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken 
påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. Uppskjuten 
inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser och 
skattelagar som har beslutats eller aviserats per balans-
dagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna 
skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden 
regleras. Den uppskjutna skattefordringens redovisade 
värde justeras i den mån framtida bedömda skattemässiga 
överskott har ändrats.

Medel till Trav- och Galoppsporten samt Åtagande enligt 
avtal med staten
ATG har som uppdrag att långsiktigt trygga Svensk trav- och 
galoppsport. ATG:s överskott går tillbaks till sporten. Medel 
till Trav- och Galoppsporten samt Åtagande enligt avtal med 
staten bedöms vara relevanta och väsentliga för förståelsen 
av ATG:s finansiella rapporter varav de i enlighet med IAS 1 
särredovisas i rapporten över totalresultat. Posterna härleds 
till samma avtal. Då respektive poster är väsentliga redovi-
sas de var för sig. Överskottet bedöms ej utgöra en del av 
ATG:s kortfristiga driftkostnader eller långfristiga finansie-
ringskostnader varför posterna redovisas efter Rörelseresul-
tat samt Finansnetto.

Resultat per aktie
Resultat per aktie baseras på årets resultat hänförligt till 
moderbolagets aktieägare dividerat med ett genomsnitt 
av antalet utestående aktier under året. Inga potentiella 
utspädningseffekter föreligger.

Immateriella tillgångar
Enligt huvudregeln redovisas immateriella tillgångar i rap-
port över finansiell ställning när:

belopp fördelas på ett systematiskt sätt över tillgångens 
nyttjandeperiod. Tillgångarnas ekonomiska nytta bedöms 
tillfalla linjärt under avskrivningsperioden. För att återspegla 
den förväntade fördelningen av framtida ekonomiska förde-
lar så används linjär avskrivningsmetod över den bedömda 
nyttjandeperioden. Tillgångarnas nyttjandeperiod omprövas 
minst i slutet av varje räkenskapsår och om det har skett en 
betydande ändring av den förväntade förbrukningen av de 
framtida ekonomiska fördelarna som är förknippade med 
tillgången så justeras nyttjandeperioden. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

KONCERN MODERBOLAG

Immateriella tillgångar

Spelform 3-8 år 3-8 år

Systemplattform 5-10 år 5-10 år

Butiksterminal mjukvara 8-10 år 8-10 år

Övrigt 3-5 år 3-5 år

Materiella  
anläggningstillgångar

Butiksterminaler 8 år 8 år

Om- och tillbyggnader  
på annans fastighet 5-30 år 5-30 år

Servrar 5-10 år 5-10 år

Kontorsutrustning 3-5 år 3-5 år

Datorer 3 år 3 år

Övriga inventarier 5 år 5 år

Nedskrivningar
Nedskrivning av icke-finansiella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar bedöms 
med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller för-
ändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet 
eventuellt inte är återvinningsbart. Vid varje rapportperiods 
slut prövas om nedskrivningsbehov föreligger (goodwill 
och pågående investeringar i immateriella tillgångar testas 
årligen oavsett om någon indikation på värdenedgång finns). 
En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens 
redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Åter-
vinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde 
minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. 
Nyttjandevärdet beräknas som nuvärdet (diskonterade med 
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koncernens genomsnittliga kapitalkostnad) av de förväntade 
framtida kassaflödena till slutet av nyttjandeperioden, som 
en tillgång eller en kassagenererande enhet förväntas ge 
upphov till. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas 
tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata iden-
tifierbara kassaflöden (kassagenererande enhet). I de fall 
återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet görs 
en nedskrivning till återvinningsvärdet.

Nedskrivning redovisas i rapport över totalresultat. För ma-
teriella och immateriella anläggningstillgångar, som tidigare 
har skrivits ner, görs per varje balansdag en prövning av om 
återföring bör göras. Nedskrivning redovisas i rapport över 
totalresultat. Nedskrivning på goodwill återförs dock aldrig i 
koncernens redovisning.

Nedskrivning av finansiella tillgångar
Koncernen prövar vid varje rapportperiods slut huruvida 
det finns objektiva omständigheter som tyder på att en 
finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar 
behöver skrivas ned. Nedskrivning sker endast om det finns 
objektiva omständigheter för detta till följd av att en eller 
flera händelser inträffat efter det att tillgången redovisats 
första gången och att denna händelse, eller händelser, har 
en inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena för 
den finansiella tillgången eller grupp av finansiella tillgångar 
som kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Om sådana 
omständigheter föreligger beräknas nedskrivningen som 
skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet 
av uppskattade framtida kassaflöden diskonterade till den 
finansiella tillgångens ursprungliga effektiva ränta. Nedskriv-
ningsbeloppet redovisas i rapporten över totalresultat.

Objektiva omständigheter som tyder på att en finansiell 
tillgång eller grupp av tillgångar har ett nedskrivningsbehov 
innefattar bland annat betydande finansiella svårigheter hos 
emittenten eller gäldenären, avtalsbrott, upphörande av en 
aktiv marknad och sannolikhet för att låntagaren kommer att 
gå i konkurs. Andra objektiva omständigheter är betydande 
förändringar med en ogynnsam inverkan som har inträffat 
i den tekniska miljö, marknadsmiljö, ekonomiska miljö eller 
juridiska miljö i vilken emittenten verkar, och tyder på att 
det kanske inte går att återvinna anskaffningsvärdet för 
investeringen i egetkapitalinstrumentet. En betydande eller 
utdragen minskning av det verkliga värdet för en investering 
i ett egetkapitalinstrument under dess anskaffningsvärde är 
också objektiva belägg för ett nedskrivningsbehov.

Investeringar som hålles till förfall
Denna grupp omfattar icke-derivata finansiella tillgångar 
med fastställda betalningar och fastställd löptid där avsik-
ten och förmågan är att de ska hållas till förfall. Denna kate-
gori av finansiella tillgångar tillämpas likviddags redovisning 
och värdering sker till upplupet anskaffningsvärde med 
användande av effektivräntemetoden.

Lånefordringar och kundfordringar
Instrument som klassificeras som lånefordringar och 
kundfordringar värderas inledningsvis till verkligt värde och 
därefter till upplupet anskaffningsvärde. 

Vid längre löptider (minst 3 månader) tillämpas effek-
tivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för 
värdeminskning. En värdeförändring redovisas i rapport över 
totalresultat när den finansiella tillgången tas bort från rap-
port över finansiell ställning, vid nedskrivning eller genom 
periodisering.

En nedskrivning av kundfordringar redovisas i rapport över 
totalresultat i övriga externa kostnader. En reservering för 
värdeminskning av kundfordringar görs när det finns objek-
tiva bevis för att koncernen inte kommer att kunna erhålla 
alla belopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprung-
liga villkor. Väsentliga finansiella svårigheter hos gäldenären, 
sannolikhet för att gäldenären kommer att gå i konkurs 
eller genomgå finansiell rekonstruktion och uteblivna eller 
försenade betalningar betraktas som indikatorer på att ett 
nedskrivningsbehov av en kundfordran kan föreligga. Reser-
veringens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens 
redovisade värde och nuvärdet av bedömda framtida kassa-
flöden, diskonterade med den ursprungliga effektiva räntan.

Redovisat värde för kundfordringar, efter eventuella 
nedskrivningar, förutsätts motsvara dess verkliga värde, 
eftersom denna post är kortfristig i sin natur.

Finansiella skulder värderade till upplupet  
anskaffningsvärde
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde 
och därefter till upplupet anskaffningsvärde, vid längre 
löptider (minst 3 månader) med användandet av effektivrän-
temetoden. Redovisat värde för leverantörsskulder förut-
sätts motsvara dess verkliga värde, eftersom denna post är 
kortfristig i sin natur. Upplåning redovisas inledningsvis till 
verkligt värde, netto efter transaktionskostnader.

Finansiella instrument
Allmänna principer
Köp och försäljning av finansiella instrument redovisas på 
affärsdagen – det datum då koncernen förbinder sig att 
köpa eller sälja tillgången. Finansiella instrument redovisas 
första gången till verkligt värde plus transaktionskostnader, 
vilket gäller alla finansiella tillgångar som inte redovisas 
till verkligt värde via rapport över totalresultat. Finansiella 
tillgångar värderade till verkligt värde via rapport över to-
talresultat redovisas första gången till verkligt värde, medan 
hänförliga transaktionskostnader redovisas i rapport över 
totalresultat. För redovisning efter anskaffningstidpunkten 
se under respektive rubrik nedan. En finansiell tillgång tas 
delvis eller helt bort från rapport över finansiell ställning då 
de avtalsenliga rättigheterna till kassaflödet upphör eller då 
koncernen överför tillgångens avtalsenliga rättigheter att 
erhålla kassaflödena eller i vissa fall då koncernen behåller 
rättigheterna, men förpliktigar sig att betala kassaflöden till 
en eller flera mottagare. En finansiell skuld tas delvis eller 
helt bort från rapport över finansiell ställning då avtalets 
förpliktelse fullgjorts, annullerats eller upphört. Verkligt 
värde för valutaderivat, terminer och optioner, fastställs 
genom användning av noterade kurser för valutaderivaten på 
balansdagen.

Effektivräntemetoden
Effektivräntemetoden är en metod för beräkning av det 
upplupna anskaffningsvärdet för en finansiell tillgång eller 
en finansiell skuld och för fördelning i tiden av ränteintäkten 
eller räntekostnaden över relevant period. Effektivräntan är 
den ränta som exakt diskonterar de uppskattade framtida 
in- och utbetalningarna under det finansiella instrumentets 
förväntade löptid, eller i tillämpliga fall, en kortare period till 
den finansiella tillgångens eller finansiella skuldens redovi-
sade nettovärde.

Klassificering
Koncernen klassificerar sina finansiella instrument i följande 
kategorier: finansiella tillgångar och skulder värderade till 
verkligt värde via rapport över totalresultat, lånefordringar 
och kundfordringar samt finansiella skulder värderade till 
upplupet anskaffningsvärde. Klassificeringen är beroende 
av för vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades. 
Koncernledningen fastställer klassificeringen av de finan-
siella tillgångarna vid det första redovisningstillfället och 
omprövar detta beslut vid varje rapporteringstillfälle. Klassi-
ficeringen påverkar hur instrumenten värderas och redovisas.

Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffnings-
värde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto 
efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet 
redovisas i rapport över totalresultat fördelat över lånepe-
rioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. Upplåning 
klassificeras som kortfristiga skulder om inte koncernen 
har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av skulden i 
åtminstone 12 månader efter balansdagen. Redovisat värde 
för koncernens upplåning förutsätts motsvara dess verkliga 
värde eftersom lånen saknar transaktionskostnader och lö-
per med en rörlig marknadsränta. Lånekostnader redovisas i 
rapport över totalresultat i den period till vilken de hänför sig.

Leasing
Koncernen som leasetagare
Leasingavtal definieras i två kategorier, operationella och 
finansiella, beroende på avtalens finansiella innebörd. 
Koncernen är leasetagare genom både operationella och 
finansiella leasingavtal.

Koncernen är leasetagare genom finansiella leasingavtal. 
Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och 
förmånerna som är förknippade med ägandet i allt väsent-
ligt är överförda till leasetagaren, om så ej är fallet är det 
fråga om operationell leasing. Tillgångar som förhyrs enligt 
finansiella leasingavtal redovisas som tillgång i koncernens 
balansräkning. Förpliktelsen att betala framtida leasingav-
gifter redovisas som lång- och kortfristiga skulder. Dessa 
tillgångar avskrivs enligt plan medan leasingbetalningarna 
redovisas som ränta och amortering av skulderna.

Koncernen är även leasetagare genom operationella 
leasingavtal 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.

Koncernen som leasegivare
Leasingavtal där koncernen är leasegivare avser uthyrning 
av terminaler till ATG:s ombud samt att ATG hyr ut delar av 
sina kontorslokaler till Svensk Travsport, Svensk Galopp och 
Hästportens Nationella Stiftelse. Samtliga leasingavtal re-
dovisas som operationell leasing. Leasingintäkter redovisas  
i rapporten över totalresultat. 

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

Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har en legal eller 
informell förpliktelse till följd av tidigare händelser, när det 
är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas 
för att reglera åtagandet, och beloppet har beräknats på ett 
tillförlitligt sätt. ATG erbjuder slumpmässigt tilläggsspel till 
V75 och ger spelaren en möjlighet att vinna upp till hundra 
gånger vinsten på V75. I enlighet med ATG:s vadhåll-
ningsbestämmelser har ATG en legal förpliktelse avseende 
spelformen V75 Boost. Därmed redovisas V75 Boost som en 
avsättning. Avsättningen för vinståterbetalningen sker veck-
ovis efter avslutad V75 tävling. ATG avsätter 40 procent av 
V75 Boost omsättningen varifrån vinstutbetalningar dras av. 
Avsättningsnivån utgår från ATG:s vadhållningsbestämmel-
ser som är godkända av Lotteriinspektionen. Avsättningar 
omprövas vid varje rapportperiods slut och justeras så att 
de återspeglar den aktuella bästa uppskattningen. Om det 
inte längre är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer 
att krävas för att reglera förpliktelsen, ska avsättningen 
återföras. 

Ersättning till anställda
Pensionsförpliktelser
Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. För 
avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgifter 
till offentligt eller privat administrerade pensionsförsäk-
ringsplaner på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. 
Koncernen har inga ytterligare betalningsförpliktelser när 
avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas som perso-
nalkostnader när de förfaller till betalning. Förutbetalda 
avgifter redovisas som en tillgång i den utsträckning som 
kontant återbetalning eller minskning av framtida betal-
ningar kan komma koncernen tillgodo.

En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt 
vilken koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk 
enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller informella 
förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna 
juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala 
alla ersättningar till anställda som hänger samman med 
de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare 
perioder. 

Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställ-

ning sagts upp av ATG före normal pensionstidpunkt eller då 
en anställd accepterar frivillig avgång i utbyte mot sådana 
ersättningar. ATG redovisar avgångsvederlag när koncernen 
bevisligen är förpliktad endera att säga upp anställda enligt 
en detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande, 
eller att lämna ersättningar vid uppsägning som resultat 
av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra till frivillig 
avgång. Förmåner som förfaller mer än 12 månader efter 
balansdagen diskonteras till nuvärde.

Eventualförpliktelser
Eventualförpliktelser utgörs av befintliga förpliktelser som 
hänför sig till inträffade händelser, vilka ej har redovisats 
som skuld eller avsättning. Anledningen är att det inte är 
troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att 
reglera förpliktelsen eller att förpliktelsens storlek inte kan 
beräknas med tillräcklig säkerhet.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod och 
påvisar koncernens in och utbetalningar under perioden. 
Analysen är indelad efter löpande verksamhet, investerings-
verksamhet och finansieringsverksamhet. Kassaflöden från 
den löpande verksamheten redovisas genom att resultatet 
justeras för:

• transaktioner som inte medfört in eller utbetalningar (som 
avskrivningar, avsättningar och uppskjutna skatter)

• upplupna eller förutbetalda poster som avser tidigare eller 
kommande perioder (kundfordringar, leverantörsskulder 
och andra rörelsetillgångar och -skulder) eventuella 
intäkter och kostnader som hänförs till investerings- eller 
finansieringsverksamhetens kassaflöden.

De viktigaste typerna av in och utbetalningar som är hänför-
liga till investerings- respektive finansieringsverksamheterna 
redovisas separat i rapporten över kassaflöden. Beloppen 
anges brutto med undantag för in- och utbetalningar avse-
ende tillgodohavanden och förändringar i så kallad check-
räkningskredit.

Likvida medel
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden samt i 
förekommande fall kortfristiga likvida placeringar med för-
fallotid inom tre månader från anskaffningstidpunkten och 
som lätt kan omvandlas till ett känt belopp samt är utsatta 
för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. I rapport 

över finansiell ställning redovisas utnyttjad så kallad check-
räkningskredit som upplåning bland kortfristiga skulder.

Kursdifferens i likvida medel
Effekter av valutakursförändringar på likvida medel i 
utländsk valuta redovisas i kassaflödesanalysen för att 
möjliggöra avstämning av likvida medel vid årets början med 
likvida medel vid årets slut. Effekterna redovisas separat från 
kassaflöden från den löpande verksamheten, investerings-
verksamheten och finansieringsverksamheten. 

Transaktioner med närstående
Närstående bolag definieras som de i koncernen ingående 
bolagen samt bolag där närstående fysiska personer har 
bestämmande, gemensamt bestämmande eller betydande 
inflytande. Som närstående fysiska personer definieras 
styrelseledamöter, ledande befattningshavare samt nära 
familjemedlemmar till sådana personer. Upplysningar ges 
om transaktion med närstående har skett, det vill säga en 
överföring av resurser, tjänster eller förpliktelser oavsett om 
ersättning har utgått eller ej.

Händelser efter rapportperioden
Om det inträffar väsentliga händelser efter balansdagen, 
som inte ska beaktas när beloppen i rapport över totalresul-
tat och rapport över finansiell ställning fastställs, lämnas 
upplysningar om händelsens karaktär och om möjligt en 
uppskattning av den finansiella effekten i not.

Moderbolaget
Moderbolaget tillämpar andra redovisningsprinciper än  

koncernen i de fall som anges nedan.

Uppställningsform för resultat och balansräkning
De finansiella rapporterna innehåller en resultaträkning, 
rapport över totalresultat, balansräkning, kassaflödesanalys 
samt en rapport över förändringar i eget kapital. Moderbo-
laget använder de uppställningsformer som anges i ÅRL, 
vilket bland annat medför att en annan presentation av eget 
kapital tillämpas och att avsättningar redovisas under en 
egen rubrik i balansräkningen. För moderbolaget redovisas 
eget kapital uppdelat i fritt respektive bundet eget kapital.

Aktier i dotterbolag
Aktier i dotterbolag redovisas till anskaffningsvärde efter 
avdrag för eventuella nedskrivningar. När det finns en indika-
tion på att aktier och andelar i dotterbolag minskat i värde 
görs en beräkning av återvinningsvärdet. Är detta lägre än 
det redovisade värdet görs en nedskrivning. 

Leasing
I moderföretaget redovisas samtliga leasingavtal enligt 
reglerna för operationell leasing. 

Fond för utvecklingsutgifter
ATG aktiverar utgifterna arbete för egen räkning i moderbo-
lagets balansräkning som immateriell anläggningstillgång 
och sätter av motsvarande belopp i en bunden fond inom 
eget kapital. 

Förutsättningen för aktivering är att moderbolaget överför 
motsvarande summa från fritt eget kapital till en fond för 
utvecklingsutgifter som ingår i bundet eget kapital. Fonden 
kommer att lösas upp i samma takt som bolaget gör avskriv-
ningar eller nedskrivningar på de aktiverade utvecklingsut-
gifterna. Fonden kommer även lösas upp i samband med att 
bolaget avyttrar tillgångarna. 
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NOT 3 ÖVRIGA INTÄKTER 

KONCERN MODERBOLAG

2017 2016 2017 2016

Produktionsintäkter  
Kanal 75 229,5 231,1

Butiksintäkter 65,1 65,3 65,1 65,3

Webtjänster 5,0 4,3 5,0 4,3

Försäljning internationellt 167,9 171,7 167,9 171,7

Partnerintäkter 111,2 118,4 111,2 118,4

Valutakursvinster 0,5 0,4 0,5 0,4

Övriga intäkter 44,1 30,5 44,1 35,3

SUMMA 623,3 621,7 393,8 395,4

NOT 4 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR SAMT SOCIALA KOSTNADER

2017 2016

KONCERNEN

LÖNER OCH 
ANDRA 

ERSÄTT-
NINGAR

PEN-
SIONS-

KOSTNA-
DER

SOCIALA-
KOSTNADER 

ANTALET 
AN-

STÄLL-
DA*

LÖNER OCH 
ANDRA 

ERSÄTT-
NINGAR

PEN-
SIONS-

KOSTNA-
DER

SOCIALA-
KOSTNA-

DER 

ANTALET 
AN-

STÄLL-
DA*

Styrelseledamöter (exkl. 
personalrepresentant)

1,5 – 0,5 – 1,3 – 0,4 –

VD och andra ledande 
befattningshavare

18,2 4,9 6,9 12 17,1 4,0 6,3 12

Övriga anställda 179,3 21,3 60,6 309 163,6 21,1 56,4 287

SUMMA 199,0 26,2 68,0 321 182,0 25,1 63,1 299

* Omräknat till heltidstjänster

2017 2016

MODERBOLAGET

LÖNER OCH 
ANDRA 

ERSÄTT-
NINGAR

PEN-
SIONS-

KOSTNA-
DER

SOCIALA-
KOSTNADER 

ANTALET 
AN-

STÄLL-
DA*

LÖNER OCH 
ANDRA 

ERSÄTT-
NINGAR

PEN-
SIONS-

KOSTNA-
DER

SOCIALA-
KOSTNA-

DER 

ANTALET 
AN-

STÄLL-
DA*

Styrelseledamöter (exkl. 
personalrepresentant)

1,5 – 0,5 – 1,3 – 0,4 –

VD och andra ledande 
befattningshavare

16,4 4,5 6,2 11 15,3 3,6 5,7 11

Övriga anställda 152,4 18,6 51,6 260 140,1 19,0 48,0 244

SUMMA 170,3 23,0 58,3 271 156,7 22,6 54,1 255

* Omräknat till heltidstjänster

Genom samarbete med utländska partners har internationella kunder 
möjlighet att spela på ATG:s produkter i Sverige. ATG erhöll provision 
om 167,9 MSEK (171,7) från utlandet.

ATG erbjuder andra tjänster hos sina ombud, genom samarbete med 
olika tjänsteleverantörer. Hos ombuden kan kunderna bla. hämta ut 
biljetter, köpa telefonkort och lotter, vilket redovisas som partner-
intäkter.

Butiksintäkterna 65,1 MSEK (65,3) avser hyra av butiksterminal, se 
not 17 Leasing.

Dotterbolaget Kanal 75:s intäkter hänför sig till produktion av TV- 
och internet tjänster inom trav- och galoppsporten.

Programmen sänds även internationellt, till länder som spelar till de 
svenska loppen. Kanal 75 bistår även de svenska trav- och galopp-
banorna i deras TV-produktion.

Belopp i MSEK om inget annat anges.

NOT 2 NETTO- OCH BRUTTOOMSÄTTNING

SPELFORMER 2017 2016

V-spel (V75, V86, V65, V64, V5, V4, V3 
och Grand Slam 75) 8 588,0 8 335,9

Övriga spel på hästar (Vinnare, Plats, DD, 
LD, Trio, Tvilling, Komb och Top 7) 4 842,4 4 652,1

Turspel (VR och Boost) 220,6 289,4

SVENSKA SPELETS OMSÄTTNING 13 651,0 13 277,4
 

NETTOOMSÄTTNING PER FÖRSÄLJNINGSKANAL

2017 2016

KONCERNEN BUTIK * E- KANAL ÖVRIGT SUMMA BUTIK* E- KANAL ÖVRIGT SUMMA

Spelets omsättning 5 595,9 8 055,1 13 651,0 6 163,4 7 114,0 13 277,4

Vinster till spelarna -3 830,9 -5 663,6 -9 494,5 -4 262,2 -4 996,2 -9 258,4

Oinlösta 39,9 39,9 42,9 42,9

Öresavrundningar 13,0 13,0 24,1 24,1

NETTOOMSÄTTNING 1 804,9 2 391,5 13,0 4 209,4 1 944,0 2 117,8 24,1 4 085,8

 

2017 2016

MODERBOLAG BUTIK* E- KANAL ÖVRIGT SUMMA BUTIK* E- KANAL ÖVRIGT SUMMA

Spelets omsättning 5 595,9 8 055,1 13 651,0 6 163,40 7 114,0 13 277,4

Vinster till spelarna -3 830,9 -5 663,6 -9 494,5 -4 262,2 -4 996,2 -9 258,4

Oinlösta 39,9 39,9 42,9 42,9

Öresavrundningar 13,0 13,0 24,1 24,1

NETTOOMSÄTTNING 1 804,9 2 391,5 13,0 4 209,4 1 944,0 2 117,8 24,1 4 085,8

* Inklusive bana.

Omsättningen enligt ovan avser Sverige i sin helhet. 
Ingen enskild kund står för mer än 10% av omsättningen.
För upplysningar om försäljning mellan koncerninterna bolag se not 10, transaktioner med närstående.

NOTER

NoterNoter
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NOT 5 ÖVRIGA KOSTNADER

KONCERN MODERBOLAG

2017 2016 2017 2016

Partnerkostnader 92,9 104,9 92,9 104,9

Forskning och bidrag 4,0 12,5 4,0 12,5

Valutakursförluster 0,8 1,6 0,8 1,6

SUMMA 97,7 119,0 97,7 119,0

Förutom spel på trav och galopp erbjuder ATG även andra tjänster hos 
sina ombud. Genom samarbete med olika tjänsteleverantörer har kun-
derna möjlighet att bla. hämta ut biljetter, köpa telefonkort och lotter.

NOT 6  ERSÄTTNING TILL REVISORER

KONCERN MODERBOLAG

2017 2016 2017 2016

Ernst & Young AB

Revisionsuppdrag 1,6 1,0 1,6 1,0

Revisionsverksamhet utö-
ver revisionsuppdraget

0,4 0,2 0,4 0,2

Övriga tjänster 1,0 0,4 1,0 0,4

SUMMA 3,0 1,6 3,0 1,6

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av års  och koncern-
redovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i 
enlighet med överenskommelse eller avtal. Detta inkluderar övriga 
arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra 
samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid 
sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsupp-
gifter. Allt annat är andra uppdrag.

NOT 7 FINANSIELLA POSTER

KONCERN MODERBOLAG

FINANSIELLA INTÄKTER 2017 2016 2017 2016

Ränteintäkter 0,9 0,4 0,9 0,4

Ränteintäkter koncern 2,1 2,1 2,1 2,1

Kursdifferenser - 0,1 - 0,1

Övriga finansiella intäkter 0,5 0,8 0,5 0,8

SUMMA 3,5 3,4 3,5 3,4

FINANSIELLA KOSTNADER

Räntekostnader 0,6 0,2 0,6 0,2

Räntekostnader leasing 1,6 1,9 – –

Kursdifferenser 0,1 – 0,1 0,0

SUMMA 2,3 2,1 0,7 0,2

FINANSNETTO 1,2 1,3 2,8 3,2

Ränta på spelvinster över 500 000 kronor beräknas utifrån Riks-
bankens referensränta och betalas ut 32 dagar efter tävlingsdagen. 
Högvinsträntan ingår i räntekostnader och uppgår till 12,3 TSEK (9,9) 
och beräknas enligt effektivräntemetoden.

Uppgift om hur stor del av finansnettots intäkter och kostnader som 
kommer från finansiella instrument redovisas i not 15, Finansiella 
instrument och finansiell riskhantering.

NOT 8 MEDEL TILL TRAV- OCH GALOPPSPORTEN

KONCERN MODERBOLAG

2017 2016 2017 2016

Trav

Svensk Travsport 228,2 221,4 228,2 221,4

Banor 1 211,0 1 184,9 1 211,0 1 184,9

Aktiva 159,1 135,6 159,1 135,6

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

SUMMA TILL TRAVSPORTEN 1 601,7 1 545,9 1 601,7 1 545,9

Svensk Galopp 26,1 25,7 26,1 25,7

Banor 122,9 126,2 122,9 126,2

Aktiva 7,2 7,5 7,2 7,5

SUMMA TILL  
GALOPP SPORTEN 156,2 159,4 156,2 159,4

SUMMA TILL TRAV-  
OCH GALOPPSPORTEN 1 757,9 1 705,3 1 757,9 1 705,3

NOT 9  INKOMSTSKATT OCH LOTTERISKATT
      
INKOMSTSKATT
Koncernen redovisar en inkomstskatt för året på 0,1 MSEK (0,1MSEK) 
Denna skattekostnad hänför sig till dotterbolaget Kanal 75 som 
omfattas av inkomstskattelagen och beräkningen av skatten baseras 
på företagets skattepliktiga resultat.

LOTTERISKATT
Moderbolaget redovisar en lotteriskatt för året på 1 466,3 MSEK 
(1 440,6). Den beräknas som en procentsats, 35 %, av Svenska  
spelets omsättning med avdrag för vinster. ATG redovisar ingen 
inkomstskatt då bolaget är undantagen från skattskyldighet i  
enlighet med Inkomstskattelagen. Se not 1 Redovisningsprinciper.  
Lotteriskatten regleras månadsvis mot staten. 

UPPSKJUTEN SKATTESKULD 
Uppskjutna skatteskulder uppgår till 0,1 MSEK (0,1) och avser 
temporära skillnader mellan skattemässiga värden och redovisade 
värden i rapporten över finansiell ställning. Koncernens dotterbolag 
har obeskattade reserver hänförliga till periodiseringsfonden till ett 
värde av 0,4 MSEK (0,4). Avstämning av effektiv skattesats lämnas  
ej då inkomstskatten ej är väsentlig. Det finns inga underskottsavdrag 
i koncernen.

För 2017 och 2016 består ersättningen till ledande befattningshavare 
av fast lön, övriga förmåner och avgiftsbestämd pension. För styrel-
seledamöter utsedda av de anställda redovisas ej uppgift om löner 
och ersättningar samt pensioner då de ej uppbär dessa i egenskap av 
styrelseledamöter.

För VD råder en ömsesidig uppsägningstid på 6 månader. VD har  
vid uppsägning från företagets sida rätt till avgångsvederlag motsva-
rande en årslön med avräkning vid nytt arbete. För VD i Kanal 75 AB 
råder ömsesidig uppsägningstid på 6 månader. VD har vid uppsäg-
nings från företagets sida rätt till avgångsvederlag motsvarande  
6 månadslöner med avräkning vid nytt arbete.

Det finns såväl avgiftsbestämda som några få förmånsbestämda 
pensionsplaner inom koncernen. Åtaganden för ålderspension och 

2017, MSEK GRUNDLÖN/ 
STYRELSEARVODE

ÖVRIGA  
FÖRMÅNER

PENSIONS-
KOSTNAD

ÖVRIG  
ERSÄTTNING SUMMA

Styrelseledamöter (11 st) 1,5 – – 1,5

VD och övriga ledande berfattningshavare 

VD och övriga ledande berfattningshavare  
(12 st)

17,6 0,6 4,9 23,1

SUMMA 19,1 0,6 4,9 24,6

2016, MSEK GRUNDLÖN/ 
STYRELSEARVODE

ÖVRIGA  
FÖRMÅNER

PENSIONS-
KOSTNAD

ÖVRIG  
ERSÄTTNING SUMMA

Styrelseledamöter (11 st) 1,3 – – 1,3

VD och övriga ledande berfattningshavare 

VD och övriga ledande berfattningshavare  
(12 st)

16,7 0,4 4,0 21,1

SUMMA 18,0 0,4 4,0 22,4

familjepension för tjänstemän tryggas genom en försäkring i Alecta. 
Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 10, 
är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. 
Koncernen har dock inte haft någon tillgång till den information som 
skulle göra det möjligt att redovisa denna plan som förmånsbestämd. 
Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom en försäkring i Alecta 
redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Årets avgifter för 
pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 19,4 MSEK 
(19,1). Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/
eller de försäkrade. 

Vid utgången av 2017 uppgick Alectas preliminära överskott i form 
av den kollektiva konsolideringsnivån till 154 % (149).

KÖNSFÖRDELNING ANSTÄLLDA

KONCERN MODERBOLAG

MEDELANTALET  
ANSTÄLLDA*

2017 2016 2017 2016

Kvinnor 105 96 91 85

Män 216 203 180 170

SUMMA 321 299 271 255

* Omräknat till heltidstjänster. Två heltidsjuka 2016 & 2017 är med i siffran. Dom slutar sin 
anställning i december 2017 respektive mars 2018.

KÖNSFÖRDELNING FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH ÖVRIGA  
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

2017 2016

KONCERNEN/ 
MODERBOLAGET

ANTAL 
PÅ 

BALANS-
DAGEN

VARAV 
MÄN

ANTAL 
PÅ 

BALANS-
DAGEN

VARAV 
MÄN

Styrelseledamöter 12 6 12 7

VD och övriga 
ledande befatt-
ningshavare 12 8 12 8

SUMMA 24 14 24 15

Fo r t sät tn ing N ot 4

NoterNoter
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NOT 11 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

KONCERNEN SPELFORM
SYSTEM-

PLATTFORM

BUTIKSTER-
MINALER 

MJUKVARA
PÅGÅENDE 

PROJEKT ÖVRIGA SUMMA

Räkenskapsåret 2017

Anskaffningsvärdet vid årets början 43,2 98,0 112,5 78,1 652,7 984,5

Årets inköp 0,0 0,0 0,0 136,1 5,5 141,6

Aktiverade projekt 33,0 112,9 1,2 -161,6 14,5 0,0

Årets avyttringar och utrangeringar 0,0 0,0 0,0 -1,8 0,0 -1,8

Omklassificering 0,3 0,3

Ackumulerat anskaffningsvärde 76,2 210,9 113,7 50,8 673,0 1 124,6

Ackumulerade avskrivningar vid årets början -14,1 -19,1 -49,3 0,0 -610,0 -692,5

Årets avyttringar och utrangeringar 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 1,8

Årets avskrivningar och nedskrivningar -7,7 -16,6 -9,9 -1,8 -11,9 -47,9

Omklassificering -0,3 -0,3

Ackumulerade avskrivningar -21,8 -35,7 -59,2 0,0 -622,2 -738,9

Redovisat värde 54,4 175,2 54,5 50,8 50,8 385,7

Räkenskapsåret 2016

Anskaffningsvärdet vid årets början 16,2 11,1 112,5 130,0 612,7 882,5

Årets inköp 102,1 102,1

Aktiverade projekt 27,0 86,9 -154,0 40,1 0,0

Årets avyttringar och utrangeringar -0,1 -0,1

Ackumulerat anskaffningsvärde 43,2 98,0 112,5 78,1 652,7 984,5

Ackumulerade avskrivningar vid årets början -6,0 -1,7 -34,8 0,0 -596,3 -638,8

Årets avyttringar och utrangeringar 0,0 0,1 0,1

Årets avskrivningar och nedskrivningar -8,1 -17,4 -14,5 0,0 -13,8 -53,8

Ackumulerade avskrivningar -14,1 -19,1 -49,3 0,0 -610,0 -692,5

Redovisat värde 29,1 78,9 63,2 78,1 42,7 292,0 

NOT 10  TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

ATG ägs till 90 % av Svensk Travsport och till 10 % av Svensk Galopp, 
varav båda betraktas som närstående. I koncernen ingår det helägda 
dotterbolaget Kanal 75 AB (556578-3965). ATG är ett staten närstå-
ende bolag. Svenska staten har genom gällande koncessionsavtal ett 
bestämmande inflytande i ATG. 

För upplysningar och ersättningar till ledande befattningshavare 
och styrelseledamöter, se not 4.

 

KONCERN MODERBOLAG

2017 2016 2017 2016

Försäljning av varor/
tjänster till närstående

Kanal 75 AB – – 4,9 4,8

Svensk Galopp – – – –

Svensk Travsport 217,2 214,3 8,2 9,8

SUMMA 217,2 214,3 13,1 14,6

Inköp av varor/tjänster 
från närstående

Kanal 75 AB – – 39,2 36,5

Svensk Galopp – – – –

Svensk Travsport 442,9 410,1 442,7 409,8

SUMMA 442,9 410,1 481,9 446,3

Finansiella intäkter  
från närstående

Kanal 75 AB – – – –

Svensk Galopp 0,0 0,1 0,0 0,1

Svensk Travsport – – – –

SUMMA 0,0 0,1 0,0 0,1

Fordran på närstående 
per 31 december

Kanal 75 AB – – 85,7 75,9

Svensk Galopp 71,9 68,1 71,9 68,1

Svensk Travsport 109,3 75,2 77,6 44,5

SUMMA 181,2 143,3 235,2 188,5

Skuld till närstående  
per 31 december

Kanal 75 AB – – 10,5 27,0

Svensk Galopp – – – –

Svensk Travsport 88,8 60,5 88,8 60,4

SUMMA 88,8 60,5 99,3 87,4

KONCERN MODERBOLAG

2017 2016 2017 2016

Statliga bolag

Inköp av varor/tjänster 
från statliga bolag

Svenska Spel 10,0 9,8 10,0 9,8

TeliaSonera 24,5 27,8 24,1 27,3

PostNord 15,8 21,6 15,8 21,6

SUMMA 50,3 59,2 49,9 58,7
 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser tillförmån  
för närstående 
Säkerhet i form av borgensåtagande om totalt 0 MSEK (11,6) har 
lämnats till förmån för ATG Hästklinikerna AB. Borgensåtagandet 
avsåg ett banklån taget av ATG Hästklinikerna AB som är tillfullo 
återbetalda.

NoterNoter
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NOT 13 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

KONCERNEN SERVER DATORER
BUTIKS- 

TERMINALER

OM - OCH TILLBYGG-
NAD PÅ ANNANS 

FASTIGHET ÖVRIGA
PÅGÅENDE 

PROJEKT SUMMA

Räkenskapsåret 2017

Akumulerat anskaffningsvärde 101,0 7,2 23,9 89,6 221,8 0,0 443,5

Årets inköp 24,5 2,6 5,7 2,2 8,7 33,7 77,4

Årets avyttring och utrangeringar 0,0

Ackumulerat anskaffningsvärde 125,5 9,8 29,6 91,8 230,5 33,7 520,9

Ackumulerade avskrivningar  
vid årets början -67,2 -3,9 -19,0 -74,4 -118,4 -282,9

Årets avyttring och utrangering 0,0

Årets avskrivning -14,4 -2,2 -1,8 -5,7 -25,6 0,0 -49,7

Ackumulerade avskrivningar -81,6 -6,1 -20,8 -80,1 -144,0 -332,6

Redovisat värde 43,9 3,7 8,8 11,7 86,5 33,7 188,3

Räkenskapsåret 2016

Akumulerat anskaffningsvärde 85,0 5,0 18,6 79,4 346,7 534,7

Årets inköp 16,0 2,3 5,3 10,2 11,9 45,7

Årets avyttring och utrangeringar 0,0 -0,1 0,0 -0,1 -136,8 -137,0

Akumulerat anskaffningsvärde 101,0 7,2 23,9 89,5 221,8 443,4

Ackumulerade avskrivningar  
vid årets början -56,1 -2,2 -18,6 -67,3 -230,7 -374,9

Årets avskrivning -11,1 -1,8 -0,4 -7,2 -24,5 -45,0

Årets avyttring och utrangering 0,0 0,1 0,0 0,1 136,8 137,0

Ackumulerade avskrivningar -67,2 -3,9 -19,0 -74,4 -118,4 -282,9

Redovisat värde 33,8 3,3 4,9 15,1 103,4 160,5

MODERBOLAGET SPELFORM
SYSTEM-

PLATTFORM

BUTIKSTER-
MINALER 

MJUKVARA
PÅGÅENDE 

PROJEKT ÖVRIGA SUMMA

Räkenskapsåret 2017

Anskaffningsvärdet vid årets början 43,2 98,0 112,6 78,1 632,0 963,9

Årets inköp 136,1 136,1

Aktiverade projekt 33,0 112,9 1,2 -161,6 14,5 0,0

Årets avyttringar och utrangeringar -1,8 -1,8

Ackumulerat anskaffningsvärde 76,2 210,9 113,8 50,8 646,5 1098,2

Ackumulerade avskrivningar vid årets början -14,1 -19,1 -49,3 0,0 -607,6 -690,1

Årets avyttringar och utrangeringar 1,8 1,8

Årets avskrivningar och nedskrivningar -7,7 -16,6 -9,9 -1,8 -7,1 -43,1

Ackumulerade avskrivningar -21,8 -35,7 -59,2 0,0 -614,7 -731,4

Redovisat värde 54,4 175,2 54,6 50,8 31,8 366,8

Räkenskapsåret 2016

Anskaffningsvärdet vid årets början 16,2 11,1 112,5 130,0 610,7 880,6

Årets inköp 83,3 83,3

Aktiverade projekt 27,0 86,9 -135,2 21,3 0,0

Årets avyttringar och utrangeringar 0,0

Ackumulerat anskaffningsvärde 43,2 98,0 112,5 78,1 632,0 963,9

Ackumulerade avskrivningar vid årets början -6,2 -1,7 -34,8 0,0 -594,6 -637,3

Årets avyttringar och utrangeringar 0,0

Årets avskrivningar och nedskrivningar -7,9 -17,4 -14,5 0,0 -13,0 -52,8

Ackumulerade avskrivningar -14,1 -19,1 -49,3 0,0 -607,6 -690,1

Redovisat värde 29,1 78,9 63,3 78,1 24,4 273,8

De upparbetade immateriella tillgångarna består av intern utveckling 
av nya spelformer så som Top 7 och Grand Slam 75, ATG:s digitala 
spelplattformer, atg.se och tillsammans.atg.se., samt av banornas 
positioneringssystem. Pågående projekt omfattar bla. arbete med att 
möta EUs nya dataskyddsförordning och det svenska penningtvätts-
direktivet. 

Avskrivningarna redovisas i årets resultat linjärt över immateriella 
tillgångarnas beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningsbara immate-
riella tillgångar skrivs av från det datum då de tas i bruk. 

Prövning av värdet på koncernens immateriella tillgångar görs vid 
indikation på nedskrivningsbehov. Under året har bolaget skrivit 
ned ett mindre pågående projekt till ett värde av 1,8 MSEK (0). Inga 
återföringar av nedskrivningar på immateriella tillgångar har skett, ej 
heller under det föregående året. 

NOT 12 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

KONCERN MODERBOLAG

2017 2016 2017 2016

Stockholms  
travsällskap* 71,7 72,4 71,7 72,4

Svensk Galopp AB – 28,8 – 28,8

Lån Ecosys A/S 6,7 – 6,7 –

Hästnäringens  
Nationella Stiftelse – 0,4 – 0,4

SUMMA 78,4 101,6 78,4 101,6

*ATG har varit med och finansierat om- och tillbyggnad av Häst-
sportens Hus, vid Solvalla. Lånet har en löptid fram till år 2045.
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MODERBOLAGET 2017 SERVER DATORER
BUTIKS- 

TERMINALER

OM - OCH TILLBYGG-
NAD PÅ ANNANS 

FASTIGHET ÖVRIGA SUMMA

Räkenskapsåret 2017

Akumulerat anskaffningsvärde 70,2 5,3 23,9 87,5 72,8 259,7

Årets inköp 20,5 2,2 5,7 1,6 4,7 34,7

Årets avyttring och utrangeringar -12,5 0,0 -1,3 -20,1 -33,9

Ackumulerat anskaffningsvärde 78,2 7,5 29,6 87,8 57,4 260,5

Ackumulerade avskrivningar vid årets början -37,3 -2,2 -19,1 -72,6 -58,0 -189,2

Årets avyttring och utrangering 12,5 0,0 1,3 20,1 33,9

Årets avskrivning -13,4 -2,0 -1,8 -5,6 -7,3 -30,1

Ackumulerade avskrivningar -38,2 -4,2 -20,9 -76,9 -45,2 -185,4

Redovisat värde 40,0 3,3 8,7 10,9 12,2 75,1

Räkenskapsåret 2016

Akumulerat anskaffningsvärde 54,1 3,2 18,6 77,6 198,5 352,0

Årets inköp 16,0 2,1 5,3 9,9 4,2 37,5

Årets avyttring och utrangeringar -129,9 -129,9

Akumulerat anskaffningsvärde 70,1 5,3 23,9 87,5 72,8 259,6

Ackumulerade avskrivningar vid årets början -27,1 -0,6 -18,6 -65,4 -177,6 -289,3

Årets avyttring och utrangering 129,9 129,9

Årets avskrivning -10,2 -1,6 -0,5 -7,2 -10,3 -29,8

Ackumulerade avskrivningar -37,3 -2,2 -19,1 -72,6 -58,0 -189,2

Redovisat värde 32,8 3,1 4,8 14,9 14,8 70,4

Samtliga anläggningstillgångar finns i Sverige.
Av det redovisade anläggningsvärdet utgör leasingtillgång 39,5 MSEK (43,4).

Fo r t sät tn ing N ot 13

NOT 14 KUNDFORDRINGAR

KONCERN MODERBOLAG

2017 2016 2017 2016

Kundfordringar 48,8 47,7 42,6 43,4

Reservering för osäkra 
fordringar -3,2 -2,1 -3,2 -2,1

SUMMA 45,6 45,6 39,4 41,3

KONCERN 2017 2016

Åldersanalys  
kundfordringar Brutto

Reserv 
för 

osäkra 
ford-

ringar Brutto

Reserv 
för 

osäkra 
ford-

ringar

Ej förfallna kundfordringar 41,2 33,5

Förfallna kundfordringar 
1- 30 dagar 3,6 10,2

Förfallna kundfordringar 
31- 60 dagar 0,1 0,4

Förfallna kundfordringar 
61- 180 dagar 1,2 -0,8 0,0

Förfallna kundfordringar 
>180 dagar 2,7 -2,4 3,6 -2,1

SUMMA 48,8 -3,2 47,7 -2,1
 
Per den 31 december 2017 uppgick koncernens bedömda nedskrivnings-
behov av kundfordringar till 2,1 MSEK (1,0). Reserven för osäkra 
kundfordringar uppgick till 3,2 MSEK (2,1) . 

Nedan redovisas förändringar i reservern:

KONCERN MODERBOLAG

2017 2016 2017 2016

Reserv för osäkra  
fordringar

Ingående värde -2,1 -2,1 -2,1 -2,1

Årets reservering -2,2 -1,0 -2,2 -1,0

Återföring av tidigare 
gjorde nedskrivningar 1,1 1,0 1,1 1,0

UTGÅENDE VÄRDE -3,2 -2,1 -3,2 -2,1
 
Kundfordringarna

Kreditkvaliteten för ej förfallna, ej reserverade kundfordringar 
bedöms som god. 

Kundkreditrisk hanteras i koncernen efter kreditinstruktionen.  
Utestående kundfordringar bevakas och rapporteras regelbundet 
inom koncernen. Ingen enskild kund utgör normalt mer än cirka  
5 procent av koncernens totala omsättning, vilket innebär ett  
begränsat beroende av enskilda kunder.

Kreditrisken på förfallna kundfordringar som inte reserverade  
bedöms inte vara stor. Sannolikheten att dessa kunder skulle få  
eventuella betalningssvårigheter är liten, vilket gör att koncernen inte 
ser någon anledning till nedskrivningsbehov för dessa fordringar.

NOT 15 FINANSIELLA INSTRUMENT 

Koncernen är genom sin verksamhet utsatt för finansiella risker. 
Ekonomichefen ansvarar för placeringar av ATG:s överlikviditet i 
enlighet med styrelsens instruktion för hantering av placeringar av 
överskottslikviditet inom koncernen. Målet för placeringsverksamhe-
ten är att uppnå en acceptabel avkastning med hänsyn till behovet av 
likviditet över placeringshorisonten. Den del av ATG:s likvida medel 
som bedöms inte behöva nyttjas i den dagliga operationella verksam-
heten (inkluderat viss buffert) likställs med överlikviditet, det vill 
säga medel som ATG i ett längre perspektiv om 3-12 månader inte be-
höver använda i verksamheten för att klara löpande och förutsebara 
betalningar. Funktionen är centraliserad för att uppnå ändamålsenlig 
kontroll och erhålla fördelaktiga villkor på de finansiella marknader-
na. Spekulation på de finansiella marknaderna, dvs transaktioner som 
ökar de finansiella riskerna som uppstår från den löpande verksamhe-
ten, är inte tillåtna.  

Marknadsrisk Med marknadsrisk avses ett företags exponering för 
förändringar på de finansiella marknaderna, vilket omfattar andra 
prisrisker, kredit- och motpartsrisker, finansierings- och likviditetsrisk, 
ränterisker och valutarisk. Nedan risker är rangordnade utifrån ATG:s 
bedömning om den risk som är mest väsentlig för ATG. 

Andra prisrisker
Med andra prisrisker avses risken att verkligt värde på ett finans-
iellt instrument påverkas av andra faktorer än valuta- och ränte-
fluktuationer. ATG utsätts för inte andra prisrisker. 

Kredit- och motpartsrisker 
Kredit- och motpartsrisk avser en risk att motparten i en transaktion 
inte kan fullgöra sitt åtagande och därmed åsamkar ATG en förlust. 
ATG exponeras för detta framförallt när överskotts likvid itet placeras 
i finansiella tillgångar. ATG:s instruktion för hantering av placeringar 
av överskottslikviditet föreskriver hur likviditet får placeras. Samtliga 
placeringar ska ske till marknadsränta och efter upphandling där 
minst två marknadsaktörer ska tillfrågas samtidigt. Tillgång till 
framtida marknadsvärderingskurser och räntor ska alltid säkerställas. 
Placeringar ska ske med individuella och över tid utspridda förfalloti-
der med en längsta löptid på 18 månader. Motpartens kreditvärdighet 
ska motsvara för Svenska Bostadsfinans ieringsinstitut och hypoteks-
institut med lägst rating AAA och företag med långrating om lägst 
BBB/Baal. Stat, kommun, landsting erfordrar ingen rating. Placeringar 
som inlåning hos affärsbankerna får detta ske hos Handelsbanken, 
Nordea, SEB, SBAB och Swedbank. All rating som ligger till grund 
för beskrivna kreditklasser skall vara utförd av Standard & Poor eller 
Moody’s Investor Service. Emittenten/värdepapperet ska i förekom-
mande fall vara kreditvärderat av minst ett av dessa institut. Vid split 
rating ska lägst rating tillämpas. På balansdagen den 31 december 
2017 uppgick den totala motpartsexponeringen enligt nedanstående 
tabeller för respektive år. Samtliga ATG:s tillgodohavanden går att 
värdera utifrån priser på aktiva marknader, och ingår därmed antingen 
i hierarkinivå 1 eller i hierarkinivå 2. Styrelsen får, på förslag av eko-
nomichefen, besluta om placering av överlikviditet i fondandelar med 
låg risk. Definitionen av låg risk i detta fall innebär att den genom-

NoterNoter
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INOM 1 ÅR INOM 1-5 ÅR EFTER 5 ÅR SUMMA

Förfallostruktur finansiella skulder 2017-12-31

Skuld till kreditinstitut 8,4 31,1 39,5

Skuld koncernföretag 88,8 88,8

Leverantörsskulder 139,4 139,4

Skuld kontokunder 271,4 271,4

Övriga kortfristiga skulder 230,9 230,9

SUMMA 738,9 31,1 770,0

Förfallostruktur finansiella skulder 2016-12-31

Skuld till kreditinstitut 7,4 36,0 43,4

Skuld koncernföretag 60,4 60,4

Leverantörsskulder 141,3 141,3

Skuld kontokunder 275,9 275,9

Övriga kortfristiga skulder 226,8 226,8

SUMMA 711,8 36,0 747,8

Följande tabell visar koncernens finansiella tillgångar och skulder per 31 december 2017.

KONCERNEN, 2017

 
LÅNE- OCH  

KUNDFORDRINGAR

FINANSIELLA SKULDER 
VÄRDERADE TILL UPPLUPET 

ANSKAFFNINGSVÄRDE
SUMMA  

REDOVISAT VÄRDE

Anläggningstillgångar

Finansiella tillgångar

Andra långfristiga fordringar  78,4   78,4  

Kundfordringar  45,6   45,6  

Fordran koncernföretag 109,3 109,3

Övriga fordringar 381,6 381,6

Likvida medel  487,6   487,6  

SUMMA FINANSIELLA TILLGÅNGAR 1 102,5 1 102,5

Finansiella skulder

Skuld till kreditinstitut  39,5   39,5  

Skuld koncernföretag 88,8 88,8

Leverantörsskulder  139,4   139,4  

Skuld kontokunder  271,4   271,4  

Övriga kortfristiga skulder  230,9   230,9  

SUMMA FINANSIELLA SKULDER 770,0 770,0

snittliga ratingen i fonden får vara lägst BBB- och durationen får ej 
överstiga 12 månader. Därtill påverkas ATG av kredit- och motparts-
risker för kundkrediter till trav- och galoppsällskap och kundford-
ringar till spelombud. 

Ränterisk
Koncernens finansieringskostnad och förräntning av likvida medel 
påverkas av förändringar i det allmänna ränteläget. 

Valutarisk
Valutaexponering består för ATG:s del mestadels av transaktions-
exponering, det vill säga betalningar i utländsk valuta till följd av 
investeringar, köp eller försäljning av varor och/eller tjänster. ATG:s 
transaktionsexponering i den löpande verksamheten är begränsad. 
Därtill stipulerar den av styrelsen antagna instruktionen att samt-
liga placeringar ska ske i svenska kronor och mot minst tre svenska 
motparter.

Finansierings- och likviditetsrisk
Med finansierings- och likviditetsrisk avses risken vid omsättning 
av lån, vid infriande av betalningsförpliktelser, begränsade finan-
sieringsmöjligheter eller att prisbilden kraftigt förändrats. ATG:s 
finansieringskällor utgörs i huvudsak av kassaflöde från den löpande 
verksamheten. Finansierings- och likviditetsrisker hanteras inom 
ramen för fastställd policy. Nedan redovisas koncernens finansiella 
skulder vilka främst utgörs av skuld konkokunder, leverantörsskulder 
och övriga långfristiga skulder. Dessa belopp redovisas som odiskon-
terade. Likviditetsrisken inom koncernen är låg och de skulder som 
finns hanteras av rörelsekapitalet.

Fo r t sät tn ing N ot 15

Följande tabell visar koncernens finansiella tillgångar och skulder per 31 december 2016.

KONCERNEN, 2016

 
LÅNE- OCH 

KUNDFORDRINGAR

FINANSIELLA SKULDER  
VÄRDERADE TILL UPPLUPET 

ANSKAFFNINGSVÄRDE
SUMMA  

REDOVISAT VÄRDE

Finansiella tillgångar

Andra långfristiga fordringar  101,6   101,6  

Kundfordringar  45,6   45,6  

Fordran koncernföretag 75,0 75,0

Övriga fordringar 348,4 348,4

Likvida medel  587,3   587,3  

SUMMA FINANSIELLA TILLGÅNGAR 1 157,9 1 157,9

Finansiella skulder

Skuld till kreditinstitut  43,4   43,4  

Skuld koncernföretag 60,4 60,4

Leverantörsskulder  141,3   141,3  

Skuld kontokunder  275,9   275,9  

Övriga kortfristiga skulder  226,8   226,8  

SUMMA FINANSIELLA SKULDER 747,8 747,8

Följande tabell visar moderbolagets finansiella tillgångar och skulder per 31 december 2017.

MODERBOLAGET, 2017

 
LÅNE- OCH  

KUNDFORDRINGAR

FINANSIELLA SKULDER  
VÄRDERADE TILL UPPLUPET 

ANSKAFFNINGSVÄRDE
SUMMA  

REDOVISAT VÄRDE

Finansiella tillgångar

Andra långfristiga fordringar  78,4     78,4    

Kundfordringar  39,4     39,4    

Fordran koncernföretag 163,3 163,3

Övriga fordringar 381,0 381,0

Kassa och bank  487,6     487,6    

SUMMA FINANSIELLA TILLGÅNGAR 1 149,7 1 149,7

Finansiella skulder

Skuld koncernföretag 99,3 99,3

Leverantörsskulder  109,6     109,6    

Skuld kontokunder  271,4     271,4    

Övriga kortfristiga skulder  226,4     226,4    

SUMMA FINANSIELLA SKULDER 706,7 706,7

 

Fo r t sät tn ing N ot 15

NoterNoter
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Följande tabell visar moderbolagets finansiella tillgångar och skulder per 31 december 2016.

MODERBOLAGET, 2016

 
LÅNE- OCH 

KUNDFORDRINGAR

FINANSIELLA SKULDER  
VÄRDERADE TILL UPPLUPET 

ANSKAFFNINGSVÄRDE
SUMMA  

REDOVISAT VÄRDE

Finansiella tillgångar

Andra långfristiga fordringar  101,6     101,6    

Kundfordringar  41,3     41,3    

Fordan koncernföretag 120,4 120,4

Övriga fordringar 348,1 348,1

Kassa och bank  587,3     587,3    

SUMMA FINANSIELLA TILLGÅNGAR 1 198,7 1 198,7

Finansiella skulder

Skuld kontokunder  275,9     275,9    

Skuld koncernföretag 87,4 87,4

Leverantörsskulder  107,0     107,0    

Övriga kortfristiga skulder  225,2     225,2    

SUMMA FINANSIELLA SKULDER 695,5 695,5

NOT 16 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 

KONCERN MODERBOLAG

2017 2016 2017 2016

Provisioner Terminalpartner 1,6 4,8 1,6 4,8

Förskott medel SG 7,9 3,0 7,9 3,0

Förskott licenskostnad, support o u-hålls avtal 28,6 20,0 28,6 19,7

Förskott kommunikationsnät 4,4 5,6 4,4 5,6

Sponsoravtal 6,8 – 6,8 –  

Övriga interimsfordringar 20,9 12,8 19,7 12,2

SUMMA 70,2 46,2 69,0 45,3

Samtliga finansiella tillgångars och skulders verkliga värde överens-
stämmer i allt väsentligt med bokfört värde. De tillgångar och skul-
der som redovisas till upplupet anskaffningsvärde har kort kvarvarande  
löptid, vilket medför att skillnaden mellan bokfört värde och verkligt  
värde är oväsentlig.

Verkligt värde på finansiella instrument
Värdering till verkligt värde innehåller en värderingshierarki avseende 
indata till värderingarna. De tre nivåerna utgörs av:

Nivå 1: Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för 
identiska tillgångar eller skulder som företaget har tillgång till vid 
värderingstidpunkten. 

Nivå 2: Andra indata än de noterade priser som ingår i Nivå 1, vilka 
direkt eller indirekt är observerbara för tillgången eller skulden. Det 

kan även avse andra indata än noterade priser som är observerbara för 
tillgången eller skulden som räntenivåer, avkastningskurvor, volatilitet 
och multiplar. 

Nivå 3: Icke observerbara indata för tillgången eller skulden. På 
denna nivå ska beaktas antaganden som marknadsaktörer skulle an-
vända sig av vid prissättningen av tillgången eller skulden, inkluderat 
riskantaganden.

För samtliga poster ovan, med undantag av lånefordringar och låne-
skulder, är det bokförda värdet en approximation av det verkliga värde, 
varför dessa poster inte indelas i nivåer enligt värderingshierarkin. 

Lånefordringar och låneskulder tillhör nivå 2. Då lånet till Stockholms 
Travsällskap om 71,7 MSEK (72,4) löper med fast ränta som i allt 
väsentligt bedöms motsvara aktuella marknadsräntor bedöms även 
bokfört värde på lån i allt väsentligt motsvara verkliga värden.  

Fo r t sät tn ing N ot 15

NOT 17 LEASING

ATG är leasetagare till både finansiella och operationella leasingav-
tal. Då ATG är leasetagare redovisas de finansiella leasingtillgångar 
som en anläggningstillgång i balansräkningen medan de finansiella 
förpliktelser redovisas som skuld i balansräkningen. ATG är ej leasegi-
vare till finansiella men till operationella leasingavtal. 

Operationella leasingavtal som leasetagare
Koncernen och moderbolagets operativa leasingavtal som leaseta-
gare består främst av ett långt hyreskontrakt rörande Hästsportens 
Hus. Kontraktet löper fram till år 2045. Framtida minimileasingavgif-
ter för icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller till 
betalning enligt följande: 

KONCERN MODERBOLAG

2017 2016 2017 2016

Inom ett år  7,8     4,2     14,3     13,3    

Senare än ett men 
inom fem år  20,0     16,8     45,4     53,0    

Senare än fem år  97,5     92,4     97,5     92,4    

SUMMA  125,3     113,4     157,2     158,7    

Kostnadsförda  
leasingavgifter  5,4     4,2     14,2     13,3    

 5,4     4,2     14,2     13,3    

Finansiella leasingavtal som leasetagare 
Koncernens finansiella leasingavtal som leasetagare består i 
huvud sak av butiksteminaler. Kontraktet löper med fast ränta på 8 
år med förfall år 2020. Dessutom har koncernen finansiell leasing 
av bilar. 

Finansiella  
leasingavtal

KONCERN MODERBOLAG

2017 2016 2017 2016

Materiella  
anläggningstillgångar

Inventarier  39,5     43,4     –      – 

SUMMA  39,5     43,4     –      –     

Anskaffningsvärden  67,8     63,9     –  – 

Ackumulerade  
avskrivningar vid  
årets början -20,5 -13,4 – –

Årets avskrivning -7,8 -7,1 – –

Redovisat värde 39,5 43,4 – –

KONCERN MODERBOLAG

2017 2016 2017 2016

Inom ett år  9,8     9,0     –  – 

Senare än ett men 
inom fem år  28,3     36,2     –  – 

Senare än fem år

SUMMA  38,1     45,2     –     –     

Framtida minimi-
leasavgifter  38,1    45,2  –  –

Avgår räntebelastning -3,4    -5,0     –  –

Nuvärde av framtida 
minimileaseavgifter  34,7     40,2     –  – 

Operationella leasingavtal som leasegivare 
Koncernens och moderbolagets operativa leasingavtal som lease- 
g ivare består av uthyrning av utrustning till ATG:s ombud. Dessa 
avtal kan sägas upp med 1–3 månader. I avgifterna för utrustningen 
förekommer avtalsvillkor som innebär minimihyror med en omsätt-
ningskalusul. Den kontrakterade hyran utgörs av omsättningstillgägg 
utöver minimihyran. Den variabla delen av ombudens hyra uppgick 
under året till 37,0 MSEK (38,4) av den totala hyran på 65,1 MSEK 
(65,3). Dessutom hyr ATG ut delar av kontorslokalerna till Svensk 
Travsport, Svensk Galopp och Hästsportens Nationella Stiftelse. 
Framtida minimileasingintäkter för icke uppsägningsbara operatio-
nella leasing avtal förfaller till betalning enligt följande: 

KONCERN MODERBOLAG

2017 2016 2017 2016

Inom ett år  10,0     9,7     10,0     9,7

Senare än ett men 
inom fem år  – –     –  – 

Senare än fem år  – –  –  –

SUMMA  10,0     9,7  10,0     9,7 

Intäktsförda  
leasingintäkter  67,8     68,3     67,8     68,3 

 67,8     68,3     67,8     68,3 

NOT 18 KASSA OCH BANK

KONCERN MODERBOLAG

2017 2016 2017 2016

Likvida medel  
Kassa/Bank 242,4 375,3 242,4 375,3

Kassa/Bank  
ATG-kontokunder 245,2 212,0 245,2 212,0

SUMMA 487,6 587,3 487,6 587,3

Framtida minimileasingavgifter avseende finansiella leasingavtal 
förfaller till betalning enligt följande: 

NoterNoter

Förändring av skulder som härrör till finansieringsverksamheten 

KONCERNEN 2017-01-01 KASSAFLÖDEN
ICKE KASSAFLÖDEN

NYA LEASISNGKONTRAKT 2017-12-31

Långfristiga åtaganden i finansiella  
leasingkontrakt

36,0 -7,7 2,8 31,1

TOTALA SKULDER SOM HÄRRÖR TILL 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

36,0 -7,7 2,8 31,1

Moderbolaget har ingen förändring av skulder som härrör sig till finansieringsverksamheten.
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NOT 21 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

KONCERN MODERBOLAG

2017 2016 2017 2016

Skuld till kontokunder 271,4 275,9 271,4 275,9

Vinstskuld 49,9 69,4 49,9 69,4

Svensk Galopp 2,9 2,8 2,9 2,8

Skuld trav-och  
galoppsällskap 19,2 33,5 19,2 33,5

Terminalpartner 65,7 69,2 65,7 69,2

Jackpot 7,9 16,4 7,9 16,4

Internationella 
partner 47,8 – 47,8 –

Skuld till kreditinstitut 8,4 7,4 – –

Övriga  
kortfristiga skulder 37,5 35,5 33,0 33,9

SUMMA 510,7 510,1 497,8 501,1

Det utgår ingen ränta på skuld till kontokunder. 

ATG har via avtal med två banker möjlighet att erbjuda trav- och 
galoppsällskap anslutning till ATG:s koncernkontostruktur.

NOT 22 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA  
INTÄKTER

KONCERN MODERBOLAG

2017 2016 2017 2016

Upplupna kostnader 
till banor och aktiva 50,8 68,1 50,8 68,1

Upplupna löner och 
arbetsgivaravgifter 24,0 20,4 20,5 17,7

Butiksprovision 1,1 3,0 1,1 3,0

Commission  
utländskt spel 2,0 6,1 2,0 6,1

Övriga  
upplupna kostnader 68,5 64,3 51,1 52,8

SUMMA 146,4 161,9 125,5 147,7

NOT 23 ÖVRIGA FORDRINGAR

KONCERN MODERBOLAG

2017 2016 2017 2016

Fordran Svensk 
Galopp 43,1 40,9 43,1 40,9

Fordran spelombud 104,7 119,6 104,7 119,6

Fordran koncernkonto 
bank 148,7 134,7 148,7 134,7

Kortfristiga fordringar 
avseende kunders 
spelkonton 42,3 32,7 42,3 32,7

Övriga fordringar 42,8 20,5 42,2 20,2

SUMMA 381,6 348,4 381,0 348,1

ATG använder bankgarantier som säkerhet mot bolagets ombud. 
Dessa uppgår under perioden till 24 st (28) med ett värde på totalt 
2,1 MSEK (2,5). Koncernen har under 2017 valt att förutom bank-
garantier öka säkerheten gentemot ombuden genom att begära in 
personlig borgen. Vid årets slut har 18 st (0) tecknats.

NOT 19 EGET KAPITAL

KONCERN MODERBOLAG

2017 2016 2017 2016

Eget kapital, MSEK 671,1 572,0 669,5 570,4

Soliditet, % 38,4 34,5 40,3 35,9

NOT 20 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER

KONCERN MODERBOLAG

2017 2016 2017 2016

Skuld till kreditinstitut 31,1 36,0 – –

SUMMA 31,1 36,0 – –

ATG tecknade den 10 oktober 2012 ett finansiellt leasing avtal med 
SEB gällande finansiering av ATG:s butiksterminaler. 

Avtalet löper med fast ränta på 8 år, med start den 1 januari 2014.

Dessutom har ATG finansiella leasingavtal avseende bilar. Dessa 
kontrakt löper på 3 år med ett restvärde på 40 %.  

Koncernen

Aktiekapital

Enligt bolagsordningen för ATG ska aktiekapitalet uppgå till lägst 
20 miljoner kronor och högst till 80 miljoner kronor. Samtliga aktier 
är fullt betalda. Inga aktier innehas av bolaget självt eller dess dot-
terbolag. I ATG AB finns inga A-aktier, B-aktier eller preferensaktier. 
Antalet aktier uppgår till 400 000 (400 000) och kvotvärdet är  
100 kronor per aktie. 

Övrigt tillskjutet kapital utgörs av skillnaden mellan vad som totalt 
tillskjutits från aktieägarna och vad som redovisas som aktiekapital. 
     
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

Balanserade vinstmedel består av tidigare års fria kapital, årets resultat 
och den del av obeskattade reserver som utgör eget kapital. 
     
Finansiella mål
Ägarnas finansiella mål för ATG sett över tid är en nettomsättnings-
tillväxt om 7–8 % och att soliditeten ska överstiga 30 %.   
     
Moderbolaget

Bundna och fria reserver    

Eget kapital fördelas mellan bundna respektive fria medel. Det bund-
na kapitalet består av aktiekapital om 40 MSEK (40) och reservfond  
8 MSEK (8) samt fond för utvecklingsutgifter om 155,2 MSEK (10,4). 
  
 
ATG har i enlighet med nuvarande bolagsordning utdelningsförbud. 

NOT 24 AVSÄTTNINGAR

KONCERN MODERBOLAG

2017 2016 2017 2016

Belopp  
vid årets ingång  29,2    –       29,2    –      

Årets avsättningar 29,2  29,2    

Ianspråkstagna  
avsättningar -1,5    -1,5    

Outnyttjande belopp 
som återfört -16,3    -16,3    

Övriga justeringar

BELOPP VID  
ÅRETS SLUT  11,4     29,2     11,4     29,2    

ATG erbjuder sina kunder att delta i ett slumpmässigt tilläggsspel till 
det ordinarie V75-spelet. Genom att välja V75 Boost har spelaren 
möjlighet att vinna upp till hundra gånger vinsten på V75. Vinsttaket 
uppgår till 100 MSEK. ATG gör löpande under året en avsättning för 
att möta dessa högvinster. Avsättningen för V75 Boost uppgår till 
11,4 MSEK (29,2). 

Avsättningen för vinståterbetalningen sker veckovis efter avslutad 
V75 tävling. Avsättningen är i enlighet med ATG:s vadhållningsbe-
stämmelser som är godkända av Lotteriinspektionen.

Den faktiska vinstutbetalningsnivån för 2016 uppgick till 32,1 % och  
den faktiska vinståterbetalningsnivån uppgick till 41,5 % under 2017.

NOT 26 STÄLLDA SÄKERHETER, EVENTUALFÖRPLIKTELSER  
OCH EVENTUALTILLGÅNGAR

Eventualförpliktelser    
Borgensåtagandet i form av kreditgarant till förmån för ATG Häst-
klinikerna AB har under 2017 i sin helhet avslutats, 0 MSEK (11,6).

Borgensåtagandet avsåg ett banklån taget av ATG Hästklinikerna AB 
som är tillfullo återbetalat.

Vid periodens slut hade koncernen inga eventualförpliktelser.

ATG är från tid till annan part i tvist. Ingen pågående tvist beräknas  
ha någon väsentlig påverkan på koncernens ställning eller resultat.

MODERBOLAG

Koncernföretag/ 
org nr/säte

ANTAL 
ANDELAR

ANDEL 
I %

REDO-
VISAT 

VÄRDE 
2017

REDO-
VISAT 

VÄRDE 
2016

Kanal 75 AB

/556578-3965/ 
Stockholm 1 000 100 % 0,1 0,1

Kapitalandelen överensstämmer med röstandelen. 

Kanal 75 AB producerar TV- och internet tjänster för  
Trav- och Galopp sporten.

NOT 25 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

MODERBOLAG 2017 2016

Ackumulerade  
anskaffningsvärden

Vid årets början 0,1 0,1

Förvärv och  
kapitaltillskott – –

Nedskrivning – –

REDOVISAT VÄRDE 0,1 0,1

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i koncern-
företag.

NOT 27 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen och verkställande direktör föreslår att 2017 års vinst 
disponeras på följande sätt:

FRITT EGET KAPITAL  
I MODERBOLAGET, KR 2017

Balanserad vinst 367 317 543

Årets resultat 98 985 019

SUMMA 466 302 562

Styrelsen och VD föreslår att till förfogande stående vinstmedel 
balanserade vinstmedel balanseras i ny räkning. Av koncernens fria 
medel föreslås ingen avsättning till bundna reserver. 

Moderbolaget har en fond för utvecklingsutgifter som uppgår till 
155,2 MSEK (10,4). Denna fond ingår i bundet eget kapital.  
Moderbolagets totala eget kapital uppgår till 669,5 MSEK (570,4).

NoterNoter
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NOT 28 ÖVERGÅNG TILL IFRS

Allmänt 
Från och med denna rapport upprättar ATG sin koncernredovisning i en-
lighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), sådana 
de har antagits av EU. Datumet för koncernens övergång till IFRS är den 
1 januari 2016. Tidigare upprättade koncernen sin redovisning i enlig-
het med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1, K3.

Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1
Första gången International Financial Reporting Standards tillämpas.
Tidigare publicerad finansiell information för räkenskapsåret 2016 har 
omräknats till IFRS.

Samma redovisningsprinciper tillämpas i ingångsbalansen och under alla 
perioder som redovisas i ATG:s första finansiella rapport enligt IFRS. 
Dessa redovisningsprinciper är i överensstämmelse med varje standard 

som gäller per balansdagen 2017-12-31. Från denna huvudregel, att 
retroaktivt tillämpa samtliga standarder som trätt ikraft per balans-
dagen 2017-12-31, finns ett antal obligatoriska respektive frivilliga 
undantag i IFRS 1. Endast obligatoriska undantag enligt IFRS 1 har 
tillämpats.

Effekter vid övergång till IFRS
Den nedan sammanställda informationen kring hur övergången har 
upprättats enligt de IFRS-principer som tillämpas den 1 januari 2017. 
Övergången till IFRS har inte fått effekt på resultat och eget kapital.

Förklaringar till hur övergången från tidigare redovisningsprinciper 
till IFRS har påverkat koncernens finansiella ställning, finansiella 
resultat och kassaflöden framgår av följande tabeller och förklaringar 
till dessa.

AVSTÄMNING AV KONCERNENS RAPPORT  
ÖVER FINANSIELL STÄLLNING VID ÖVERGÅNG 
TILL IFRS

TIDIGARE 
PRINCIPER 
2016-12-31

EFFEKT 
VID OMR 
TILL IFRS

EFFEKT 
VID OMR 
TILL IFRS

EFFEKT 
VID OMR 
TILL IFRS

EFFEKT 
VID OMR 
TILL IFRS

ENLIGT 
IFRS 2016-

12-31

Belopp i MSEK NOT

Ny  - 
e mission  

(IAS 1)

Lotter i-
skatt  

(IAS 12)

Avsätt-
ning  

(IAS 37)

Bruttored 
av mellan-

hav. (IAS 1)

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 292,0 292,0

SUMMA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 292,0  –      –       –       –      292,0

Materiella anläggningstillgångar 160,5 160,5

SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 160,5  –       –       –  –      160,5

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 101,6 101,6

Summa finansiella tillgångar 101,6  –       –  –       –      101,6

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 554,1  –       –       –      –      554,1

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 45,6 45,6

Fordran koncernföretag a 30,5 44,5 75,0

Övriga fordringar 348,4 348,4

Förutbet. kostnader och uppl. intäkter 46,2 46,2

Likvida medel 587,3 587,3

Summa omsättningstillgångar 1 058,0  –  –       –      44,5 1 102,5

SUMMA TILLGÅNGAR 1 612,1  –       –  –      44,5 1 656,6

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till moderbolagets  
aktieägare

Aktiekapital 40,0 40,0

Övrigt tillskjutet kapital b  –      -39,7 -39,7

Balanserad vinst b 532,0 39,7 571,7

SUMMA EGET KAPITAL 572,0  –      –       –       – 572,0

Långfristiga skulder

Skuld till kreditinstitut 36,0 36,0

Uppskjuten skatteskuld 0,1 0,1

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 36,1  –       –       – –      36,1

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 141,3 141,3

Skulder koncernföretag a 15,9 44,5 60,4

Skulder kontokunder 275,9 275,9

Aktuella skatteskuld 0,1 0,1

Lotteriskatt c 145,5 145,5

Kortfristiga avsättningar d 29,2 29,2

Övriga kortfristiga skulder c,d 408,9 -145,5 -29,2 234,2

Uppl. kostnader och förutbet. intäkter 161,9 161,9

Summa kortfristiga skulder 1 004,0  –       –  –      44,5 1 048,5

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 612,1  –  –       –      44,5 1 656,6
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a. Redovisning av koncernmellanhavande (IAS 1)
– I koncernens rapport över finansiell ställning har koncernen tidi-
gare nettoredovisat fordringar och skulder till koncernbolag. Dessa 
fordringar och skulder redovisas i enlighet med IAS 1 nu brutto i rap-
porten för finansiell ställning. 

b. Redovisning av eget kapital (IAS 1)
– Aktiekapitalet i koncernbalansräkningen utgörs av moderföretagets 
aktiekapital. Övrigt tillskjutet kapital utgörs av skillanden mellan vad 
som totalt tillskjutits (0,3) från aktieägarna och vad som redovisas 
som aktiekapital. Differensen (39,7) består av tidigare genomförda 
fondemissioner.

c. Redovisning av lotteriskatt (IAS 12)
– ATG-koncernens skatter redovisas i enlighet med IAS 12 Inkomst-
skatter. Lotteriskatten redovisas i koncernens resultaträkning efter 
finansnettot som en inkomstskatt, då moderbolaget ATG är i enlighet 
med Inkomstskattelagen 1999:1229, 1 kap §2 undantagna från 

skattskyldighet. Dock är ATG i enlighet 7 kap. §17 Lag 1991:1482 om 
lotteriskatt skatteskyldig avseende lotteriskatt. ATG bedömer att 
lottiskatten för bolagets vidkommande ersätter vanlig inkomstskatt i 
och med den specifika lagstiftningen.

d. Redovisning av avsättning, eventualförpliktelser och  
eventualtillgångar (IAS 37)
– Åtagandet för ATG:s spelform Boost har i och med övergången till 
IFRS omklassificerats från övriga kortfristiga skulder till kortfristiga 
avsättningar. I enlighet med ATG:s vadhållningsbestämmelser har 
ATG en legal förpliktelse avseende spelformen V75 Boost. Spelfor-
men V75 Boost innebär att det är sannolikt att ett utflöde av resurser 
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och att en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras. Dock råder det en osäkerhet när 
ett utflöde kommer att ske. Därmed redovisas Boost som en avsätt-
ning i enlighet med IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och 
eventualtillgångar. 

Fo r t sät tn ing

AVSTÄMNING AV KONCERNENS  
RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT VID  
ÖVERGÅNG TILL IFRS

TIDIGARE 
PRINCIPER 

2016

EFFEKT 
VID OMR 
TILL IFRS

EFFEKT 
VID OMR 
TILL IFRS

EFFEKT 
VID OMR 
TILL IFRS

EFFEKT 
VID OMR 
TILL IFRS

ENLIGT 
IFRS  
2016

Belopp i MSEK NOT

Nettore-
dovisning 
av intäk-

terna. 
(IAS 18)

Valuta-
kursdiff 

avseende 
lev  

(IAS 21)

Aktivering 
av pers 

kost.  
(IAS 1)

Omklass av 
åtagande m 

staten  
(IAS 1)

Spelets omsättning 1) 13 277,4

Oinlösta vinster och öresavrundningar 66,9

Vinster till spelare -9 258,5

Nettoomsättning e 4 085,8 4 085,8

Övriga intäkter f 621,3 0,4 621,7

Aktiverat arbete för egen räkning g 27,5 27,5

Kostnad för ersättning till anställda -271,3 -271,3

Övriga externa kostnader g -1 015,1 -27,5 -1 042,6

Övriga kostnader f -117,4 -1,6 -119,0

Av- och nedskrivningar immateriella och materiella 
anläggningstillgångar -98,8 -98,8

Rörelseresultat f 3 204,5  –      -1,2 –      –      3 203,3

Finansiella intäkter 3,4 3,4

Finansiella kostnader f -3,3 1,2 -2,1

Resultat från finansiella poster 0,1  – 1,2  –       –      1,3

Resultat före skatt och medel till sporten 3 204,6  –  –      –      –      3 204,6

Medel till Trav- och Galoppsporten -1 705,3 -1 705,3

Åtagande enligt avtal med staten h -50,0 -50,0

Resultat före skatt 1 499,3  –      –       – -50,0 1 449,3

Åtagande enligt avtal med staten h -50,0 50,0 0,0

Inkomstskatt -0,1 -0,1

Lotteriskatt -1 440,6 -1 440,6

Årets resultat 8,6 – – – – 8,6

Poster som inte kommer att omklassificeras  
till resultaträkningen:

Årets övriga totalresultat, netto efter skatt – – – – – –

SUMMA TOTALRESULTAT FÖR ÅRET HÄNFÖRLIGT 
TILL MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE 8,6 – – – – 8,6
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e. Redovisning av nettoomsättning (IAS 18)
– I rapport över totalresultat har koncernen enligt tidigare princip 
bruttoredovisat omsättningen från spelverksamheten. Koncernen 
kommer nu att redovisa omsättningen netto.

ATG:s omsättning nettoredovisas i Rapport över totalresultat efter-
som ATG är att se som ombud snarare än huvudman enligt följande 
resonemang. Nettoredovisning av intäkterna speglar bättre det 
förhållande som regleras i avtal mellan Svensk Travsport och Svenska 
Galopp. Strukturen på ATG:s spelformer är sådan att det inte förelig-
ger någon osäkerhet gällande intäkternas utfall. ATG delar alltid ut en 
förbestämd andel av Spelets omsättning vilket gör att Spelets netto 
är förutsägbart i förhållande till Spelets omsättning. Nettoredovis-
ning av intäkter är konsekvent med IAS 18 p. 8 då bruttoredovisning 
av intäkterna inte speglar de ekonomiska fördelarna för ATG. Brutto-
intäkterna dock kommer att specificeras i not.

f. Redovisning av valutakursdifferenser (IAS 21)
– Nyemission, aktiekapitalet i koncernbalansräkningen utgörs av 
moderföretagets aktiekapital. Övrigt tillskjutet kapital utgörs av skil-
landen mellan vad som totalt tillskjutits från aktieägarna och vad som 
redovisas som aktiekapital.

g. Redovisning av Aktiverat arbete för egen räkning ( IAS 1 )
– Utgifter för eget arbete som under året lagts ned på egna tillgångar 
och som har aktiverats som immateriella tillgångar. Detta belopp har 
enligt tidigare princip redovisats som en negativ post i övriga externa 
kostnader. I enlighet med IAS 1 ska de av årets utgifter som är hän-
förliga till egentillverkning av anläggningstillgångar bruttoredovisas  
i rapporten över totalresultat. 

h. Redovisning av Åtagande med staten (IAS 1)
– Posten redovisas separat och efter finansnettot då kostnaden ej 
är relaterad till den löpande verksamheten vilket överensstämmer 
med IAS 1. Posten ”Åtagande enligt avtal med staten” bedöms vara 
relevant och väsentligt för förståelsen av ATG:s finansiella rapporter 
varav den i enlighet med IAS 1 särredovisas i rapporten över total-
resultat. Enligt avtalet med staten ska 50 (femtio) miljoner kronor 
årligen avsättas av bolagets överskott från spelverksamheten för 
övergripande insatser av riksintresse för hästsektorn i Sverige.
Överskottet redovisas som ”Åtagande enligt avtal med staten”.  
Fördelningen beslutas året innan start av ett nytt verksamhetsår. 
 

Fo r t sät tn ing

Avstämning 
av Koncernens 
rapport över 
kassaflöden vid 
övergång till IFRS

TIDIGARE 
PRINCI-

PER 2016

EFFEKT 
VID OMR 
TILL IFRS

EFFEKT 
VID OMR 
TILL IFRS

EFFEKT 
VID OMR 
TILL IFRS

EFFEKT 
VID OMR 
TILL IFRS

EFFEKT 
VID OMR 
TILL IFRS

EFFEKT 
VID OMR 
TILL IFRS

EFFEKT 
VID OMR 
TILL IFRS

EN-
LIGT 
IFRS 
2016

Belopp i MSEK NOT

Omklass 
betald in-

komsskatt  
(IAS 7)

Omklass 
räntor  

+ div  
(IAS 7)

Just. medel 
till sporten 

(IAS 7)

Just. Lot-
teriskatten 

(IAS 7)

Bruttored. 
Mellanhav 

(IAS 7)

Placering, 
valutadiff 

(IAS 7)
Avsättning 

(IAS37)

Den löpande  
verksamheten

Resultat före  
skatt och avtal 1 499,3 -1 499,3  -    

Rörelseresultat i 3 203,3 3 203,3

Justeringar för 
poster som inte 
ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivn. 
av immatr- och 
matr. tillgångar 98,8 98,8

Avyttring och 
utrangering -0,1 -0,1

Förändring  
avsättning j 29,2 29,2

Medel till trav- och 
galoppsporten k -1 705,3 -5,5 -1 710,8

Åtagande enligt 
avtal med staten -50,0 -50,0

Erhållen ränta l 3,4 3,4

Erlagd ränta l -2,1 -2,1

Betald  
inkomstskatt m -0,1 -0,1

Betald lotteriskatt n -1440,6 27,1 -1 413,5

Kassaflöde från 
den löpande verk-
samheten före 
förändringar av 
rörelsekapital 107,4 -0,1  –      -5,5 27,1 –      –      29,2 158,1

Kassaflöde från 
förändringar i 
rörelsekapital

Ökning(-)/ 
Minskning(+)  
av fordringar o -94,9 -44,5 –      -139,4

Ökning(+)/Minsk-
ning(-) av skulder o 159,8 0,1 5,5 -27,1 44,5 -0,1 -29,2 153,5

Kassaflöde från 
den löpande  
verksamheten 172,3  –       –       –       –      –      -0,1 0,0 172,2

Investerings-
verksamheten

Förvärv av imma-
teriella anlägg-
ningstillgångar -102,1 -102,1

Förvärv av  
materiella anlägg-
ningstillgångar -45,6 -45,6

Minskning av lång-
fristiga fordringar 1,2 1,2
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i. Redovisning av kassaflödet från den löpande verksamheten (IAS 7)
– I koncernens rapport över Kassaflödet har koncernen enligt tidigare 
princip utgått från Resultat före skatt och avtal när man presenterat 
koncernens rapport över kassaflöden. Koncernens bedömning är att 
genom att utgå från Rörelseresultatet ges en bättre möjlighet att 
kunna utvärdera koncernens kassaflöde.

j. Justering av poster som inte ingår i kassaflödet (IAS 7)
– Omklassificering av avsättningar till Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändring av rörelsekapitalet. Enligt tidigare 
princip redovisades denna post i kassaflödet från förändringar i rö-
relsekapitalet. Då en avsättning är en icke kassapåverkande post, ska 
istället en justering i kassaflödet från den löpande verksamheten före 
förändring i rörelsekapitalet göras.

k. Redovisning av Medel till trav- och galoppsporten (IAS 7)
– Medel till trav- och galoppsporten redovisas separat i kassaflödet 
från den löpande verksamheten. Hänsyn är tagen till de faktiska 
betalningsströmmarna under året. 

l. Redovisning av erhållen/erlagd ränta (IAS 7)
I enlighet med IAS 7 ska kassaflöden från räntor redovisas separat 
från varandra.

m. Redovisning av betald inkomstskatt (IAS 7)
– Betald inkomstskatt redovisas separat i kassaflödet från den  
löpande verksamheten.

n. Redovisning av betald lotteriskatt
– Hänsyn är tagen till de faktiska betalningsströmmarna under året. 

o. Redovisning av koncernmellanhavanden
–  I koncernens rapport över finansiell ställning har koncernen tidi-
gare nettoredovisat fordringar och skulder till koncernbolag. Dessa 
fordringar och skulder redovisas i enlighet med IAS 1 nu brutto i rap-
porten för finansiell ställning. 

p. Redovisning av avyttring av värdepapper
Koncernens kontanta ersättning för värdepapper redovisas i enlig-
het med IAS 7 i kassaflödet från investeringsverksamheten. Enligt 
tidigare princip redovisades denna post under kortfristig placering i 
kassaflödet.

q. Kursdifferens i likvida medel
 – Effekten av växelkursförändringar på likvida medel utländsk valuta 
måste redovisas i kassaflödesanalysen för att möjliggöra avstämning 
av likvida medel vid årets början med likvida medel vid årets slut. 
Effekterna ska redovisas separat från kassaflöden från den löpande 
verksamheten, investerings- och finansieringsverksamheten.

Övriga redovisningsprinciper enligt IFRS överensstämmer med tidi-
gare tillämpade redovisningsprinciper.
 

Avstämning 
av Koncernens 
rapport över 
kassaflödet vid 
övergång till IFRS

TIDIGARE 
PRINCI-

PER 2016-
12-31

EFFEKT 
VID OMR 
TILL IFRS

EFFEKT 
VID OMR 
TILL IFRS

EFFEKT 
VID OMR 
TILL IFRS

EFFEKT 
VID OMR 
TILL IFRS

EFFEKT 
VID OMR 
TILL IFRS

EFFEKT 
VID OMR 
TILL IFRS

EFFEKT 
VID OMR 
TILL IFRS

ENLIGT 
IFRS 

2016-
12-31

Belopp i MSEK NOT

Omklass 
betald in-

komsskatt    
(IAS 7)

Omklass 
räntor + 
div (IAS 

7)

Just. medel 
till sporten 

(IAS 7)

Just. Lot-
teriskatten 

(IAS 7)

Bruttored. 
Mellanhav 

(IAS 7)

Placering, 
valutadiff 

(IAS 7)

Avsätt-
ning 

(IAS37)

Avyttring av  
värdepapper p 20,0 20,0

Kassaflöde  
från investerings-
verksamheten -147,7  –      1,2  –      –      – 20,0 0,0 -126,5

Finansierings-
verksamheten

Amortering och 
leasing -7,1 7,1 –      

Amortering av lån -7,1 -7,1

Ökning(-)/Minsk-
ning(+) av lång-
fristiga fordringar 1,2 -1,2 –      

Kassaflöde  
från finanserings-
verksamheten -5,9  –      -1,2 –      –       –       –  – -7,1

Årets kassaflöde 18,7 – –  –       –       –      19,9 38,6

Likvida medel  
vid årets början 423,5 125,1 548,6

Kortfristig  
placering 145,1 -145,1  –      

Kursdifferenser i 
likvida medel q 0,1 0,1

Likvida medel  
vid årets slut 587,3 –       –       –       –  –  –       –      587,3
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rättvisande översikt över koncernens och moderbolagets verksamhet och ställning och resultat samt  

beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolagets och de företag som ingår i koncernen 

står inför. Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts av 
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i AB Trav och Galopp,  
org.nr 556180-4161 

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN  
OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för AB Trav och Galopp för år 2017. Bolagets årsredovisning 
och koncernredovisning ingår på sidorna 10-69 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 
december 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning 
per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat och kas-
saflöde för året enligt International Financial Reporting Standards 
(IFRS), som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Våra 
uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 17-
22. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkning-
en och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Audit-
ing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

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

Annan information än årsredovisningen och  
koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för den andra informationen. Den andra informationen består av 
sidorna 2-9 samt 73-92. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovis-
ningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifie-
ras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning 
är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid 
denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat 
under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller 
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har 
inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och 
att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, 
vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS som de antagits av 
EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när 
så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrel-
sen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upp-
höra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovis-
ningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund 
av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, utformar och utför gransknings-
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revi-
sionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra 
en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en 
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentlig-
heter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kon-
troll som har betydelse för vår revision för att utforma gransk-
ningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständighe-
terna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 
kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkstäl-
lande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen.  
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksam-
heten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäker-
hetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksam-
heten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredo-
visningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däri-
bland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncern-
redovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avse-
ende den finansiella informationen för enheterna eller affärsak-
tiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och 
utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra 
uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens plane-
rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste 
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT  
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning av AB Trav och Galopp för år 2017 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt försla-
get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlig-
het med vad som föreskrivs i aktiebolagslagen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt an-
svar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlö-
pande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och 
att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstäm-
melse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt.
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Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 
eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovis-ningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använ-
der vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grun-
dar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 

bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situa-
tion. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om 
styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolags-
lagen.

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten på 
sidorna 17-22 och för att den är upprättad i enlighet med årsredo-
visningslagen.

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns 
granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår 
granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning 
och en väsentligt mindre omfattning jämför den inriktning och om-
fattning som en revision enligt International Standards on Auditing 
och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning 
ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet 
med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2-6 årsredovisningsla-
gen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar samt i 
överensstämmelse med årsredovisningslagen. 

Stockholm den 28 mars 2018

Ernst & Young AB

Åsa Lundvall 
Auktoriserad revisor

Affärsmodell 6–7

Risker och riskhantering 14–16

Styrning, uppföljning, resultat och nyckeltal:

Miljö 75, 86

Mänskliga rättigheter 75, 83–85

Anti-korruption 75, 83

Personal 75, 84–85

Spelansvar (Sociala förhållanden) 75, 81–82

Hästvälfärd 75, 80

ATG omfattas av kraven på att upprätta en hållbarhetsrapport 
som återfinns i årsredovisningslagen. Hållbarhetsinformation 
utifrån upplysningskraven i årsredovisningen återges på 
följande sidor:

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade  
hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i AB Trav och Galopp, org.nr 556180-4161.

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten som 
den definierats till vänster och för att den är upprättad i enlighet 
med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en 
annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med 
den inriktning och omfattning som en revision enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser 
att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 28 mars 
Ernst & Young AB

Åsa Lundvall 
Auktoriserad revisor

HÅLLBARHETSRAPPORT

Hållbarhetsredovisning

Med hjälmen i handen rider Peder Fredricson segervarvet efter guldmedaljen i EM.
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HÅLLBARHET PÅ ATG
ATG:s ambition är att agera etiskt, hållbart och transparent genom 
hela värdekedjan och i relation med organisationens intressenter. 
Att styrningen av den dagliga verksamheten omfattar frågor som 
rör personal, miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption samt 
att kommunikationen kring dessa frågor sker på ett transparent 
sätt är en förutsättning för ATG:s fortsatta trovärdighet. 

ATG är ett bolag med bred folklig förankring. Med det följer ett 
stort ansvar. Som kund hos ATG ska spelupplevelsen vara säker 
och strävan efter ett sunt spelande och en välmående hästsport 
har högsta prioritet. 

HÅLLBARHET – SÅ ARBETAR ATG
Under 2016 antog ATG en ny hållbarhetsstrategi som ska vägleda 
hållbarhetsarbetet mot en värdeskapande organisation med ansvar 
i värdekedjan. Till grund för hållbarhetsstrategin och innehål-
let i hållbarhetsredovisningen finns en väsentlighetsanalys som 
genomförts i syfte att identifiera och prioritera ATG:s väsentliga 
hållbarhetsområden utifrån verksamhetens påverkan på människa, 
ekonomi och miljö samt intressenters krav och förväntningar. För 
att få kännedom om intressenters krav och förväntningar analyse-
rades den befintliga dialog som ATG genomför med viktiga intres-
sentgrupper. Väsentlighetsanalysen omfattade även en benchmark 
mot företag inom samma bransch. Detta arbete resulterade i nio 
prioriterade åtaganden: Klimatansvar, Resurshantering och cirkulär 
ekonomi, verka för en ansvarsfull hästsport, aktiv samhällsroll, 
spelansvar, etiska affärsrelationer, ledarskap och medarbetarskap i 
framkant, ekonomisk stabilitet och bidrag till näringen samt internt 
hållbar verksamhet. Under 2017 har arbetet fortsatt och strategin 

har reviderats genom att nio åtagandena har slagits ihop till fem 
fokusområden som inkluderar sju åtaganden. Syftet är att tydligare 
kunna kommunicera och förankra strategin internt och externt. 
Innehållet i väsentlighetsanalysen är i huvudsak oförändrad, skill-
naden ligger i hur det presenteras. Fokusområden och åtaganden 
presenteras i bilden nedan och är vägledande för hur ATG ska ta 
ansvar för verksamheten, motverka risker och leva upp till intres-
senternas förväntningar. För mer information om ATG:s riskhante-
ring se sidorna 14–16.

 STYRNING OCH UPPFÖLJNING INOM HÅLLBARHET
ATG:s hållbarhetsstrategi leder vägen för hållbarhetsarbetet och 
bidrar till att fokusera på de frågor som är mest väsentliga i verk-
samheten och värdekedjan. 

Inom ramen för de väsentliga frågorna styrs verksamheten av 
såväl regulatoriska krav som interna policys och riktlinjer, vilka 
återges i tabellen på nästa sida. För de väsentliga frågorna har ATG 
även rutiner för efterlevnad och uppföljning i olika omfattning. 

Under 2017 har ATG anslutit sig till FNs Global Compact, och 
därmed åtagit sig att följa 10 principer för ansvarsfullt företagande 
inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö 
och anti-korruption. 

Det pågår även ett arbete att ta fram en uppförandekod för ATG:s 
och Kanal 75:s egna medarbetare som ska ange riktlinjer och 
förväntningar inom den egna verksamheten. Uppförandekoden 
förväntas bli färdigställd och antagen av styrelsen under första 
halvåret 2018.

ÅTAGANDE STYRNING EFTERLEVNAD OCH UPPFÖLJNING ATG:S MÅL FÖR 2017

Långsiktig 
lönsamhet 
och värde för 
hästnäring och 
samhälle

ATG:s Manifest

Hållbarhets- och miljöpolicy

Ekonomisk styrning; affärsplaner,  
budgetarbete och styrkort.

Mål för 2017

Nöjd kund-mätning

Ekonomisk uppföljning

Projektredovisning inom ramen för 
Drömfonden

Medel till Trav- och Galoppsporten 1,7 
miljarder kronor

Fyra Drömfondsprojekt som verkar för 
integration och hälsa genom idrott. 

Verka för 
ansvarsfull 
hästsport

Hållbarhets- och miljöpolicy

ATG har tät dialog och uppföljning med 
Svensk Travsport och Svensk Galopp 
vars tävlingsreglemente ställer högre 
krav än vad djurskyddslagstiftningen 
kräver.

Djurskyddslagstiftning

Mål för 2017

Egenkontroller vid tävlingar

Stickprovskontroller vid tävlingar

Dopningskontroller

”Camp-kontroller” - kontroller av 
djurvälfärd på träningsanläggningar 
och stall.

Uppföljning av antal dopingkontroller 
enligt Svensk Travsport och Svensk 
Galopps målsättning om 0 fällda fall 
av doping

Policy för import av utländska lopp 

Spelansvar  
gentemot kund

Lotteritillstånd

Lotteriinspektionens föreskrifter

SPERs riktlinjer för spelansvar 

SPERs riktlinjer för marknadsföring

Hållbarhets- och miljöpolicy

Verksamhetsinstruktion

Spelansvarsstrategi

Mål för 2017

Spelansvarsutbildning för medarbetare, 
ombud, banpersonal och samarbets-
partners

Internt spelansvarsråd

Ålderskontroller genom provköp

Årlig gap-analys gentemot SPERs 
riktlinjer

Månatlig rapportering till Lotteriin-
spektionen

Årlig rapportering till Finansdeparte-
mentet

90 % godkända provköp

Samtliga medarbetare och ombud 
utbildade i spelansvar

Andel samtal till Stödlinjen från 
spelare med hästspel som huvudspel 
överstiger ej 5 %.

Etiska affärsre-
lationer

Hållbarhets- och miljöpolicy

Verksamhetsinstruktionen

Uppförandekod för leverantörer

Mål för 2017

Rutiner för visselblåsning

Leverantörers självutvärderingar

Alla medarbetare och ombud ska ha 
genomfört AML-utbildning.

0 fall av konstaterad korruption och 
penningtvätt

Uppförandekod för leverantörer 
framtagen och implementerad på 20 
leverantörer. 

Hållbarhetsredovisning enligt GRI 
Standards nivå Core.

Ledarskap och 
medarbetarskap 
i framkant

Hållbarhets- och miljöpolicy

ATG:s manifest

Värdegrunden

Kollektivavtal

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för arbetsmiljö (fr 20180101)

Riktlinjer för mångfald (fr 20180101)

Riktlinjer för tjänsteresor (fr 20180101)

Mål för 2017

Ledarskapsutbildning

Introduktionsprogram för nya medar-
betare

Årlig Engagemangsundersökning

Medarbetarsamtal

Engagemangsindex ökar jämfört med 
2016

Likabehandlingsplan framtagen med 
plan för implementering

Ledarskapsutbildning för samtliga 
ledare genomfört

Klimatansvar Hållbarhets- och miljöpolicy

Riktlinjer för tjänsteresor (fr 20180101)

Mål för 2017

Årlig uppföljning av utsläpp från inköpt 
el, värme och tjänsteresor med bil

Energikartläggning genomförd och 
åtgärdsplan framtagen.

Resurshantering 
och cirkulär 
ekonomi

Hållbarhets- och miljöpolicy

Mål för 2017

Årlig uppföljning av mängden papper 
som används till spelkuponger och 
spelkvitton

Utökad källsortering.

Förbrukning av papper i reklammateri-
al, spelkuponger och kvitton kartlagd.

STYRNING OCH UPPFÖLJNING INOM HÅLLBARHET – översikt

ATG:s fokusområden och åtaganden inom hållbarhet

På kommande sidor följer hållbarhetsredovisning för ATG och Kanal 75. Hållbarhetsredo-
visningen avser år 2017 och ämnar bidra till en ökad förståelse för ATG:s påverkan på 
ekonomi, miljö och samhälle samt beskriva företagets arbetssätt och metoder för att styra 
företagets bidrag till en hållbar utveckling. Detta är ATG:s andra hållbarhetsredovisning, 
men den första som är upprättad i enlighet med GRI Standards, nivå Core. GRI innehålls-
index finns på sidan 87.

HållbarhetsredovisningHållbarhetsredovisning

HÅLLBARHETSREDOVISNING
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I DIALOG OCH SAMVERKAN MED INTRESSENTER
En viktig förutsättning för ett välfokuserat hållbarhetsarbete med 
rätt prioriteringar är att det finns en löpande dialog med företagets 
intressenter. Detta är samtidigt en avgörande faktor för att leva 
upp till intressenternas förväntningar och informationsbehov. Med 
intressenter avser ATG de grupper och individer som påverkar eller 
påverkas av företaget och dess verksamhet. Grafiken nedan anger 
ATG:s intressenter.

Dialog och samarbeten är viktiga verktyg för genomförandet av 
hållbarhetsstrategin. Genom ATG:s medlemskap i Spelbranschens 
Riksorganisation, SPER, sker samarbeten med aktörer inom spel-
branschen. SPER samlar de svenska spelföretagen för dialog och 
gemensamma riktlinjer inom spelansvar och ansvarsfull marknads-
föring. ATG deltar även i Oberoende Spelsamverkan, OSS, som är 
en sammanslutning av spelbranschens reglerade aktörer, Spelbero-
endes Riksförbund, Lotteriinspektionen, Stödlinjen och Folkhälso-
myndigheten. Möten inom OSS hålls en till två gånger per år för att 
möjliggöra ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring frågor som 
rör spelansvar. 

Samarbeten med internationella organisationer förekommer också 
genom ett medlemskap i EPMA, The European Pari Mutuel Asso-
ciation, en sammanslutning av europeiska företag som erbjuder 
spel på hästar. Genom medlemskapet möjliggörs diskussioner och 
samarbeten för främjande av hästsektorn och konsumentskyddet 
över landsgränserna. 

Stat, myndighet, 
politiker
Möten med Lotte-
riinspektionen sker 
löpande och minst 
kvartalsvis. Frågor-
na rör framförallt 
incidentrapporte-
ring, spelansvar, 
marknadsföring 
och den kommande 
omregleringen av 
spelmarknaden.
Möten med politiker 
sker löpande under 
året och under 
Almedalen där ATG 
arrangerade ett 
antal seminarier 
kring spelmarknad 
och hästnäring.

Organisationer
Styrelsemöten och 
möten i arbetsgrup-
per sker flertal 
gånger under året 
med SPER. 2017 
behandlades frågor 
rörande spelansvar, 
marknadsföring och 
att skapa samsyn i 
hur riskutvärdering 
av produkter ska 
göras i Gamgard. 
Möten och delta-
gande i paneler sker 
med Spelberoendes 
Riksförbund. För-
bundets ordförande 
gästade ATG och 
gav föredrag för 
medarbetarna. 

Kunder och 
samhället
Dialog med kunder 
sker genom må-
nadsvisa medlems-
undersökningar. De 
främsta frågorna 
rör funktion och 
tillgänglighet i sam-
band med besök på 
webbplats och spel. 
ATG behandlar och 
åtgärdar löpande 
synpunkter som 
uppkommer i dialo-
gen med kunder.

Återförsäljare/
Ombud
Dialog med återför-
säljare sker genom 
årlig undersökning 
om handelsat-
tityder. Det har 
framkommit att 
butikskedjor önskar 
bättre dialog, vilket 
bland annat med-
fört att ATG anställt 
en ny Key Account 
Manager med fokus 
på butikskedjor.

Medarbetare
Dialog med 
medarbetare sker 
bland annat genom 
årliga medarbetar-
undersökningar och 
medarbetarsamtal. 
Bland frågor som 
diskuterats finns 
ledarskap och 
friskvård, Detta 
har resulterat i att 
chefer fått ledar-
skapsutbildning och 
fortsatt satsning på 
friskvård.

Styrelse & ägare
Kvartalsvisa 
banmöten med 
travsällskapen ar-
rangeras av Svensk 
Travsport. Frågor 
som ekonomiska 
resultat, produktut-
veckling och annan 
information som 
berör banornas 
verksamhet diskute-
ras under mötena.

ENGAGEMANG FÖR DRÖMMAR,  
SAMHÄLLET OCH HÄSTNÄRINGEN
Drömmar om att vinna och ett engagemang 
för hästsport och näring är det som skapar 
kunder hos ATG, och är det som möjliggör att 
det överhuvudtaget finns en affär. 

GENOM SAMHÄLLS ENGAGEMANG GER ATG TILLBAKA 
TILL SAMHÄLLET OCH BIDRAR TILL ETT MER LEVANDE 
SVERIGE 
ATG:s uppdrag är att tjäna pengar till trav- och galoppsporten och 
de tillstånd som tilldelas ATG bygger på insikten att verksamheten 
i grunden bidrar till samhällsnytta. Med denna bakgrund blir det 
tydligt att samhällets utmaningar också är ATG:s utmaningar och 
det pågår därför ett ständigt arbete som strävar efter att öka den 
positiva påverkan och minska den negativa påverkan som verk-
samheten orsakar eller bidrar till. Det är detta som driver ATG att 
på ett ansvarsfullt sätt arbeta för att leva upp till bolagets Vision, 
Mission och Manifest.

När vinster och skatt har betalats ut och driften av ATG täckts går 
allt överskott från verksamheten tillbaka till hästsporten. Peng-
arna till hästsporten som genereras från spelet går bland annat till 
prispengar och till driften av trav- och galoppbanorna. En del går 
också till tränar- och uppfödarpremier och en del används för över-
gripande insatser för hela den svenska hästnäringen. Hästnäringen 
sysselsätter ett stort antal människor i Sverige, och överskottet 
bidrar på så sätt till indirekta samhällsvinster som arbetstillfällen 
och en levande landsbygd. 

Med målet om att fortsätta öka omsättningen vill ATG kunna be-
tala mer till hästsporten och att skapa värde till samhället i stort. 
För att uppnå en långsiktig tillväxt behövs hälsosamma kundrela-
tioner och ATG strävar efter att ha många kunder som spelar för 
nöjes skull och mår bra av det. Att affären bedrivs på ett ansvars-
fullt sätt är därför av största vikt. Nöjd-kundmätningar görs varje 
månad för att följa utvecklingen av hur kunderna uppfattar ATG. 

För att bidra till ett bredare samhällsengagemang samverkar ATG 
bland annat med organisationer som; Svenska Ridsportförbundet, 
Hästnäringens Nationella Stiftelse, Beridna Högvakten, Sveriges 
Olympiska och Paralympiska Kommitté, Parasport Sverige och 
Svenska Hockeyligan, SHL. Under år 2017 har ATG bidragit med 
närmare 75 MSEK till utvalda samhällsengagemang.

DRÖMFONDEN
2017 startades ATG:s Drömfond som nu utgör plattformen för 
alla bolagets engagemang inom välgörenhet och sponsring. 
Genom Drömfonden vill ATG vara en god kraft som både initie-
rar och finansierar projekt för ett bättre samhälle.

Drömfonden har tre fokusområden:
• Häst
• Idrott & Hälsa
• Uppfylla Drömmar

Ingen dröm är för stor – 
eller ens för liten. Ibland är 
det de små drömmarna som ger störst vinster. Drömfonden ger 
ATG möjlighet att finansiera och initiera projekt som främjar 
hälsa och gemenskap i samhället med idrott som grund.

Under sommaren 2017 kunde föreningar och organisationer, 
som driver verksamhet/projekt för att främja psykisk och fysisk 
hälsa och motverka utanförskap genom idrott, ansöka till 
Drömfonden. Bland 120 inkommande bidrag gick fyra projekt 
till final.

Dessa fyra projekt fick 50 000 kr vardera. Därefter utsågs en 
slutgiltig vinnare som fick ytterligare 100 000 kr till att upp-
fylla sitt drömprojekt.

HållbarhetsredovisningHållbarhetsredovisning

Dialogen med de olika intressentgrupperna sker på olika sätt och 
med olika frekvens beroende på intressent. Nedan redogörs kort-
fattat för vilken dialog som förts med intressenter under året och 
vilka frågor som diskuterats. 

MEDARBETARE
(befintliga & 

framtida)
ÅTER - 

FÖRSÄLJARE

KUNDER/ 
SAMHÄLLET

LEVERANTÖRER

AKTIVA INOM 
TRAV- &  
GALOPP- 
SPORTENSTATEN/ 

MYNDIGHETEN/ 
POLITIKER

MEDIA

ORGANISATIONER

STYRELSE  
& ÄGARE
(ST & SG)

KONKURRERANDE 
BOLAG
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EKONOMISK FÖRDELNING

ATG omsatte 13 651 miljoner kronor under 2017, vilket är den 

högsta siffran hittills och en ökning från föregående år med 

2,8 procent. När vinster och skatt har betalats ut och driften 

av ATG täckts går allt överskott från ATG:s verksamhet till-

baka till hästnäringen. Hästsporten tilldelades 1 758 miljoner 

kronor under 2017.

A  Merparten av ATG:s omsättning går tillbaka till spelarna. 

Under 2017 betalades 9 495 miljoner kronor ut i form av 

vinster, vilket motsvarar cirka 70 procent av den totala 

omsättningen.

B  ATG bidrog under 2017 med 1 466 miljoner kronor till 

statskassan i form av lotteriskatt. 

C  Nettokostnaden för driften av ATG-koncernen uppgick till 

837 miljoner kronor. Här ingår ATG:s övriga intäkter med 

623 miljoner kronor, vilka bland annat består av internatio-

nella provisioner och partnerintäkter, och ATG:s kostnader 

om 1 461 miljoner kronor, vilka bland annat består av 

personalkostnader och löpande driftskostnader, som IT, 

marknadsföring och administration.

D  Sportens centralförbund ST och SG erhöll under 2017,  

 254 miljoner kronor.

E  Under 2017 delade ATG ut 1 334 miljoner kronor till 

landets banor. Pengarna ska täcka kostnader för tävlings-

dagarna, drift och underhåll av anläggningarna samt kost-

nader 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. 2017 uppgick beloppet 

till drygt 766 miljoner kronor.

G  Utöver prispengarna från banorna erhåller de aktiva yt-

terligare 166 miljoner kronor i form av uppfödarpremier, 

premielopp och transportbidrag. Totalt fick de aktiva dela 

på cirka 932 miljoner kronor. Vidare satsades också 50 

miljoner kronor, i enlighet med avtalet mellan staten och 

trav  och galoppsporten, direkt på hästnäringen genom 

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).

13 277 426 859 kr

 13 651 006 706

HållbarhetsredovisningHållbarhetsredovisning
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SVENSK TRAVSPORT SVENSK GALOPP

Antal 
dopnings-
kontroller

Positiva resultat, 
dom för doping

Antal 
dopnings-
kontroller 

Positiva resultat, 
dom för doping

Campkontroller 
inom Svensk 

Travsport

Stallbacks-
kontroller inom 

Svensk Travsport

2016 2 613 2 260 0 900 7 575

2017 3 383 4 221 0 1 062 7 407

500

1 000

1 500

2016 2017

1 176

1 022 1 023

1 191

Antal godkända provköp Totalt antal provköp hos ombud

Ålderskontroller

ANSVARSFULL HÄSTSPORT
ATG är beroende av att samhället och kunderna har en positiv bild 
av hästsporten. För att detta ska vara möjligt behövs ett aktivt 
arbete för god hästvälfärd inom sporten och att faktorer som kan 
göra att tävlingar och spel på hästar inte sker på lika villkor mot-
verkas. Svensk Travsport och Svensk Galopp som äger ATG arbetar 
aktivt med denna typ av frågor genom utbildning och dopnings-
kontroller för att förbättra hästarnas välfärd. 

Travarhälsan
Initiativet Travarhälsan är ett djuromsorgsprogram inom Svensk 
Travsport med syfte att öka kunskap och medvetenhet om hästen 
och när den är i skick att träna och tävla. Inom programmet 
genomförs kontroller av utbildade kontrollanter på tränings-
anläggningar och stall hos licensierade tränare inom trav- och 
galoppsporten, så kallade Campkontroller. Inför tävling utför de 
aktiva inom travet en egenkontroll av hästar och utrustning enligt 
en fastställd checklista. Vid tävlingarna utförs Stallbackskontrol-
ler, vilket är stickprovskontroller för att verifiera att egenkontrollen 
utförts på ett korrekt sätt.

Tävlingarna
Alla tävlingar bevakas av ett stort antal utbildade domare och 
funktionärer. Dessa har till uppgift att tillvarata hästarnas välfärd 
före, under och efter tävlandet. Vid varje tävling finns en banvete-
rinär, utsedd av Jordbruksverket, som är allmänhetens oberoende 
kontrollant för att säkerställa ett fungerande djurskydd.

Djurskydd
Den svenska djurskyddslagstiftningen ligger i framkant jämfört 
med många andra länder. Både Svensk Travsport och Svensk 
Galopps tävlingsreglemente ställer dessutom högre krav än vad 
djurskyddslagstiftningen kräver. En viss del av ATG:s omsättning 
kommer emellertid från spel på utländska lopp , där lagstiftningen 
inte alltid är lika omfattande som den svenska. ATG:s ägare har 
en nära dialog och samarbete med de europeiska travnationerna, 
framförallt Frankrike och de nordiska länderna. Detta ökar möjlig-
heterna att kunna påverka så att deras regler för drivningar och i 
viss mån utrustning blir mer lika de nordiska reglerna. ATG har även 
en policy för import av utländska lopp under framtagande.

OMTANKE OM VÅRA KUNDER
Det ska vara roligt att spela hos ATG. Att 
erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt är inte 
bara en medmänsklig självklarhet och en 
regulatorisk skyldighet. Det är ATG:s absoluta 
övertygelse att ett fungerande spelansvar är 
bra för den långsiktiga verksamheten. ATG 

vill ha många kunder som spelar för nöjes skull och mår bra av det. 
Därför är spelansvar ATG:s viktigaste hållbarhetsfråga. 

Spel om pengar är förknippat med risker för att utveckla ett osunt 
spelbeteende. Osunt spelande går att förebygga till stor del 
och spelmarknaden omfattas idag av regleringar för att skydda 
konsumenterna. ATG arbetar systematiskt med spelansvar för att 
uppfylla de krav som ställs på verksamheten och för att erbjuda 
produkter med hänsyn till kundernas hälsa och välmående.
ATG:s arbete med spelansvar regleras utöver regulatoriska krav 
och externa riktlinjer även genom företagets Verksamhetsinstruk-
tion och Hållbarhetspolicy. ATG är medlem i Spelbranschens Riks-
organisation, SPER, och följer SPER:s riktlinjer för såväl spelansvar 
som marknadsföring.

Under året togs en ny spelansvarsstrategi fram som inkluderar 
prioriteringar i spelansvarsarbetet. Ett resultat av strategin är att 
det infördes ett spelansvarsråd som består av en representant 
från varje avdelning. Rådet träffas minst kvartalsvis och behandlar 
aktuella frågor inom området. 

Spelansvarsutbildning för medarbetare, ombud och  
banpersonal
Utbildning i spelansvar är obligatoriskt för alla medarbetare på 
ATG och Kanal 75 och ska genomföras under medarbetarens första 
anställningsmånad. ATG:s ombud och kassapersonalen på trav- 
och galoppbanorna har en anpassad utbildning i spelansvar som 
även den är obligatorisk. Utbildningarna finns tillgängliga genom 
ATG:s utbildningsplattform online och hanterar frågor som; risker-
na med spel om pengar, problemspelande, kreditspel, åldersgräns 
och var det går att vända sig för stöd och hjälp. Genomförandet av 
utbildningar hos såväl personal som övriga följs upp löpande med 
hjälp av det utbildningsverktyg som används av ATG. 

Spelbegränsningar och självtest
Att kunderna själva har koll på sitt spelande är av stor vikt för att 
undvika att spelandet blir problematiskt. Därför erbjuder ATG olika 
typer av verktyg för att underlätta kontroll över spelandet till sina 
kunder.

För de kunder som spelar online finns möjlighet att sätta budget 
för hur mycket de vill spela för. Gällande produkten VR, ett virtuellt 
spel online, är det obligatoriskt att sätta budget för både tid och 
pengar, eftersom VR är ett snabbare spel än traditionell hästsport.

Att kunna ta en paus från sitt spelande är viktigt. För spel online 
kan kunder aktivera en spelspärr i 1–12 månader. Då går det inte 
att spela under den valda perioden. Spelspärren kan inte hävas och 
kräver att kunden aktivt tar bort den efter periodens slut.

På ATG:s webbplats erbjuds kunder möjligheten att testa sina 
spelvanor. Testet är utformat för att ge kunden insikt i sitt 
spelbeteende och vid avslutat test ges återkoppling med råd och 
rekommendationer baserat på de svar som lämnats. ATG har valt 
att synliggöra självtestet genom att alltid länka till testet i det må-
natliga kundutskicket. Under 2017 gjordes 1 749 självtest, vilket är 
en ökning jämfört med 2016 då antalet var 1 259.

Kontakt och kundservice
Kundservice är den främsta kanalen för ATG:s kunder att komma i 
kontakt med företaget i frågor som rör spelansvar. ATG:s kundser-
vicemedarbetare är utbildade i spelansvar och i de fall frågor avse-
ende spelproblem uppstår ges kunderna hjälp med att exempelvis 
sätta budget eller aktivera spelpaus. De kunder och anhöriga som 
behöver hjälp och stöd hänvisas till Stödlinjen. Det finns även en 
e-postadress tillgänglig på atg.se vilket ger möjlighet att komma 
i direkt kontakt med den avdelning inom ATG som arbetar med 
spelansvarsfrågor i det fall en kund eller anhörig är i behov av stöd 
eller har frågor.

Ålderskontroller hos ombud
Det är 18-års gräns för att köpa spel och för att ha en god säker-
hetsmarginal kräver ATG att ombuden och kassapersonalen ska ef-
terfråga legitimation av de kunder som ser ut att vara under 25 år. 
För att kontrollera att ombuden efterlever åldersgränsen genom-
förs ca 100 anonyma ålderskontroller varje månad. Avvikelser från 
kraven leder till sanktioner i form av varningsbrev och kan även 
leda till avstängning eller uppsägning av avtal vid upprepade fall. 
Under året har 8 st (11) ombud blivit avstängda och 0 (0) ombud 
har fått ombudsavtalet uppsagda som en följd av icke godkända 
ålderskontroller. 

Att verka för djurskydd och bekämpa dopning är en av trav- och galoppsportens viktigaste uppgifter. Inom Svensk Travsport tas årligen 
fler dopningsprover på hästar än vad som görs inom hela den svenska humanidrotten. Anledningen till att antal dopningsprover med 
positivt resultat ökat mellan 2016 och 2017 är dels ett ökat antal prover, dels att fler riktade prover gjorts under året. 

HållbarhetsredovisningHållbarhetsredovisning

Vinnie på besök hos Beridna Högvakten möter pukhästen Tor
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Krav på märkning av produkter 
Spel om pengar är förknippat med risker för att utveckla 
ett osunt spelbeteende och omfattas av krav på märkning 
av produkter. Dessa kan både vara legala krav och självpå-
tagna genom medlemskapet i SPER. 

• Genom ATG:s tillstånd och gällande föreskrifter finns 
krav på att reklammaterial och spelkuponger ska vara 
märkt med numret till stödlinjen och information om 
åldersgräns för spel. 

• På ATG:s webbplats ska finnas information om ålders-
gräns, tillståndsgivare samt annan information kopplat 
till ATG:s spelansvar. Enligt SPERs riktlinjer ska det finnas 
en symbol för åldersgräns som länkar vidare till en infor-
mationssida om riskerna med minderårigt spel.

• Hos ombuden och på travbanorna ska det finnas informa-
tion om åldersgräns och numret till stödlinjen tillgängligt.

Produkter och produktutveckling
Olika produkter och spelformer har olika hög risknivå varav hastig-
het och tillgänglighet är de egenskaper som påverkar spelets 
risknivå mest. 

Gamgard är ett verktyg som klassificerar spelprodukter utifrån risk 
baserat på spelets karaktär. Verktyget är framtaget av forskare och 
används av alla medlemmar i SPER. Alla ATG:s produkter utvärde-
ras i Gamgard som en del av produktutvecklingsprocessen. ATG har 
tagit ett beslut att inte erbjuda produkter som klassificeras med 
hög risk. 

Marknadsföring
ATG står under Lotteriinspektionens tillsyn och regleras genom de 
tillstånd och föreskrifter som myndigheten utfärdar, vilket bland 
annat betyder att marknadsföringen ska vara särskilt måttfull och 
inte upplevas som påträngande. ATG har i och med medlemskapet i 
SPER även åtagit sig att följa SPER:s riktlinjer för marknadsföring, 
vilka är striktare än de krav som lagen ställer.

Marknadskommunikation 

2016 2017

Fall där marknadskommunikation har 
blivit fälld för att inte vara i linje med 
gällande marknadsföringslagstiftning där 
resultatet blivit böter eller ett straff 0 0

Fall där marknadskommunikation har 
blivit fälld för att inte vara i linje med 
gällande marknadsföringslagstiftning där 
resultatet blivit en varning 0 0

Fall där marknadskommunikation har blivit 
fälld för att inte vara i linje med frivilliga 
koder och regelverk inom marknadsföring 0 1

Det finns ett flertal möjligheter till vilka kunder och allmänhet kan 
vända sig med klagomål och synpunkter på marknadsföringen, 
varav ATG:s kundservice är den primära vägen. Det finns även flera 
externa instanser som exempelvis SPER eller Reklamombudsman-
nen. Under året har det förekommit 1 (0) fall där ATG:s marknads-
föring blivit fällt för att inte vara i linje med god marknadsförings-
sed enligt Reklamombudsmannens bedömning. ATG korrigerade 
med omedelbar verkan den anmälda texten. 

Dataskydd
Att spela hos ATG ska kännas tryggt och säkert och förvaltningen 
av kundernas personuppgifter är ett stort ansvar som ATG tar på 
största allvar. 
Inom ATG finns ett ledningssystem för säkerhet. Ledningssyste-
met bygger på den internationella standarden ISO 27 000 och 
omfattar bland annat kundsekretess och behandling av personupp-
gifter. Rutinerna finns tillgängliga för alla anställda via företagets 
intranät. ATG har inte haft några allvarliga incidenter som rör 
kunders integritet eller förlust av kunddata under 2017 eller 2016.

Under början av 2017 startades ett projekt inom ATG för att 
analysera nuläget gentemot den nya dataskyddsförordningen som 
träder i kraft under våren 2018 samt ta fram en plan för att säker-
ställa att den nya lagstiftningen följs. Redan under 2017 utbilda-
des samtliga medarbetare i dataskyddsförordningen. 

ETIK I AFFÄREN 
Affärsetik och anti-korruption är prioriterade 
områden för ATG då båda är starkt kopplade 
till spelverksamheten och är en förutsättning 
för en långsiktig hållbar affär.

ATG måste vara lyhörda för och bedriva verksamheten på ett sätt 
som är i linje med omvärldens förväntningar. ATG förväntas ta 
ansvar för vad som sker inom den egna organisationen, och strävar 
efter att bedriva ett ansvarsarbete i värdekedjan för att hantera 
påverkan och risker i såväl leverantörsled som hos kunderna. 

Förebyggande arbete
Verksamhetsinstruktionen anger på övergripande nivå hur verk-
samheten ska bedrivas och vilka styr- och kontrollformer som 
ska finnas. Instruktionen beskriver ansvar och rutiner kopplat till 
företagets verksamhet som marknadsföring, produktutveckling, 
spelansvar och inköp. Den innehåller även bestämmelser om vem 
som är ansvarig för att bestämmelserna i instruktionen följs. 

I det fall en överträdelse gentemot externa regelverk eller interna 
bestämmelser skulle upptäckas av en medarbetare anger Verksam-
hetsinstruktionen hur medarbetaren ska gå tillväga för att rappor-
tera överträdelsen, genom företagets rutiner för visselblåsning.

Anti korruption
Anti-korruption är högt prioriterat för att upprätthålla etik i affä-
ren. Korruption kan leda till en snedvriden konkurrens på markna-
den, hämma företagets utveckling, vara straffbart för enskilda an-
ställda och skada ATG:s varumärke. Tydliga riktlinjer för att hjälpa 
medarbetare att agera på rätt sätt är av stor betydelse. Under året 
har en riskanalys genomförts som inkluderade risk för korruption i 
ATG:s verksamhet. 

Verksamhetsinstruktion beskriver hur medarbetare ska förhålla sig 
för att undvika att hamna i situationer som kan innebära risk för 
intressekonflikter, givande/tagande av gåvor och andra förmåner 
eller delaktighet i spel som anordnas av ATG. 

Under året har det inte till ATG:s kännedom förekommit några fall 
av korruption inom ATG eller hos ATG:s leverantörer.

ATG följer Institutet Mot Mutors (IMM) Kod om gåvor, belöningar 
och andra förmåner i näringslivet. Medarbetare som kan påverka 
utgången av vadhållningen eller på annat sätt kan äventyra säker-
heten får inte spela på spel som anordnas av ATG. 

Motverkande av penningtvätt
Från 2017 omfattas ATG av lagstiftning för att motverka pen-
ningtvätt och finansiering av terrorism, Penningtvättslagen. ATG:s 
AML-ansvariga (AML=Anti Money Laundering) driver arbetet med 
att motverka penningtvätt genom att arbeta med kundkännedom, 
riskanalys, monitorering och granskning samt rutiner, utbildning 
och processer. 

Såväl medarbetare som ombud och kassapersonal på banor ut-
bildas i förebyggande arbete mot penningtvätt. Nästa steg är att 
funktionsanpassa utbildningen så att den blir mer relevant för de 
egna arbetsuppgifterna. En sådan funktionsanpassad utbildning 
erbjuds redan företagets ledning och styrelse. 

ATG har ett system för att upptäcka misstänkta transaktions-
mönster. Samtliga ombud är skyldiga att rapportera om de skulle 
upptäcka några tecken på penningtvätt i deras butiker. Vid miss-
tänkta fall finns internt dokumenterade rutiner för rapportering 
och uppföljning.

Hållbarhetsarbete i leverantörskedjan
Att arbeta tillsammans med leverantörer för att ta ansvar för den 
påverkan som sker på människa och miljö i leverantörsledet är ett 
område ATG har utvecklat under året.

Under 2017 har en uppförandekod för leverantörer tagits fram som 
bygger på Global Compacts principer för ansvarsfullt företagande. 
Uppförandekoden anger en miniminivå inom områden som affärs-
etik och korruption, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och 
miljö som ATG:s leverantörer förväntas följa. Arbetet med att kom-
municera uppförandekoden och de förväntningar som ställs på le-
verantörer har inletts under året och en utvärdering av hur kraven i 
uppförandekoden uppfylls har genomförts för tjugo leverantörer. 

ATG har berett vägen för dialog och uppföljning av leverantörers 
arbete utifrån uppförandekoden genom ett systemstöd som under-
lättar detta arbete.

HållbarhetsredovisningHållbarhetsredovisning
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Idrottsföreningen Hästkrafterna.

Prisade i Universum 
Awards 2017

I Universum Awards 2017 vann 
ATG pris för sitt Employer 
branding arbete inom två olika 
kategorier.
Hans Skarplöth blev Årets vd och 
Lotta Nilsson Viitala blev Årets 
personaldirektör inom Employer 
Branding 2017. 

Hasse och Lotta fanns även på 
plats på Universum Awards scen 
och berättade om det arbete ATG 
gör inom Employer Branding – 
allt från att satsa på utbildningar 
till att förmedla bolagets högre 
syfte. 

Fotograf: K
ristofer H

edlund

Hans Skarplöth

Lotta Nilsson Viitala

VÅRA MEDARBETARE MÖJLIGGÖR 
ATG:S FRAMGÅNGAR 
Engagerade medarbetare är en starkt bidra-
gande faktor till den positiva utvecklingen för 
ATG och Kanal 75. ATG är övertygade om att 
en mångfald av medarbetare och kompeten-

ser bidrar till ett mer framgångsrikt företag och starkare resultat. 
Som arbetsgivare är det ATG:s ansvar att erbjuda en sund arbets-
miljö och en balans mellan arbete och fritid. 

Värdegrunden och manifestet visar vägen
ATG:s manifest utgör den gemensamma riktningen för företa-
get. ATG:s värdegrund Offensiv, Respektfull och Ägarskap driver 
företagskulturen. Att stärka värdegrunden hos medarbetarna är 
ett ständigt pågående arbete och ett återkommande ämne under 
ATG:s Manifestmöten. 

En viktig faktor för att uppnå en gemensam värdegrund och en 
stark företagskultur är ett bra ledarskap. En gemensam grund för 
chefers ledarskap är viktigt och på ATG har samtliga chefer fått 
genomgå en företagsanpassad ledarskapsutbildning. Satsningen 
påbörjades 2016 och har pågått även under 2017. Under året har 
också workshops med samtliga medarbetare genomförts för att 
arbeta med företagskulturen. 

För att nya medarbetare ska introduceras på ett bra sätt finns ett 
introduktionsprogram. Under programmet ges information om 
ATG, ägarna, en introduktion till företagets olika avdelningar samt 
presentation av de två fackklubbarna.

Förebyggande arbeta för medarbetarnas hälsa 
ATG har en tydlig friskvårdsprofil och medarbetare har tillgång 
till träningslokaler i direkt anslutning till kontoret. ATG har en 
företagstränare anställd och varje vecka erbjuds olika träningspass 
i företagets träningslokaler. 

Konstföreningen Equus och idrottsföreningen Hästkrafterna sam-
lar medarbetare med liknande intressen för att umgås med likasin-
nade och göra roliga aktiviteter ihop. Föreningarna är en viktig del 
i ATG:s satsning på personalen. Under året har Equus anordnat två 
konstlotterier och ett antal aktiviteter av kulturell karaktär som 
teaterbesök, stadsvandringar och konstvisningar. 

VD ansvarar för arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet sker systema-
tiskt. Alla chefer utbildas inom arbetsmiljö och företagets arbets-
miljökommitté gör regelbundet skyddsronder för att identifiera och 
förebygga risker i arbetsmiljön. 

För att få kunskap om hur våra medarbetare mår och trivs på job-
bet genomförs årligen en medarbetarundersökning. Undersökning-
en består av fem index; teameffektivitet, engagemang, ledarskap, 
psykosocial arbetsmiljö, attraktiv arbetsgivare och ger även möjlig-
het till jämförelse med andra företag genom ett benchmark (250 
000 personer på olika företag i västvärlden). Engagemangsindex 
har ökat i enlighet med ATG:s målsättning och företaget ligger 
över benchmark på samtliga index. 

Mångfald och likabehandling på ATG
ATG strävar efter att vara en arbetsplats som präglas av mångfald. 
Att arbeta för jämställdhet och att alla behandlas lika är en skyl-
dighet och en viktig del av ATG:s värdegrund. Detta arbete styrs 
genom ATG:s riktlinjer för mångfald. 

Under året har arbetet med att ta fram en likabehandlingsplan för 
medarbetare påbörjats. Denna kommer vara på plats under 2018. 

HållbarhetsredovisningHållbarhetsredovisning

2016 2017
0

10

20

30

40

50

60

70

Antal nyanställda på ATG och Kanal 75

2016 2017
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Antal medarbetare som slutat på ATG och Kanal 75

Kvinnor >50 år

Kvinnor 30–50 år
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Sammansättning av ATG:s styrelse och företagsledning 2017.  
Totalt bestod ATG:s styrelse och företagsledning av 27 personer (inklusive två suppleanter och Compliance).

KVINNOR 30-50 ÅR, 2 ST
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Sammansättning av styrelse och företagsledning - ATG
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ETT MINSKAT AVTRYCK PÅ VÅR MILJÖ
ATG:s direkta miljöpåverkan är förhållandevis 
liten men genom successiva förbättringar vill 
ATG minska det avtryck som verksamheten 
ger upphov till. Klimatfrågan är idag en av 
de viktigaste globala utmaningarna och alla 

behöver bidra för att minska på utsläppen. ATG är inget undantag 
och kan som företag göra mer för att minska sin påverkan. 

En betydligt större del av ATG:s miljöpåverkan sker indirekt i värde-
kedjan och ATG gör medvetna val och samarbetar med leverantörer 
och ombud för att minska avtrycket på miljön. En viktig del i detta 
arbete är att verka för att göra spel i ombudsmiljö mer digitala för 
att på så sätt minska de resurser som går åt för att tillverka det 
papper som spel hos ombud idag kräver. 

Miljöpåverkan från marknadsföring och spel
Marknadsföringsmaterial
Betydande mängder trycksaker tillverkas årligen i syfte att mark-
nadsföra spel hos ombuden. Under ett år genomförs ett tiotal kam-
panjer där materialet hos ombuden byts ut och för ATG är en viktig 
del i arbetet att både effektivisera den mängd reklammaterial som 
används och att materialet uppfyller ställda miljökrav. Det finns 
möjligheter att minska pappersmängden genom att segmentera 
ombuden och genom att bli mer digitala i kampanjerna vilket är ett 
pågående arbete inom bolaget. 

De tryckerier som ATG samarbetar med är certifierade av Svanen 
eller har på annat sätt ett systematiskt miljöarbete. Det papper 
som används i trycksaker hos ombud är även de miljömärkta. Under 
året har ATG börjat diskutera hur dialogen kring miljöfrågor med 
tryckerierna kan fördjupas, inte minst för att följa upp hur leveran-
törernas miljöarbete uppfyller de miljökrav som ställs.

Spel
I samband med köp av spel förbrukas en mängd papper i form 
av spelkuponger och kvitton som ATG vill försöka minska. Detta 
arbete tar tid eftersom det dels handlar om teknisk utveckling och 
dels om hur kunderna vill spela på ATG:s produkter. 

Även logistikflödet av spelkuponger och kvitton är en faktor där 
arbete pågår för att minska användningen av förpackningar och att 
effektivisera transporter. Arbetet sker som ett naturligt led i att 
ATG nyligen bytt leverantör.

Miljöpåverkan från kontor och egna resor
Genom löpande förbättringar inom miljöarbetet vill ATG uppnå 
minskad påverkan från kontoret och den egna verksamheten. Detta 
genom att göra medvetna val när inköp görs till kontoret och att 
följa upp utsläppen från de resor i tjänsten som sker med bil. 
Den el ATG köper in till kontoret är förnyelsebar och ett arbete för 
att successivt byta ut belysningen mot mer energieffektiv LED-be-
lysning är påbörjat. I kontorslokalerna finns även en reservelsge-
nerator som används om strömavbrott skulle uppstå. Generatorn 
drivs på diesel och används i liten utsträckning. ATG hyr kontors-
lokaler på Solvalla där uppvärmning via fjärrvärme ingår i hyran. 
Under 2017 har en energikartläggning genomförts som omfattade 
ATG:s kontor och egna bilpark. Vid energikartläggningen identifie-
rades att det finns möjlighet att effektivisera kylan till företagets 
serverhallar, något som ligger i plan att utveckla framöver. 

Under 2017 har ATG upphandlat en ny leverantör som tar hand om 
avfallet från kontoret. Genom denna åtgärd har antalet fraktioner 
som avfallet sorteras i utökats från 2 till 11. För uttjänta datorer 
och IT-utrustning finns en separat leverantör som både ser till att 
den information som finns lagrad raderas på ett säkert sätt samt 
att materialet återvinns eller återbrukas på ett miljövänligt sätt.
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Scope 1
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Scope 1 inkluderar utsläpp från resor med bil i tjänsten samt utsläpp 
från produktion av reservel på kontoret. Scope 2 inkluderar utsläpp 
från inköpt el och värme. 
Utsläpp av växthusgaser från inköp el och värme har räknats om från 
föregående års redovisning för att bättre spegla ATG:s val att köpa 
förnyelsebar el. 
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GRI INDEX
Hållbarhetsredovisning för år 2017 är ATG:s första i enlighet med GRI Standards nivå Core, vilket bidrar till att rapportens format 
och omfattning ändrats. 2016 års hållbarhetsredovisning var delvis i årsredovisningen och delvis på företagets webbplats. Detta år 
är hållbarhetsredovisningen samlad i årsredovisningen. I den mån de nyckeltal som presenteras i denna redovisning var inkluderade 
i redovisningen 2016 och jämförbara har dessa använts som jämförelsetal. I och med den högre tillämpningsnivån för 2017 finns 
nyckeltal i år som inte var inkluderade 2016. För dessa har jämförelsetal för år 2016 återskapats retroaktivt. 

GENERELLA STANDARDUPPLYSNINGAR

GRI-standarder Indikator Sidhänvisning Kommentar/ Utelämnande
GRI 102:  
Allmänna  
standard - 
upplysningar

Organisationsprofil
102-1 Organisationens namn s.1
102-2 Varumärken, produkter och tjänster s. 6-7
102-3 Lokalisering av huvudkontor s. 10
102-4 Länder där organisationen är verksam s. 10
102-5 Ägarstruktur och bolagsform s. 17
102-6 Marknader där organisationen är verksam s.3
102-7 Organisationens storlek s. 7, s. 10-12, 

s. 28
102-8 Information om personal s. 48 

GRI-index
Utöver anställda anlitar ATG konsulter och arbetar 
med samarbetspartners för att framgångsrikt 
bedriva verksamheten. Det finns inga betydande 
säsongsvariationer avseende antal anställda. 

102-9 Organisationens leverantörskedja s. 7
102-10 Väsentliga förändringar i organisationen eller  
leverantörskedjan under redovisningsperioden

s. 10

102-11 Försiktighetsprincipen GRI-index ATG strävar efter att följa försiktighetsprincipen vid 
exempelvis produktutveckling och marknadsföring.

102-12 Externa initiativ s. 74
102-13 Medlemskap i organisationer s. 76
Strategi
102-14 Uttalande från VD s. 4-5
Etik och integritet
102-16 Värderingar, principer, standarder och normer  
för uppträdande

s. 74, s. 84

Bolagsstyrning
102-18 Bolagsstyrning s. 17-22
Intressentrelationer
102-40 Intressentgrupper s. 76
102-41 Kollektivavtal GRI index Samtliga anställda omfattas av kollektivavtal.
102-42 Identifiering och val av intressenter s. 76
102-43 Dialog och aktiviteter med intressenter s. 76
102-44 Viktiga frågor som har lyfts genom dialog med 
intressenter och hur organisationen har följt upp dessa 
områden och frågor

s. 76

Om redovisningen
102-45 Enheter som ingår i koncernredovisningen s. 10
102-46 Process för att definiera redovisningens innehåll 
och avgränsning för aspekterna

s. 74

102-47 Identifierade väsentliga aspekter s. 74
102-48 Effekt och orsak till eventuella revideringar av  
information som ingår i tidigare redovisningar

s. 86 
s. 87

102-49 Väsentliga förändringar från tidigare redovisnings-
perioder vad gäller omfattning och aspekternas avgräns-
ningar

s. 74 
s. 87

102-50 Redovisningsperiod s. 74
102-51 Datum för publicering av den senaste redovisningen GRI index 31:a mars 2017
102-52 Redovisningscykel GRI index ATG upprättar hållbarhetsrapport årligen.
102-53 Kontaktperson för rapporten GRI index Kontaktperson för hållbarhetsrapporten är  

Maria Guggenberger, Head of CSR.  
E-post: maria.guggenberger@atg.se

102-54 Anspråk på rapportering i enlighet med  
GRI Standards

s. 74

102-55 GRI index s. 87
102-56 Externt bestyrkande GRI index Hållbarhetsrapporten är inte externt granskad  

utifrån GRI Standards.

To
n 

CO
²e



SIDA 88 // ATG 2017 // ÅRSREDOVISNING  ATG 2017 // ÅRSREDOVISNING // SIDA 89
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VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSOMRÅDEN

GRI-standarder Indikator Sidhänvisning Kommentar/ Utelämnande

MED ENGAGEMANG FÖR DRÖMMAR, SAMHÄLLET OCH HÄSTNÄRINGEN   
Ekonomiskt resultat
GRI 103: Styrning 103-1 Beskrivning av hållbarhetsområdet  

och dess avgränsningar
s. 77

103-2 Styrning s. 75, s.77

103-3 Uppföljning s. 75, s.77

GRI 201: Ekonomiskt 
resultat

201-1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt 
värde

s. 78-79

Verka för en ansvarsfull hästsport (företagsspecifikt område)
GRI 103: Styrning 103-1 Beskrivning av hållbarhetsområdet och  

dess avgränsningar
s. 80

103-2 Styrning s. 75, s.80

103-3 Uppföljning s. 75, s.80

Egen indikator Företagsspecifikt mätetal: Antal dopnings-
kontroller inom Svensk Travsport och Svensk 
Galopp verksamheter

s. 80

Företagsspecifikt mätetal: Antal stallbacks-
kontroller inom Svensk Travsport

s. 80

Företagsspecifikt mätetal: Antal Campkontroller 
inom Svensk Travsport

s. 80

OMTANKE OM VÅRA KUNDER
Säkerhet och hälsa för kunder
GRI 103: Styrning 103-1 Beskrivning av hållbarhetsområdet och dess 

avgränsningar
s. 81

103-2 Styrning s. 75, s. 81-82

103-3 Uppföljning s. 75, s. 81-82

GRI 416: Säkerhet 
och hälsa för kunder

416-1 Utvärdering av produkter och tjänsters 
påverkan på kunders hälsa och säkerhet

s. 82

Egen indikator Företagsspecifikt mätetal: Antal genomförda 
Självtest på ATG.se

s. 81

Marknadsföring och märkning
GRI 103: Styrning 103-1 Beskrivning av hållbarhetsområdet och dess 

avgränsningar
s. 82

103-2 Styrning s. 75, s. 81-82

103-3 Uppföljning s. 75, s. 81-82

GRI 417: Marknadsfö-
ring och märkning

417-1 Krav avseende information och märkning av 
produkter och tjänster

s. 82

417-3 Efterlevnad av lagar och regler avseende 
marknadskommunikation.

s. 82

Egen indikator Företagsspecifikt mätetal: Ålderkontroller s. 81

Integritet för kund
GRI 103: Styrning 103-1 Beskrivning av hållbarhetsområdet och dess 

avgränsningar
s. 82

103-2 Styrning s. 75, s. 82

103-3 Uppföljning s. 75

GRI 418: Integritet 
för kund

418-1 Klagomål avseende kunders integritet och 
hantering av personuppgifter

s. 82

ETIK I AFFÄREN
Korruption
GRI 103: Styrning 103-1 Beskrivning av hållbarhetsområdet och dess 

avgränsningar
s. 83

103-2 Styrning s. 75, s. 83

103-3 Uppföljning och utvärdering s. 75, s. 83

GRI 205: Korruption 205-1 Verksamheter som utvärderats avseende 
risker för korruption 

s. 83

205-2 Kommunikation och utbildning om riktlinjer 
och rutiner kopplat till anti-korruption.

GRI index Medarbetare och ombud utbildas inom penning-
tvätt. Till hållbarhetsrapporten har siffror för anta-
let utbildade inte kunnat sammanställas. ATG ämnar 
att kunna redovisa detta i kommande redovisningar. 

205-3 Bekräftade fall av korruption och vilka 
åtgärder som tagits.

s. 83

Utvärdering av leverantörer utifrån sociala kriterier
GRI 103: Styrning 103-1 Beskrivning av hållbarhetsområdet och dess 

avgränsningar
s. 83

103-2 Styrning s. 75, s. 83

103-3 Uppföljning och utvärdering s. 75, s. 83

GRI 414: Utvärdering 
av leverantörer uti-
från sociala kriterier

414-1 Leverantörer som utvärderats utifrån 
sociala kriterier

s. 83 ATG arbetar med krav och utvärdering utifrån miljö 
och sociala kriterier utifrån uppförandekoden för le-
verantörer. Under året har leverantörsbedömningar 
fokuserat på befintliga leverantörer.

Utvärdering av leverantörer utifrån miljökriterier
GRI 103: Styrning 103-1 Beskrivning av hållbarhetsområdet och dess 

avgränsningar
s. 83

103-2 Styrning s. 75, s. 83

103-3 Uppföljning och utvärdering s. 75, s. 83

GRI 308: Utvärdering 
av leverantörer uti-
från miljökriterier

308-1 Leverantörer som utvärderats utifrån 
miljökriterier

s. 83 ATG arbetar med krav och utvärdering utifrån miljö 
och sociala kriterier utifrån uppförandekoden för le-
verantörer. Under året har leverantörsbedömningar 
fokuserat på befintliga leverantörer.

VÅRA MEDARBETARE MÖJLIGGÖR ATG:S FRAMGÅNGAR
Medarbetare
GRI 103: Styrning 103-1 Beskrivning av hållbarhetsområdet och dess 

avgränsningar
s. 84

103-2 Styrning s. 75, s. 84

103-3 Uppföljning och utvärdering s. 75, s. 85

GRI 401: Medarbe-
tare

401-1 Nyanställning och personalomsättning s. 84

Mångfald och lika möjligheter
GRI 103: Styrning 103-1 Beskrivning av hållbarhetsområdet och dess 

avgränsningar
s. 84

103-2 Styrning s. 75, s. 85

103-3 Uppföljning och utvärdering s. 75, s. 83

GRI 405: Mångfald 
och lika möjligheter

405-1 Mångfald i styrelse, företagsledning och 
bland företagets anställda. 

s. 24-27  
s. 48 
s. 84

Åldersfördelning för personalen redovisas inte pga 
att ATG under året bytt personalsystem. Detta har 
gjort att siffror ej kunnat tas fram på ett tillförtligt 
sätt. ATG avser att kunna redovisa detta från 2018.

ETT MINSKAT AVTRYCK PÅ VÅR MILJÖ
Utsläpp
GRI 103: Styrning 103-1 Beskrivning av hållbarhetsområdet och dess 

avgränsningar
s. 86

103-2 Styrning s. 75, s. 86

103-3 Uppföljning och utvärdering s. 75, s. 86

GRI 305: Utsläpp 305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) s. 86 För transporter har utsläpp beräknats baserat på 
utsläppsfaktorer för bensin och diesel från Natur-
vårdsverket.

305-2 Utsläpp av växthusgaser från inköpt el och 
värme (Scope 2)

s. 86 Utsläpp från inköpt el har utsläpp beräknats baserat 
på 5 g CO2e/kWh. För utsläpp från fjärrvärme har 
utsläpp beräknats som 10 g CO2e/kWh, enligt 
uppgift från leverantör.

Material
GRI 103: Styrning 103-1 Beskrivning av hållbarhetsområdet och dess 

avgränsningar
s. 86

103-2 Styrning s. 75, s. 86

103-3 Uppföljning och utvärdering s. 75, s. 86

GRI 301: Material 301-1 Vikten av använt material s. 86 Avser pappersanvändning i kuponger och spelkvit-
ton. I kommande redovisningar avser ATG att även 
inkludera papper som används i marknadsförings-
material. 

VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSOMRÅDEN (FORTS.)

GRI-standarder Indikator Sidhänvisning Kommentar/ Utelämnande
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SPELSTATISTIK
V75-STATISTIK 2017                   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 20170107 Romme 1 089 521 77 910 548 87 232 778 19 510 519 589 541 34
2 20170114 Jägersro Trav 1 090 245 81 327 218 349 60 522 46 296 228 994 164 21
3 20170121 Färjestad 1 087 483 82 120 242 209 102 347 9 534 1 119 210 755 101
4 20170128 Bergsåker 1 179 122 85 934 031 2 287 9 766 74 045 150 928 678 24
5 20170129 Solvalla 539 146 32 534 810 64 132 454 5 898 717 132 849 63
6 20170204 Åby 1 176 559 85 680 300 1 615 13 785 58 413 190 791 815 28
7 20170211 Solvalla 1 198 284 84 603 310 783 28 106 36 868 298 724 285 30
8 20170218 Axevalla 1 129 896 83 221 945 89 241 936 8 565 1 263 258 066 83
9 20170225 Eskilstuna 1 161 678 88 617 925 1 490 15 458 89 122 129 1 808 914 -

10 20170226 Gävle 519 082 30 175 509 7 1 160 596 563 6 964 20 926 374
11 20170304 Kalmar 1 329 441 100 258 973 257 191 331 20 035 650 421 922 61
12 20170311 Bollnäs 1 182 017 84 983 986 4 948 4 465 214 339 51 2 929 621 -
13 20170318 Momarken 1 689 149 112 689 336 32 122 1 599 647 616 22 5 355 874 -
14 20170325 Mantorp 1 295 706 96 528 938 68 721 668 8 524 1 472 253 768 98
15 20170326 Halmstad 439 550 25 373 007 683 9 660 21 364 154 272 158 24
16 20170401 Solvalla 1 166 582 84 862 419 1 22 064 229 67 163 771 9 288 2 375
17 20170408 Jägersro Trav 1 006 466 76 884 988 13 1 525 961 2 100 4 759 75 905 263
18 20170414 Färjestad 725 106 47 551 113 49 250 411 3 612 1 710 103 258 119
19 20170416 Romme 1 033 370 67 760 188 9 2 011 930 1 589 5 542 81 732 215
20 20170422 Umeå 1 164 764 74 820 181 1 715 11 341 72 007 135 1 130 114 17
21 20170429 Åby 1 653 620 113 182 998 69 534 876 4 110 3 579 113 484 259
22 20170501 Bergsåker 485 272 27 710 462 249 28 913 15 070 239 231 055 31
23 20170506 Örebro 999 750 75 582 402 27 719 755 2 175 4 516 63 171 311
24 20170507 Vermo 434 160 26 057 595 981 6 907 30 499 111 383 167 17
25 20170513 Åby 1 052 812 77 517 742 695 29 017 51 012 197 1 016 747 19
26 20170514 Charlottenlund 465 302 25 737 026 - - 63 53 120 2 998 2 231
27 20170520 Gävle 1 078 614 81 480 142 599 45 120 46 987 225 1 056 040 20
28 20170527 Solvalla 1 439 477 111 201 218 27 1 077 933 2 460 5 874 78 711 367
29 20170528 Solvalla 956 669 69 519 354 9 197 1 965 208 743 43 1 995 678 -
30 20170603 Mantorp 1 192 108 85 129 555 17 2 156 547 2 847 3 886 122 643 180
31 20170610 Östersund 1 034 178 77 189 471 1 509 13 294 55 139 181 783 149 25
32 20170611 Bjerke 616 563 35 114 929 31 293 234 4 890 933 248 398 36
33 20170617 Boden 973 918 70 929 404 1 763 10 459 114 513 80 1 982 546 -
34 20170625 Kalmar 1 255 396 88 828 114 144 276 928 8 739 1 321 209 222 110
35 20170701 Bergsåker 1 046 369 77 194 204 140 143 170 10 873 922 272 809 73
36 20170706 Halmstad 492 177 28 307 739 197 37 282 41 657 88 678 069 -
37 20170708 Halmstad 1 043 746 77 498 650 1 306 20 106 56 067 179 893 991 22
38 20170709 Jarlsberg 435 458 25 390 134 1 827 3 612 56 098 58 693 637 -
39 20170715 Årjäng 990 599 76 605 051 8 3 062 309 746 13 357 23 353 852
40 20170722 Axevalla 1 011 364 73 114 132 18 1 077 374 4 535 2 095 229 654 82
41 20170723 Axevalla 476 013 30 296 591 3 2 662 221 234 16 836 9 498 829
42 20170725 Jägersro Trav 555 213 34 405 981 132 67 589 16 088 278 330 908 27
43 20170729 Hagmyren 997 715 74 658 058 111 174 175 6 762 1 435 158 686 122
44 20170805 Rättvik 1 035 318 75 586 181 400 49 170 16 559 593 288 997 68
45 20170812 Åby 1 008 468 74 049 588 51 375 414 3 512 2 740 109 114 176
46 20170813 Dannero 399 806 22 324 004 7 795 101 1 208 2 401 45 368 127
47 20170816 Solvalla 609 010 33 936 698 1 141 7 730 90 776 48 1 367 788 -
48 20170819 Romme 1 025 931 75 083 803 - - 45 215 655 3 394 5 750
49 20170823 Jägersro Trav 493 988 26 644 986 2 004 3 455 92 217 37 1 071 828 -
50 20170824 Åby 364 613 19 404 063 - - 28 88 929 1 609 3 134
51 20170825 Bergsåker 348 484 20 636 981 - - 130 20 689 6 262 856
52 20170826 Bergsåker 1 455 652 127 139 628 163 497 477 10 247 1 612 252 183 131
53 20170827 Charlottenlund 322 580 18 758 662 88 55 318 7 644 318 183 397 26
54 20170902 Jägersro Trav 1 065 073 78 149 504 43 474 625 6 181 1 643 374 208 54
55 20170903 Jägersro Trav 518 125 32 363 907 2 490 3 378 77 056 54 935 785 -
56 20170909 Solänget 1 124 963 84 620 899 1 505 19 737 54 221 202 787 606 27
57 20170910 Bjerke 454 791 23 675 697 1 6 049 803 372 8 284 13 055 471
58 20170916 Bollnäs 975 022 76 327 214 402 49 354 40 359 245 1 214 564 16
59 20170923 Färjestad 1 429 716 99 394 007 3 520 7 340 125 685 102 1 657 741 15
60 20170930 Solvalla 1 071 776 84 086 345 9 743 2 243 365 438 29 3 941 708 -
61 20171001 Solvalla 522 874 31 214 580 25 324 631 2 748 1 476 124 930 64
62 20171007 Skellefteå 1 213 718 92 476 166 2 20 766 881 894 13 452 157 539 152
63 20171014 Åby 1 022 591 80 709 921 17 454 1 202 456 923 22 4 560 929 -
64 20171021 Örebro 1 249 810 98 230 716 292 145 083 17 578 726 399 980 63
65 20171028 Jägersro Trav 1 142 269 87 292 025 631 35 985 25 419 446 453 390 50
66 20171029 Solvalla 631 509 28 203 574 11 434 641 230 854 15 1 851 682 -
67 20171104 Bergsåker 1 188 978 93 281 439 600 49 446 26 133 464 435 257 55
68 20171111 Eskilstuna 1 072 248 82 470 482 95 225 595 10 253 1 045 274 595 78
69 20171112 Eskilstuna 504 358 30 926 491 47 171 534 3 679 1 092 90 561 88
70 20171118 Bjerke 1 408 333 98 128 242 77 332 521 13 606 937 465 386 54
71 20171125 Solvalla 1 118 096 86 646 437 471 47 840 34 620 325 722 585 31
72 20171126 Mantorp 482 935 27 532 022 1 397 5 122 40 750 87 484 188 -
73 20171202 Jägersro Trav 1 173 792 88 701 628 1 207 23 396 62 883 183 1 063 965 21
74 20171209 Åby 1 062 989 80 854 757 1 836 11 444 126 555 83 2 580 786 -
75 20171216 Gävle 1 140 755 88 956 651 1 148 34 787 92 201 125 1 356 213 17
76 20171223 Axevalla 1 174 113 98 650 583 29 874 204 6 376 2 011 418 509 61
77 20171225 Umeå 606 590 37 199 304 10 968 068 2 585 1 870 80 564 120
78 20171226 Solvalla 820 496 51 347 798 9 1 484 891 658 10 148 23 342 571
79 20171227 Bjerke 520 677 26 938 890 109 64 153 31 511 111 715 053 -
80 20171228 Åby 513 261 28 004 949 6 705 1 085 144 700 25 1 271 455 -
81 20171229 Momarken 486 507 23 730 984 3 2 068 203 391 7 892 21 549 286
82 20171230 Halmstad 926 284 69 664 173 401 45 174 23 293 388 500 644 36
83 20171231 Örebro 1 278 149 103 681 808 3 16 919 140 819 16 451 37 858 712

Totalt 76 854 308 5 473 515 706 131 438 4 327 480 59 016 814
   
 ATG 2011 // ÅRSREDOVISNING // SIDA 91

HÖGSTA V75-OMSÄTTNINGAR, TILL OCH MED 2017

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

7 147 297 642 2016-12-31 Mantorp
  8 145 384 670 2011-05-28 Solvalla
  9 143 060 806 2012-05-26 Solvalla

  10 142 547 000 1996-09-21 Solänget

HÖGSTA V75-VINSTER, TILL OCH MED 2017  

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 43 058 556 2016-12-10 Färjestad
  6 34 591 437 2011-12-23 Bergsåker
  7 33 149 592 1996-08-17 Åby
  8 32 231 761 2004-05-29 Solvalla
  9 28 552 124 2015-04-25 Åby

  10 26 180 989 2012-01-21 Bergsåker

MILJONVINSTER ÅR 2017, 30 I TOPP
DATUM SPELFORM KANAL INSATS, KR VINSTBELOPP LÄN / LAG OMBUD / BANA / E-KANALER
20170401 V75 E-kanaler 96 23 614 168 Stockholm E-kanaler
20171007 V75 E-kanaler 1 450 21 090 185 Södermanland E-kanaler
20171007 V75 E-kanaler 108 20 892 965 Jämtland E-kanaler
20171231 V75 Ombud 96 17 069 972 Kronoberg Hemköp Växjö
20170604 Grand Slam 75 E-kanaler 36 15 067 217 Stockholm E-kanaler
20170825 V75 Boost E-kanaler 672 7 994 646 Stockholm E-kanaler
20170603 V75 E-kanaler Över 2000 kr 6 990 783 Andelar lag E-kanaler
20170416 V75 Ombud Över 2000 kr 6 193 376 ANDELSSPEL Wallins Tobak
20170722 V75 E-kanaler Över 2000 kr 5 406 508 Andelar lag E-kanaler
20170125 V86 Ombud Över 2000 kr 5 229 000 Västra Götaland Willys Wieselgrensplatsen
20170607 V86 E-kanaler Över 2000 kr 4 516 656 Andelar lag E-kanaler
20170429 V75 E-kanaler Över 2000 kr 4 323 507 Andelar lag E-kanaler
20170121 V75 Ombud Över 2000 kr 4 209 322 Andelsspel Coop Forum Sisjön
20171028 V75 Ombud Över 2000 kr 3 995 700 Örebro Glanshammarkiosken Pizzeria
20170226 V75 E-kanaler Över 2000 kr 3 889 568 Andelar lag E-kanaler
20170408 V75 Ombud Över 2000 kr 3 671 619 Örebero Norra Spelhörnan
20170426 V86 Ombud 1584 3 646 368 Andelsspel Coop Extra Degerfors
20170715 V75 E-kanaler Över 2000 kr 3 606 678 Södermanland E-kanaler
20170715 V75 E-kanaler Över 2000 kr 3 597 306 Södermanland E-kanaler
20170715 V75 E-kanaler Över 2000 kr 3 589 638 Andelar lag E-kanaler
20170723 V75 E-kanaler Över 2000 kr 3 589 457 Skåne E-kanaler
20170715 V75 E-kanaler Över 2000 kr 3 578 837 Gävleborg E-kanaler
20170125 V86 Ombud Över 2000 kr 3 544 500 Stockholm Viking Spel
20171021 V75 E-kanaler Över 2000 kr 3 535 560 Uppsala E-kanaler
20170715 V75 Bana 270 3 439 934 Värmland Årjäng
20170715 V75 E-kanaler 378 3 402 419 Västra Götaland E-kanaler
20170715 V75 E-kanaler 450 3 314 911 Skåne E-kanaler
20171004 V86 E-kanaler 1 890 3 267 763 Stockholm E-kanaler
20170715 V75 E-kanaler 144 3 229 959 Jönköping E-kanaler
20171004 V86 E-kanaler 540 3 164 979 Andelar lag E-kanaler



SIDA 92 // ATG 2017 // ÅRSREDOVISNING  

DEFINITIONER
Nyckeltal
ATG upprättar sin redovisning enligt IFRS. 
IFRS definierar endast ett fåtal nyckeltal, 
därav har ATG valt att använda ytterligare 
nyckeltal som ger värdefull information vid 
utvärdering av ATG:s verksamhet.

Nettoomsättning Spelets nettoomsättning 
med avdrag för vinster till spelare, med tillägg 
av öresavrundningar och oinlösta vinster. 

Svenska spelets omsättning Totala medel 
svenska kunder satsat på periodens trav- och 
galopptävlingar.

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

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

Omsättningstillväxt Omsättningsökning eller 
-minskning uttryckt i procent. 

EBITDA Rörelseresultat före av- och nedskriv-
ningar.

Rörelsemarginal Rörelseresultatet efter 
av- och nedskrivningar i procent av netto-
omsättningen.

Nettokostnad Rörelseresultat minskat med 
nettoomsättning.

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

Medel till Trav- och Galoppsporten De eko-
nomiska medel ATG bistår den Svenska trav- 
och galoppsporten med. Inkluderar utbetal-
ningar till centralförbund och banor men även 
medel till uppfödare och hästägare. 

Åtagande enligt avtal med staten Utbetal-
ning från ATG som ägarna Svensk Travsport 
och Svensk Galopp enligt avtal med staten har 
åtagit sig att göra. Årligen betalas 50 MSEK 
till Hästnäringens Nationella Stiftelse.

Resultat per aktie Nettoresultat dividerat  
med genomsnittligt antal aktier som uppgår till 
400 000 för rapportens redovisade perioder. 

Soliditet Eget kapital dividerat med balans-
omslutningen uttryckt i procent.

Nettolåneskuld Räntebärande skulder och 
avsättningar minus finansiella tillgångar inklu-
sive likvida medel. 

Skuldsättningsgrad Totala skulder dividerat 
med eget kapital.

Eget kapital per aktie Eget kapital divide-
rat med genomsnittligt antalet aktier som 
uppgår till 400 000 för rapportens redovisade 
perioder.

Avkastning på totalt kapital Resultat efter 
skatt dividerat med balansomslutningen ut-
tryckt i procent. 

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

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

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

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

Medelantal anställda Medelantalet anställda 
under rapportperioden.

Verksamhetsdefinitioner

Aktiva Avser alla engagerade i trav- och ga-
loppsporten, till exempel hästägare, tränare, 
kuskar och jockeys, hästskötare och uppfö-
dare.

Anti Money Laundering (AML) Motverkande 
av penningtvätt.

ATG butiker De butiker som tillhandahåller 
ATG:s produkter.

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. 

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

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

Drivning Åtgärder som en kusk eller ryttare 
vidtar i syfte att öka hästens hastighet.

Gamgard Verktyg som används vid utveckling 
av nya produkter för att identifiera risker för 
spelaren. 

Internationellt netto Netto av provisionsin-
täkter, provisionskostnader och driftskostna-
der för den internationella verksamheten.

ISO 27 000 Internationell standard för infor-
mationssäkerhet.

Koncession Tillstånd att bedriva verksam-
het, i ATG:s fall handlar det om tillstånd från 
regeringen att anordna vadhållning vid trav- 
och galopptävlingar. Reglerar vilka spel som 
får erbjudas och på vilka villkor.

Lotteriinspektionen Myndighet som ska 
säkerställa att lotterier, kasinospel och annan 
spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert 
och tillförlitligt.

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

Oinlöst Vinster som inte löses in.

Ombud Återförsäljare av ATG:s spel i butik.

Oberoende Spelsamverkan (OSS) Samman-
slutning av spelbranschens reglerade aktörer, 
Spelberoendes Riksförbund, Lotteriinspektio-
nen, Stödlinjen och Folkhälsomyndigheten för 
att möjliggöra ett kunskaps- och erfarenhets-
utbyte kring frågor som rör spelansvar.

Pooler För varje spelform och varje tävlings-
tillfälle summeras omsättningen för alla köpta 
spel i en pool som, efter avdrag, utdelas i 
vinster till vinnare.

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

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

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

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

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

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

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

The European Mutuel Association (EPMA) 
En sammanslutning av europeiska företag som 
erbjuder spel på hästar.

Tävlingskostnadsersättning Ersättning som 
ATG utbetalar till arrangerande bana vid varje 
tävlingstillfälle för att täcka delar av drifts-
kostnaden för tävlingen.

Utländska lopp Lopp som inte körs Sverige 
och som ATG tar spel på. INGEN DRÖM ÄR FÖR STOR
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