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ATG VÄXER PÅ DEN NYA SPELMARKNADEN
Första kvartalet i sammandrag
• Nettospelintäkter uppgick till 1 000 MSEK (990).
• Periodens rörelseresultat uppgick till 288 MSEK (771).
• Periodens resultat uppgick till 277 MSEK (11).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till
234 MSEK (-9).

Viktiga händelser under kvartalet
• Den första januari 2019 omreglerades den svenska spelmarknaden då den nya spellagen trädde i kraft. Omregler
ingen innebär bland annat att ATG inte längre har ensamrätt
på hästspel samt att ATG kan erbjuda sina kunder sport- och
casinospel vilket lanserades 1 januari 2019.
• Den omreglerade spelmarknaden har haft påverkan på ATG:s
finansiella rapporter i flera hänseenden varför direkt jäm
förelse mellan perioder inte kan göras. En av förändringarna

Nyckeltal, koncernen

är att medel till trav- och galoppsporten utgått. ATG köper
nu rättigheter och tjänster av Svensk Travsport och Svensk
Galopp samt kommer att lämna utdelning och koncernbidrag
enligt sedvanliga aktiebolags och skatterättsliga regler.
•I och med att den nya spellagen trädde ikraft kommer ATG
inte längre att betala lotteriskatt utan istället betala spelskatt samt bolagsskatt. 
•I slutet av mars genomförde ATG förvärvet av den danska
spelkoncernen Ecosys A/S i enlighet med tidigare tecknat
villkorat förvärvsavtal. Se ytterligare information i not 4.

Viktiga händelser efter kvartalet
•ATG är anmält till konkurensverket av BOS (branschorga
nisationen för onlinespel bolag) då BOS anser att ATG
missbrukar sin ställning på spelmarknaden.
• Ny VD, Henrik Friis, är utsedd i Ecosys A/S.
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NY SPELMARKNAD OCH NYTT
OMSÄTTNINGSREKORD
Två sekunder efter midnatt 1 januari 2019 skrevs ATG-historia, med det första
sportspelet hos ATG. Den nya spelmarknaden har inneburit spännande möjligheter –
men även en ökad konkurrens.

På ATG satte vi stort värde vid att vara först ut på den nya
spelmarknaden, som nu har ett hundratal licensierade aktörer.
Men med all respekt för allt det arbete som gjorts – och som
jag är väldigt stolt över – så kan man också säga att det är
nu det börjar. Vi har för första gången intagit positionen som
Sveriges största spelbolag på licensmarknaden. För att förbli
störst måste vi se till att alltid vara bäst på det vi gör, för att
nå visionen att bli världens bästa spelupplevelse.
Vilket av spelbolagen som är bäst avgörs av kunderna. Vårt
löfte gentemot våra kunder är att alltid erbjuda spännande
spel på ett schysst och smidigt sätt – det är vad våra kunder
sagt att de vill ha av ATG. ATG har idag över 1,1 miljoner
aktiva kunder som spelar på häst, sport eller casino och siffran
är i stigande. Det är den för att våra kunder tycker att det är
roligt att spela hos oss.

Ökade nettospelintäkter
Det första kvartalets siffror visar att vi är på rätt spår och
att kunderna gillar det vi gör. Nettospelintäkt 1 000 MSEK
(990) för årets första tre månader överträffar motsvarande
period 2018 och är ett nytt rekord för ATG. Spelet på hästar
har visserligen gått ner – bland annat beroende på kravet på
registrering vid spelköp samt att januari – mars 2019 endast
innehöll en V75-jackpot, mot sju (!) föregående år. I gengäld
har omsättningen på sportspel och nätcasino överträffat
förväntningarna.
Våra kunder har under årets första tre månader fått ta del av
ett på många sätt nytt ATG, med flera nyheter, bland annat:
• En ny hemsida, med innehåll för Häst, Sport, Casino.
• Nya TV-program med sportspelsfokus från Kanal 75.
• Galoppsatsning på Premium Days med V64.
• Höjd återbetalning till spelarna på Vinnare och Plats.
En annan nyhet är det genomförda förvärvet av den danska
spelkoncernen Ecosys. I och med marknadsomregleringen har
ATG möjlighet att etablera verksamhet utomlands.

Kritik mot spelbranschens marknadsföring
Det första kvartalet med den helt nya spelmarknads regleringen
har inneburit en hel del kritik mot branschens marknadsföring

som anses alltför aggressiv och omfattande. För oss är det viktigt att påpeka att ATG inte har ökat sin andel av marknadsföringen, utan sett till omsättning så har ATG en liten andel (5 %)
av spelreklamen. ATG har valt att inte göra reklam för nätcasino
i tv och radio, vilket ligger i linje med vårt argument att alla
spelprodukter bör riskklassificeras och eftersom nätcasino har
en högre risk bör reklam för nätcasino begränsas.
I mitten av april kom en anmälan till Konkurrensverket från
BOS (branschorganisation för onlinespel) som anser att ATG
missbrukar sin ställning på spelmarknaden. ATG ser nu över
anmälan för att inkomma med svar till Konkurrensverket.

Fokus på hästnäringen
Vår mission att vara hästnäringens motor och spelbranschens
kompass håller vi bergfast vid. I den missionen återfinns
mycket av vårt hållbarhetsarbete, som fokuserar starkt på
hästvälfärd och framför allt spelansvar. Att hela ATG:s överskott – även från spelet på sportspel och nätcasino – går till
ägarna Svensk Travsport och Svensk Galopp är något som
verkligen skiljer ATG från alla andra spelbolag på marknaden.
Spelansvaret är vår andra stora hjärtefråga och ledstjärna.
Vi vill att våra kunder ska må bra i sitt spelande och uppleva
spelet som något som roar och är spännande. Därför omfamnar vi de nya lagkraven som
skärper spelansvaret. Som en
del i detta kommer vi på sikt att
redovisa andel "gröna" kunder och
deras om sättning. Dessutom har
vi redan nu börjat ringa och ha en
dialog med kunder där vi misstänker osunt spelbeteende. Vi vill ha
en lång relation med våra kunder
och för det krävs att de spelar på
ett sunt och hållbart sätt.

Hans Lord Skarplöth
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JANUARI –MARS 2019
Försäljning
De svenska nettospelintäkterna uppgick under det första
kvartalet till 1 000 MSEK (990), en ökning med 1 %.
Hästspelets intäkter minskade med 105 MSEK, vilket kompenserades av sportspel och casino som under perioden gav
intäkter om 115 MSEK. Hästspelets omsättning påverkades
negativt av spelansvarsåtgärder och obligatorisk registrering
som infördes under 2018. Även fortsatt hårdare marknadskonkurrens om "live-spelarna" märks främst i de enklare
spelformerna. Kvartalet hade en V75-lördag mer och sex V75jackpots färre än jämförelseperioden, vilken också innehöll
påskhelgen och ATG Springsrace.
Hästspelets svenska bruttoomsättning var 2 831 MSEK
(3 197). Den internationella bruttoomsättningen var 507
MSEK (524), en minskning med cirka 3 %. Total bruttoomsättning för hästspelet (svenskt och internationellt spel) uppgick till
3 339 MSEK (3 722) vilket är en minskning med 10 %. Spelarnas
totala vinstpooler uppgick för perioden till 2 337 MSEK (2 605).
Hållbarhet, andel gröna kunder och grön omsättning
ATGs viktigaste hållbarhetsfråga är spelansvaret och att ha
långsiktigt hållbara kunder. Under kvartalet har system för att
mäta hållbar, dvs grön omsättning implementerats. Så snart
tillräcklig mängd data finns tillgänglig kommer ATG att redovisa andel gröna kunder och andel grön omsättning.
Kostnader
Kostnaderna för kvartalet uppgick till 712 MSEK (363), vilket
är en ökning med cirka 96 %. En ny betydande kostnadspost
har uppstått då ATG har ingått avtal med hästsporten om
betalning för hästsportsinformation och rättigheter. Denna
kostnad motsvarar cirka 5 % av total bruttoomsättning för

Nettospelintäkter per spel

Häst: 89 %
Casino: 6 %
Sportspel: 5 %

hästspel. Kostnadsökningen förklaras också till del av omklassificering av ombudsintäkter, det vill säga avgifter som ombud
tar av kund för att delta i spel, som tidigare redovisats som
en minskad ombudsprovision. De nya spelområdena sport och
casino ökar också de övriga kostnaderna. Personalkostnaderna
har ökat till följd av breddning av verksamheten.
Rörelseresultat
Kvartalets rörelseresultat uppgick till 288 MSEK (771), en
minskning med 483 MSEK. Rörelseresultatet påverkas negativt, utöver ovan beskrivna kostnadsökningar, av att spelskatt
redovisas i rörelseresultatet medan tidigare lotteriskatt redovisats efter finansiella poster.
Resultat
Kvartalets resultat uppgick till 277 MSEK (11). Det högre resultatet förklaras främst av att posten medel till trav- och galoppsporten inte längre finns från 1 januari 2019 då nya spellagen trädde
i kraft. Istället för medel till trav- och galoppsporten kommer
ATG, utöver ovan beskrivna kostnad för hästsportinformation
och rättigheter, att lämna utdelning och koncernbidrag enligt
sedvanliga aktie- och skatterättsliga regler.
Investeringar
Periodens kassaflödespåverkande investeringar i immateriellaoch materiella tillgångar uppgick till 109 MSEK (68). Investeringarna består i huvudsak av utveckling av tekniska plattformar och mjukvara för bland annat spelsystem för befintliga
och kommande spelprodukter samt av vidareutveckling av
de digitala kanalerna. Under perioden har ATG förvärvat den
danska spelkoncernen, Ecosys A/S, där köpeskillingen uppgick
till 77 MSEK vilket betalades kontant på tillträdesdagen.
Kassaflödet
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
234 MSEK (-9). Kassaflöde från investeringsverksamheten
uppgick till -193 MSEK (-75). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -227 MSEK (-1). Periodens kassaflöde uppgick till -187 MSEK (-85). Förändringen förklaras
främst av en ökning av investeringsvolymen och förändring
av kassaflöde från finansieringsverksamheten där koncernen
tagit upp nya lån om 277 MSEK (0) samt lämnat lån till ägare
om 502 MSEK (0). Totala likvida medel vid periodens slut
uppgick till 336 MSEK (403).
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Finansiell ställning
Koncernen har under perioden upptagit ett banklån om 275
MSEK vilket var en del i tidigare outnyttjad kreditram. Lånet
har en löptid på 3 år. ATG:s outnyttjade checkräkningskrediter uppgick vid periodens slut till 52 MSEK (15). Koncernens
balansomslutning uppgick till 2 612 MSEK (1 672).

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Medarbetare
Medelantalet anställda under perioden var 387 (343). ATG är i
en fas av uppbyggnad av nya produktområden och investering
i framtida tillväxt vilket också återspeglas i behovet av att öka
antalet anställda.
Säsongseffekter
Försäljningen har historiskt uppvisat en viss säsongsvariation.
De variationer som finns har flera förklaringar, bland annat
planeringen av tävlingskalendern för hästsporten, antalet
lördagar med V75 under perioden, när vissa långhelger in
faller i kalendern och på de erbjudanden som bolaget ger till
marknaden.

Antal ordinarie V75-omgångar i kvartalet
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13
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13

13
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14
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14
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Kunder
Antal aktiva kunder vid utgången av kvartalet var cirka 1,1
miljoner personer (0,5) vilket är mer än en fördubbling i jämförelse med samma tid året innan.
Transaktioner med närstående
Utöver löpande förvaltningstransaktioner och lån till ägare har
koncernen under perioden inte haft några väsentliga transaktioner med närstående.

Framtidsutsikter
ATG förväntar sig att spelansvarsåtgärderna kommer att
påverka bolagets, och spelmarknadens, omsättning negativt
under 2019. Samtidigt ger omregleringen nya tillväxtmöjligheter för ATG inom de nya spelområdena. Från år 2020 är förväntningen att den svenska spelmarknaden kommer att växa
från en ny lägre nivå, till följd av omregleringen, en förväntan
som stödjs av utvecklingen av tidigare omreglerade spelmarknader. På lång sikt är den starkaste korrelerande faktorn med
omsättningsökning inom spelmarknaden ökningen av hushållens disponibla inkomst.
ATG fick licenser för vadhållning (häst- och sportspel) och
kommersiellt onlinespel (nätcasino) och lanserade dessa nya
produktområden den 1 januari 2019. Det möjliggör för ATG
att fortsätta att bredda kunderbjudandet och ger möjlighet till
etablering utomlands. ATG förväntar sig att dessa möjligheter
ska kunna påverka bolagets omsättning och resultat positivt i
ett långt perspektiv. Den nya lagstiftningen påverkar en rad villkor för ATG, såsom ändring i beskattning av spelomsättningen
till 18 %, att bolaget blir inkomstskatteskyldigt, möjlighet för
utbetalning av medel till ägarna samt ändringar i avtalet mellan
ägarna och staten samt bolagsordningen gällande till exempel
utdelning från bolaget.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
ATG:s verksamhet medför risker och osäkerhetsfaktorer som
i varierande omfattning kan påverka bolaget negativt. Både
strategiska-, compliance-, operativa- och finansiella risker kan
på kort och lång sikt påverka möjligheten att uppnå målen enligt affärsplanen. Genom att arbeta kontinuerligt och systematiskt med riskhantering identiﬁeras risker, nödvändiga åtgärder
vidtas och en god intern styrning och kontroll säkerställs.
Inom ATG är riskhantering en integrerad del av processen för
planering och uppföljning av verksamheten. De väsentliga
riskerna och osäkerhetsfaktorerna bedöms vara desamma som
i den senaste årsredovisningen. För en utförlig beskrivning av
ATG:s risker och osäkerhetsfaktorer och hanteringen av dessa
hänvisas till årsredovisningen 2018, sidorna 48 och 50–52.

Koncernen
Koncernen består av moderbolaget Aktiebolaget Trav och
Galopp (556180-4161), helägda dotterbolaget Kanal 75 AB
(556578-3965) samt helägda Ecosyskoncernen med moderbolag Ecosys A/S (reg nr 30556372) med helägda dotterbolag Bet25 A/S (reg nr 30897765) och Ecosys Ltd (reg nr
C53354). Ecosyskoncernen konsolideras först i kvartal två, se
ytterligare information i not 4. Därav generaras 100 % (100)
av koncernens nettospelintäkter av moderbolaget i kvartalet.
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga
risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 27 april 2019

Bo Netz
Styrelseordförande

Marjaana Alaviuhkola
Vice ordförande

Lina Bertilsson
Styrelseledamot

Petra Forsström
Styrelseledamot

Agneta Gille
Styrelseledamot

Roland Johansson
Styrelseledamot

Urban Karlström
Styrelseledamot

Birgitta Losman
Styrelseledamot

Mats Norberg
Styrelseledamot

Susanna Rystedt
Styrelseledamot

Marianne Martinsson
Styrelseledamot, arbetstagar
representant

Hans Lord Skarplöth
Verkställande direktör och koncernchef

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
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FINANSIELLA RAPPORTER
Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag
MSEK
Nettospelintäkter
Ombudsintäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter
Spelskatt
Aktiverat arbete för egen räkning
Personalkostnader
Övriga kostnader

Not
3

jan–mar 2019

jan–mar 2018

jan–dec 2018

1 000

990

4 162

71

-

-

125

144

725

1 196

1 135

4 887

-196

-

-

23

26

114

-97

-77

-352

-600

-284

-1 060

Av- och nedskrivningar immateriella- och materiella anläggningstillgångar

-39

-28

-122

Rörelseresultat

288

771

3 467

Resultat från finansiella poster

1

-0

4

288

771

3 471

Medel till Trav- och Galoppsporten

-

-400

-2 093

Åtagande enligt avtal med staten

-

-12

-50

288

359

1 328

Resultat före skatt och medel till sporten

Resultat före skatt
Lotteriskatt

-

-347

-1 455

Skatt1)

-12

0

0

Periodens resultat

277

11

-127

Periodens övriga totalresultat, netto efter skatt

-

-

-

Summa totalresultat för perioden hänförligt till
moderbolagets aktieägare

277

11

-127

693

29

-318

400

400

400

Periodens övriga totalresultat
Poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen:

Resultat per aktie, SEK
Före och efter utspädning2)
Antalet aktier, tusental
Genomsnittligt antalet utestående aktier

1) I delårsrapporten används en lägre bedömd skattesats än den formella skattesatsen om 21,4 % då en väsentlig del av årets resultat före skatt beräknas ges i koncernbidrag till Svensk
Travsport vid årsbokslutet 2019.
2) Ingen utspädning förekommer under rapportperioden.
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Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag
MSEK

Not

2019-03-31

2018-03-31

2018-12-31

710

430

666

403

185

279

269

85

185

1 383

700

1 130

33

36

32

0

0

0

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

2

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Fordran koncernföretag

612

146

88

Övriga fordringar

192

323

243

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel

55

65

79

336

403

521

Summa omsättningstillgångar

1 229

972

963

SUMMA TILLGÅNGAR

2 612

1 672

2 093

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital (hänförligt till moderbolagets aktieägare)
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital

40

40

40

-40

-40

-40

Balanserat resultat inklusive periodens resultat

821

682

544

Summa eget kapital moderbolagets aktieägare

821

682

544

882

30

524

Långfristiga skulder
Skuld till kreditinstitut
Uppskjutna skatteskulder
Summa långfristiga skulder

2

0

0

0

882

30

524

137

90

198

17

9

9

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld till kreditinstitut
Skuld koncernföretag

180

128

1

Skuld kontokunder

318

288

368

12

0

0

156

310

348

88

134

102

Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

909

959

1 026

2 612

1 672

2 093
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

MSEK
Eget kapital per 1 januari 2018

Aktiekapital
40

Övrigt tillskjutet Balanserad vinst
kapital
eller förlust
-40

Periodens resultat

Summa eget
kapital

671

671

11

11

Övrigt totalresultat
Eget kapital per 31 mars 2018

40

-40

682

682

Eget kapital per 1 januari 2019

40

-40

544

544

277

277

821

821

Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Eget kapital per 31 mars 2019

40

-40
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Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag
jan–mar 2019

jan–mar 2018

jan–dec 2018

288

771

3 467

39

28

122

0

2

-19

Medel till trav- och galoppsporten

-

-423

-2 150

Åtagande enligt avtal med staten

-

-12

-50

MSEK
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar immateriella och materiella tillgångar
Övriga poster

Erhållen ränta
Erlagd ränta

1

0

7

-3

-1

-3

Betald inkomsskatt

0

0

0

Betald lotteriskatt

-

-372

-1 452

324

-6

-78

46

38

164

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder

-137

-40

54

Kassaflöde från den löpande verksamheten

234

-9

140

Investeringar i immateriella tillgångar

-65

-58

-344

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-44

-10

-148

Förvärvade andelar i dotterföretag

-77

-

-

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar

Investeringsverksamheten

Minskning/Ökning av långfristiga fordringar

-7

-7

-107

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-193

-75

-599

Finansieringsverksamheten
Upptagning av lån

277

0

501

Amortering av lån

-2

-1

-9

Lämnade lån till ägare

-502

-

-

Kassaflöde från finanseringsverksamheten

-227

-1

492

Periodens kassaflöde

-187

-85

33

521

488

488

3

0

0

336

403

521

Likvida medel vid periodens början
Kursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut1)
1) Av likvida medel vid periodens slut härrör 292 MSEK (261) från redovisningsmedel tillhörande kontokunder.
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
MSEK
Nettospelintäkter

Not
3

jan–mar 2019

jan–mar 2018

jan–dec 2018

1 000

990

4 162

Ombudsintäkter

71

Övriga rörelseintäkter

98

88

486

1 169

1 078

4 648

-196

-

-

Summa intäkter
Spelskatt
Aktiverat arbete för egen räkning
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader

23

26

114

-84

-66

-306
-901

-597

-247

Av- och nedskrivningar immateriella- och materiella anläggningstillgångar

-27

-21

-89

Rörelseresultat

289

770

3 466

1

0

5

290

771

3 471

Medel till Trav- och Galoppsporten

-

-400

-2 093

Åtagande enligt avtal med staten

-

-12

-50

290

359

1 328

-

-347

-1 455

Resultat från finansiella poster¹)
Resultat före skatt och medel till sporten

Resultat före skatt
Lotteriskatt
Skatt

2)

Periodens resultat

-12

-

-

278

11

-127

1) Ränteintäkter från koncernföretag uppgår för perioden till 1 MSEK (0).
2) I delårsrapporten används en lägre bedömd skattesats än den formella skattesatsen om 21,4 % då en väsentlig del av årets resultat före skatt beräknas ges i koncernbidrag till Svensk
Travsport vid årsbokslutet 2019.
Moderbolaget har inte några poster 2019 och 2018 som redovisas i övrigt totalresultat. Periodens resultat för moderbolaget utgör därmed även periodens totalresultat.
Moderbolaget presenterar därför ingen separat "Rapport över totalresultat".
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag
MSEK

2019-03-31

2018-03-31

2018-12-31

696

412

651

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

215

74

183

Finansiella anläggningstillgångar

272

85

185

1 184

571

1 019

33

32

29

0

0

0

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Fordran hos koncernföretag

670

205

135

Övriga fordringar

192

322

242

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

53

65

77

336

403

521

Summa omsättningstillgångar

1 286

1 026

1 004

SUMMA TILLGÅNGAR

2 469

1 597

2 023

Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

622

199

569

Fritt eget kapital

199

482

-27

Summa eget kapital

821

681

543

Långfristiga skulder
Skuld till kreditinstitut

774

-

498

Summa långfristinga skulder

774

-

498

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

117

73

170

Skuld till koncernföretag

203

136

17

Skuld till kontokunder

318

288

368

Aktuella skatteskulder

12

0

0

156

305

344

68

114

83

875

916

982

2 469

1 597

2 023

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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NYCKELTAL KONCERNEN
jan–mar
2019

jan–mar
2018

okt–dec
2018

jan–dec
2018

jan–dec
2017

Nettospelintäkter, MSEK

1 000

990

1 076

4 162

4 209

Periodens resultat, MSEK

277

11

-45

-127

99

Resultat per aktie, SEK

693

29

-112

-318

247

EBITDA, MSEK

327

799

986

3 589

3 470

Rörelseresultat, MSEK

288

771

952

3 467

3 372

Rörelsemarginal, %

24%

71%

74%

71%

70%

2,2

1,4

2,8

2,8

1,6

Nyckeltal definerat enligt IFRS

Nyckeltal som inte defineras enligt IFRS;

Skuldsättningsgrad, ggr
Resultat före skatt, MSEK

288

359

327

1 328

1 565

Soliditet, %

31%

41%

26%

26%

38%

Eget kapital, MSEK

821

682

544

544

671

2 053

1 708

1 360

1 360

1 678

Avkastning på totalt kapital, %

11%

1%

neg.

neg.

6%

Avkastning på eget kapital, %

41%

2%

neg.

neg.

16%

Kassaflöde från den löpande
verksamheten, MSEK

234

-9

241

140

102

Kassaflöde från den löpande
verksamheten per aktie, kr

585

-21

601

349

253

-3

-

-

-

-

Eget kapital per aktie, kr

Operationella nyckeltal;
NPS, Net Promotor Score
Spelområdeskännedom, Sport eller Casino, %
Antal aktiva kunder, miljoner
Medelantalet anställda

34%

-

-

-

-

1,1

0,5

1,0

1,0

0,5

387

343

367

353

321
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Not 1 Redovisningsprinciper
Allmän information
Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) org. nr. 556180-4161 är
moderbolag i koncernen ATG. Aktiebolaget Trav och Galopp
AB har sitt säte i Stockholm med adress 161 89 Stockholm.
Verksamheten i moderbolaget ATG består i att trygga den
långsiktiga utvecklingen för trav- och galoppsporten genom
att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt. Uppdraget är formulerat av våra ägare, trav- och galoppsporten, och staten –
som reglerar bolagets verksamhet.
Samtliga belopp redovisas i miljoner kronor (MSEK) om inte
annat anges. Uppgifter inom parentes avser samma period
föregående år.
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34
Delårsrapportering. ATG tillämpar International Financial
Reporting Standards (IFRS) som antagits av EU, RFR 1
Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt årsredovisningslagen (ÅRL). Moderbolagets redovisning upprättas
i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer och
årsredovisningslagen (ÅRL).
Delårsrapporten har upprättats enligt de redovisningsprinciper och beräkningsprinciper som framgår av Årsredovisningen
2018 sid 73-81.

Intäktsredovisning
Sedan den 1 januari 2019 består ATG:s nettospelintäkter av
spel på hästar, casinospel och sportspel.
Hästspelsintäkter
ATG:s hästspelsintäkter avser spel på hästsport och redovisas när trav- och galopptävlingarnas resultat fastställts efter
avslutad tävling. Intäkten värderas till det verkliga värdet av
vad som erhållits. Spelomsättningen omfattar endast spel
gjorda i Sverige. Koncernens hästspelsintäkter består av ett
nettobelopp ”Nettospelintäkter” baserat på spelarnas insatser
med avdrag för utbetalda vinster.

Sportspels- och casinospelsintäkter
ATG:s sportspels- och casinospelsintäkter redovisas som
nettospelintäkter i den period som spelet avgörs. Nettospelintäkter består av spelarnas insatser (bruttospelintäkter)
med avdrag för spelarnas vinster. Intäkterna värderas till det
verkliga värdet av vad som erhållits.
Sportspel som inte är avgjorda vid periodens slut har karaktär av derivat då ATG har en öppen position, med fastställda
odds gentemot kunden. Dessa definieras som Finansiell skuld
som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen i enlighet med IFRS 9 Finansiella instrument. Per balansdagen uppgår värdet av dessa skulder till oväsentliga belopp. Intäkten
redovisas i den period som spelet avgörs.
Övriga intäkter
Övriga intäkter avser intäkter från aktiviteter utanför företagets huvudsakliga verksamhet. De utgörs främst av produktionsintäkter av TV och internettjänster inom trav- och
galoppsporten, försäljning internationellt, partnerintäkter och
butiksintäkter. Övriga intäkter avser även valutakursvinster vid
omräkning av leverantörsskulder och kundfordringar i utländsk
valuta.
Ombudsintäkter
Ombudsintäkter avser intäkter för spelkuponger samt intäkter
från ombuds andelsspel. Intäkterna är en del av kundernas
insatser för att delta i spel och ingår i underlaget för beräkning av spelskatt. ATG:s kostnad för ombudens provisioner
redovisas under Övriga kostnader i de finansiella rapporterna.

Nya och ändrade redovisningsprinciper
Den 1 januari 2019 trädde IFRS 16 Leasing ikraft. För mer
information om införandet se not 5.
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Not 2 Finansiella instrument – verkligt värde
Upplysning om verkligt värde på utlåning och upplåning enligt
nedanstående:
REDOVISAT VÄRDE

VERKLIGT VÄRDE

2019-03-31

2018-03-31

2018-12-31

2019-03-31

2018-03-31

2018-12-31

Långfristiga fordringar

192

85

185

192

85

185

Summa långfristig fordran

192

85

185

192

85

185

Skuld till kreditinstitut

882

30

524

883

30

525

Summa långfristig upplåning

882

30

524

883

30

525

jan–mar
2019

jan–mar
2018

jan–dec
2018

Häst

885

990

4 162

Sport

54

-

-

Casino

61

-

-

1 000

990

4 162

jan–mar
2019

jan–mar
2018

jan–dec
2018
2 545

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

Not 3 Nettospelintäkter
Nettospelintäkter per spel
Belopp i MSEK

Summa

Nettospelintäkter per försäljningskanal
Belopp i MSEK
e-kanal

680

596

Retail*

320

394

1 617

Summa

1 000

990

4 162

* Inklusive fjolårets banspel.

Ingen enskild kund står för mer än 10 % av omsättningen.
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Not 4 Förvärsanalys
Under mars genomförde ATG förvärvet av den danska spelkoncernen Ecosys A/S i enlighet med tidigare tecknat villkorat
förvärvsavtal. Koncernen består av moderbolaget Ecosys A/S
samt helägda dotterbolagen Bet25 A/S och Ecosys Ltd. Koncernen tillhandahåller hästspel (Derby25.dk), sportsbetting
(Bet25.dk), casino (Rød25.dk) och mobilcasino (Casinogo.dk).
Köpeskillingen uppgick till 77 MSEK vilket har betalats kontant
vid tillträdet. Transaktionskostnader relaterade till förvärvet
om 3 MSEK redovisas under perioden januari – mars 2019
som en kostnad i koncernens rapport över totalresultat under
Övriga kostnader.

Räkenskapsåret 2017 hade koncernen en omsättning om 64
MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på
-26 MSEK. Räkenskapsåret 2018 hade koncernen en omsättning om 103 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar
(EBITDA) på -0 MSEK.
Vid tidpunkten för publicering av denna delårsrapport saknas
tillräcklig information för att göra någon preliminär förvärvsanalys och koncernen kommer att konsolideras och redovisas i
de finansiella rapporterna först i kvartal två.
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Not 5 Leasing
Leasing enligt IFRS 16
Den nya leasingstandarden IFRS 16 ersätter IAS 17 Leasingavtal samt de relaterade tolkningarna IFRIC 4, SIC-15 och SIC
27. Den nya standarden innebär att leasetagare ska redovisa
alla kontrakt som uppfyller definitionen av ett leasingkontrakt,
utom kontrakt om maximalt 12 månader och kontrakt av
individuellt lågt värde, som tillgång och skuld i rapport över
finansiell ställning. Implementeringen av den nya standarden
medför ökade tillgångar och räntebärande skulder i rapport
över finansiell ställning. Det ger även en positiv påverkan på
rörelseresultatet i resultaträkningen baserat på att en del
av leasingkostnaderna redovisas som en räntekostnad inom
finansnettot. I kassaflödesanalysen fördelas leasingbetalningarna mellan erlagda räntor inom det operativa kassaflödet och
amortering av leasingskulder inom finansieringsverksamheten.

Det innebär således en positiv effekt på det operativa kassaflödet. ATG tillämpar den förenklade övergångsmetoden vilket
innebär att jämförelsesiffrorna inte räknats om. Övergången
har påverkat ATG:s finansiella rapporter genom att hyreskontrakt avseende lokaler och andra mindre leasingobjekt
redovisas i rapport över finansiell ställning. För leasingavtal
som tidigare klassificerats som operationella leasingavtal
med koncernen som leasetagare redovisas en leasingskuld
till nuvärdet av framtida leasingbetalningar, uppgående till
98 MSEK per den 1 januari 2019. Tillgångarna (nyttjanderätterna) redovisas till samma belopp som leasingskulderna, utan
någon övergångseffekt i eget kapital. I moderbolaget redovisas fortsättningsvis samtliga leasingavtal enligt reglerna för
operationell leasing.

Koncernens övergångseffekt till IFRS 16
Belopp i MSEK

2018-12-31
IAS 17

Effekt
IFRS 16

2019-01-01
IFRS 16

34

98

132

5

-5

0

Anläggningstillgångar
Nyttjanderättstillgångar
Omsättningstillgångar
Förutbetald leasingavgift
Likvida medel

-5

Summa tillgångar

34

93

127

-5

Långfristiga skulder för finansiella leasingavtal

25

85

110

Kortfristiga skulder för finansiella leasingavtal

9

8

17

34

93

127

Eget kapital och skulder
Eget kapital (hänförligt till moderbolagets aktieägare)

Summa skulder och eget kapital
Koncernens vägda genomsnittliga marginella låneränta uppgick den 1 januari 2019 till 3,0 %.

Avstämning mellan operationella leasingåtaganden som redovisats enligt IAS 17
2018-12-31 och leasingskulder som redovisas enligt IFRS 16
Åtaganden för operationella leasingavtal per den 31 december 2018
Förutbetalade operationella leasingkostnader per 2018-12-31
Diskonteringseffekt med koncernens diskonteringsränta
Skulder för finansiella leasingavtal per 2018-12-31
IFRS 16 Total leasingskuld per 2019-01-01
Förutbetalade operationella leasingkostnader per 2018-12-31
Nyttjanderättstillgångar per 2019-01-01

131
-5
-33
34
127
5
132

SIDA 16 AV 18

DELÅRSRAPPORT

1 JANUARI – 31 MARS 2019
FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG).

PUBLICERAD 29 APRIL 2019

DEFINITIONER
Nyckeltal och verksamhetsdefinitioner

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.
Andel grön omsättning Andel av ATG:s nettospelintäkter som kommer från kunder som
identifieras som gröna (=låg risknivå) enligt
analys i spelansvarsverktyget PTS (Player
Tracking System).
Andel gröna kunder Andel kunder som spelat
(registerat) senaste 12 månaderna hos ATG
och identifieras som gröna (=låg risknivå) enligt
analys i spelansvarsverktyget PTS (Player
Tracking System).
Antal aktiva kunder Det antal kunder som
lagt minst ett vinstbevakat/registrerat spel de
senaste tolv månaderna.
Antal miljonvinster Antal vinnande, svenska
kunders vinster, system med ett vinstbelopp på
minst en miljon kronor.
ATG butiker De butiker som tillhandahåller
ATG:s produkter.
Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt
dividerat med genomsnittligt eget kapital uttryckt i procent.
Avkastning på totalt kapital Resultat efter
skatt dividerat med balansomslutningen uttryckt i procent.
EBITDA Rörelseresultat före av- och ned
skrivningar.
Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat
med genomsnittligt antal aktier som uppgår till
400 000 för rapportens redovisade perioder.
Internationellt netto Netto av provisionsintäkter, provisionskostnader och driftskostnader för
den internationella verksamheten.
Kassaflödet från den löpande verksamheten
per aktie, SEK Kassaflödet från den löpande
verksamheten dividerat med genomsnittligt
antal aktier som uppgår till 400 000 för rapportens redovisade perioder.
Lotteriskatt ATG betalade enligt lag
(1991:1482) en lotteriskatt om 35 procent av
spelets netto i skatt. Den 1 januari 2019 ersattes lotteriskatten av spelskatt.

Medel till Trav- och Galoppsporten De ekonomiska medel ATG bistått den Svenska trav- och
galoppsporten med. Inkluderade utbetalningar
till centralförbund och banor men även medel
till uppfödare och hästägare. Den ekonomiska
modellen förändrades den 1 januari 2019 på
grund av nya förutsättningar i och med omregleringen av spelmarknaden varför Medel till
Trav- och Galoppsporten ersätts med betalning
för köpta tjänster och utdelning eller liknade till
ägare.

Totalisator (totalisatorspel eller totospel) är ett
system för vadhållning vid hästkapplöpningar och
används i nästan alla länder som anordnar travoch 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.

Medelantal anställda Medelantalet anställda
under rapportperioden.

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

Nettospelintäkter Spelarnas insatser med
avdrag för vinster till spelarna.
NPS (Net Promotor Score) Andelen av ATG:s
kunder som sannolikt skulle rekommendera
ATG (svarat 9-10 på en skala från 0-10) minus
andelen som sannolikt inte skulle göra det
(svarat 0-6).
Oinlöst Vinster som inte löses in.

Åtagande enligt avtal med staten Utbetalning från ATG som ägarna Svensk Travsport
och Svensk Galopp enligt avtal med staten har
åtagit sig att göra. Årligen betalas 50 MSEK till
Hästnäringens Nationella Stiftelse. Ansvaret
för åtagandet är från den 1 januari 2019 flyttat
till ATG:s ägare Svensk Travsport och Svensk
Galopp.

Ombud Återförsäljare av ATG:s spel i butik.
Omsättningstillväxt Omsättningsökning eller
-minskning uttryckt i procent.
Pooler För varje spelform och varje tävlingstillfälle summeras omsättningen för alla köpta spel
i en pool som, efter avdrag, utdelas i vinster till
vinnare.
Resultat per aktie Nettoresultat dividerat
med genomsnittligt antal aktier som uppgår till
400 000 för rapportens redovisade perioder.
Rörelsemarginal Rörelseresultatet efter av- och
nedskrivningar i procent av totala intäkter.
Skuldsättningsgrad Totala skulder dividerat
med eget kapital.
Soliditet Eget kapital dividerat med balansomslutningen uttryckt i procent.
Spelinspektionen, tidigare Lotteriinspektionen Myndighet som ska säkerställa att lotterier,
kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige
utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.
Spelområdeskännedom, Sport eller casino:
Andel av ATG:s prioriterade målgrupper som
känner till att ATG erbjuder spel inom fler än ett
spelområde.
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OM ATG

KONTAKTINFORMATION

ATG har sedan 1974 levererat spänning och underhållning med kvalitet till svenska folket. Visionen är att leverera
världens bästa spelupplevelser. Erbjudandet är: spännande
spelupplevelser på ett schysst och smidigt sätt. Med schysst
menas att ATG bryr sig och tar ansvar; att erbjuda en schysst
spelupplevelse i en pålitigt miljö. ATG erbjuder spel på häst-,
sport- och casinospel. ATG finns hos drygt 2 000 ombud, i
digitala plattformar samt på 40-tal trav- och galoppbanor
runt om i landet. Under 2018 erbjöd ATG spel på fler än 22
000 spelbara lopp. Koncernen omsatte år 2018 4,2 miljarder
kronor.

Lotta Nilsson Viitala, Chief Financial Officer
lotta.nilssonviitala@atg.se
Vx: 08-627 20 00

- Hästnäringens motor och spelbranschens kompass

AB Trav och Galopp (ATG) ägs av trav- och galoppsporten.
Sedan starten 1974 har ATG bidrgit med drygt 40 miljarder till
trav- och galoppsporten. Läs mer: https://omatg.se/

Kontaktpersoner vid frågor:
Patrik Brissman, Chief Corporate Communications Officer
patrik.brissman@atg.se
corporate@atg.se
Tel: 08-627 22 27, 070-527 22 27

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport januari – juni 2019		
Delårsrapport januari – september 2019

23 augusti 2019
24 oktober 2019

Bolagsstämma
Årsstämma				11 juni 2019
AB Trav och Galopp, org nr 556180-4161
161 89 Stockholm
08-627 20 00
www.atg.se
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