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Andra kvartalet i sammandrag, koncernen
•  Nettospelintäkter uppgick till 1 091 MSEK (1 058).
• Periodens rörelseresultat uppgick till 302 MSEK (868).
•  Periodens resultat uppgick till 291 MSEK (-45).
•  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 

254 MSEK (-24). 
•  Ecosys konsolideras in i ATG-koncernen från och med 1 april 

2019. 

Januari-juni i sammandrag, koncernen
•  Nettospelintäkter uppgick till 2 091 MSEK (2 049).
• Periodens rörelseresultat uppgick till 590 MSEK (1 639).
•  Periodens resultat uppgick till 568 MSEK (-33).
•  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 

486 MSEK (-33). 

Viktiga händelser under halvåret
•  Den första januari 2019 omreglerades den svenska spel-

marknaden 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 
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 i kraft kommer ATG 
inte längre att betala lotteriskatt utan istället betala spel-
skatt 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.

•  Vid årsstämman nyvaldes Anders Källström och Per Larsson 
in som representanter för ST respektive SG i ATG:s styrelse. 
Roland Johansson avgick och Daniel Schütser avgick under 
april. Styrelsens övriga ledamöter omvaldes. 

Viktiga händelser efter perioden
•  Konkurrensverket har den 11 juli beslutat att inte utreda 
BOS:s (Branschorga nisationen för OnlineSpel) klagomål mot 
ATG vidare utan avskriver ärendet från fortsatt handläggning. 
Beslutet kan inte överklagas.   

• ATG har beslutat att omorganisera och slår samman tre av-
delningar (försäljnings-, marknads- samt produkt och affärs-
utvecklingsavdelningarna) till en avdelning, ATG Commercial, 
under ledning av Katarina Widman. Syftet med förändringen 
är att optimera arbetet med varumärken och produkter för att 
tydligare sätta kunden i fokus.    
• Ny VD, Mikael Bäcke, är utsedd i den danska dotter-
koncernen Ecosys A/S. Henrik Friis byter roll till vice VD. 
• ATG har beviljats ett nytt lån med en kreditram om 300 
MSEK. 

ATG STABILT TROTS UTMANINGAR

Nyckeltal, koncernen apr–jun 2019* apr–jun 2018 jan–jun 2019* jan–jun 2018 jan–dec 2018

Nettospelintäkter 1 091 1 058 2 091 2 049 4 162

Rörelseresultat, MSEK 302 868 590 1 639 3 467

Rörelsemarginal, % 23% 82% 24% 80% 71%

Balansomslutning, MSEK 2 918 1 679 2 918 1 679 2 093

Eget kapital, MSEK 1 112 638 1 112 638 544

Eget kapital per aktie, SEK 2 780 1 595 2 780 1 595 1 360

Soliditet, % 38% 38% 38% 38% 26%

Kassaflödet från den löpande verksamheten, MSEK 254 -24 486 -33 140

Antal aktiva kunder, miljoner 1,2 0,5 1,2 0,5 1,0

* Ecosys-koncernen konsolideras i ATG-koncernen från och med 1 april 2019
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Få har undgått att Sverige fått en ny spellagstiftning. Trots 
kritiken mot spelbranschen som blossat upp i samband med 
den nya regleringen så vill jag ändå påstå att spellagen i sig 
varit en stor framgång. Kanaliseringen är hög – cirka 70 bolag 
har licens på den kommersiella licensmarknaden. De spelan-
svarsåtgärder som följde med den nya lagen har haft effekt, 
alla kunder måste i dag sätta insättningsgränser och över 
37 000 spelare har utnyttjat möjligheten att stänga av sig via 
spelpaus.se. Detta har förstås påverkat omsättningen för alla 
bolag och även ATG. Den svenska spelmarknaden har upp-
skattningsvis minskat med cirka 13 procent i jämförelse med 
samma tidperiod i fjol. 

Dialogen om alltför aggresiv marknadsföring avseende 
spelreklam har fortsatt. ATG har ambitionen att vara spel-
branschens kompass och därmed ett föredöme inom bran-

schen. Utöver att fokusera på att skapa särskiljande reklam 
med hög verkshöjd så har vi valt att inte marknadsföra casino i 
bred media såsom TV- och radioreklam. 

ATG har under många år arbetat tätt med hästsporten för 
att skydda sportens integritet och minimera risken för match-
fixing. Nytt sedan årsskiftet är att vi också tillhanda hålller 
sportspel och därmed också har ett ansvar att ta vad gäller 
matchfixing inom annan sport än hästsport. Vi är ödmjuka 
inför att vi, relativt spel på hästar, är nybörjare på annan 
sport. Men, vi har under första halvåret fattat beslut om att ta 
bort möjligheten att spela på lägre divisioner i svensk fotboll 
och likaså möjligheten att spela på individuella gula kort inom 
fotbollen. Detta för att minska risken för matchfixing. 

ATG har dessutom fortsatt sitt ständiga förbättringsarbete 
avseende att motverka penningtvätt. 

STABIL OMSÄTTNING –  
MEN UTMANINGAR FÖR HÄSTSPELET 

Växande marknadsandel och största spelbolaget på den kommersiella licensmarknaden.
Högsta nettoomsättningen i bolagets historia. De sex första månaderna på den nya 
spelmarknaden har varit framgångsrika för ATG. Men våra siffror skvallrar också om  
att vi har haft – och har – tuffa utmaningar.

Den 1 januari lanserade ATG två nya produktområden – Sport och Casino – utöver spel på hästar. ATG har under årets sex första månader haft en positivt tillväxt på 
den kommersiella licensmarknaden.

”  Vi tar marknadsandelar 
och ökar omsättningen, 
men behöver bli mer 
effektiva för att lång-
siktigt säkra en stabil 
finansiering av häst-
sporten.”
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Vi har ökade kostnader från investeringarna och lansering-
arna av de nya produktområdena men också ökade kostnader 
från ännu högre ambitioner avseende compliance. Summa 
summarum, vi tar marknadsandelar och ökar omsättningen, 
men behöver bli mer effektiva för att öka vår lönsamhet för att 
långsiktigt säkra en stabil finansiering till våra ägare. 

Till sist – fyra saker:
1.  I slutet av mars blev ATG helägare till den danska spelbo-

lagskoncernen Ecosys. Vi tror att Ecosys med varumärkena 
Bet25.dk, Rod25.dk, Derby25.dk och Casinogo.dk kan 
utvecklas starkt på den danska spelmarknaden. Nettospel-
intäkterna från Ecosys uppgick till 27 miljoner kronor under 
det andra kvartalet.

2.  I juli avskrev Konkurrensverket en anmälan från Bos 
(Branschföreningen för onlinespel) att Betsson och Kindred 
skulle få tillgång till ATG:s pooler. Det var ett klokt och väl-
balanserat beslut. Självfallet måste ATG ha äganderätt över 
sina egna varumärken och själv välja vilka vi vill samarbeta 
med. 

3.  ATG är det enda bolag som valt att ingå avtal med trav- och 
galoppsportens organisationer och därmed betalar cirka 
fem procent av sin bruttoomsättning för sporträttigheter 
och rörlig bild. 

4.  Våra kunder är vår viktigaste 
tillgång. Katarina Widman är se-
dan 1 augusti Chief Commercial 
Officer för den nya avdelningen 
Commercial, som är en samman-
slagning av de tre tidigare avdel-
ningar Sales, Market och Product 
and Business Development. 
Syftet med omorganisationen är 
att optimera arbetet med att ge 
våra kunder den absolut bästa 
spelupplevelsen vid varje tillfälle 
och i alla kanaler. 

Hasse Lord Skarplöth
VD och koncernchef, ATG

Grön omsättning och gröna kunder
Det kan kanske tyckas paradoxalt att jag som vd för ett spelbo-
lag tycker att effekten av lagen med minskad totalomsättning 
är bra, men spel ska vara ett nöje i vardagen och ATG vill ha 
kunder som mår bra i sitt spelande. Min övertygelse är att håll-
bara och långsiktiga kundrelationer är den enda vägen framåt. 
Det är också skälet till varför spelansvaret är ATG:s viktigaste 
hållbarhetsfråga, och att vi i denna rapport nu för första 
gången redovisar ”gröna kunder” och ”grön omsättning”. 

Gällande spelansvaret så följer vi våra kunders spelbeteende 
per spelområde via ATG:s Player Tracking System (PTS). Vid 
överdrivet spelande eller vid avvikelser skickar PTS meddelan-
den till kunden med förslag om att göra självtest, sätta gränser, 
fundera kring sitt spelande, ta en paus etc. I nuläget har cirka 
30 000 av våra kunder gjort ett självtest, det antalet kommer 
vi målmedvetet arbeta med för att det ska öka med tiden. Vi 
har dessutom medarbetare utbildade i motiverande samtal 
som arbetar med att kontakta kunder som uppvisar problem-
spelande. Denna dialog är i de flesta fall mycket uppskattad av 
kunderna. 

Med detta sagt så är vi inte på något sätt i mål med vårt 
spelansvar. Vi lär oss varje dag och utvecklar hela tiden vårt 
spelansvarsarbete.

Mycket bra, men hästspelet tappar
Det är glädjande att vi nettoomsättningsmässigt har gjort de 
bästa första sex månaderna sedan ATG bildades 1974. Detta 
trots att den totala spelmarknaden minskat. Våra två nya pro-
duktområden – sportspel och casino – har fått en bra start. Vi 
tror oss också ha tagit fem procentenheters marknadsandelar 
och har nu knappt en tredjedel av den kommersiella licens-
marknaden. ATG är därmed det största spelbolaget på den 
kommersiella licensmarknaden årets första sex månader. 
   Den sista juni hade vi cirka 1,2 miljoner registrerade kunder 
som spelat hos oss de senaste tolv månaderna vilket är en 
fördubbling med jämförande period. 

Men:
Spelet på hästar har minskat med ca 10 procent i jämförelse 
med fjolårets första sex månader. De nya spelansvarskraven 
med bland annat insättningsgränser, registrering av spelare 
på bana och i butik samt spelpaus har påverkat. Likaså ökad 
konkurrens på hästspel. Vi har fått en ny lägre nivå vad gäller 
omsättning på hästspel att börja växa ifrån på nytt. Vi har i 
och för sig kompenserat hästspelstappet med nya intäkter 
från sport och casino, men dessa produkter har lägre margina-
ler beroende på intäktsdelning med leverantörer och provi-
sioner till butik. Tack och lov ser vi dock en mycket begränsad 
kannibalisering från de nya produkterna på hästspelet. 
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APRIL –JUNI 2019

Försäljning
Koncernens nettospelintäkter uppgick under årets andra  
kvartal till 1 091 MSEK (1 058), en ökning med drygt 3 %. 
Den organiska tillväxten var 0,6 % under perioden. Den 
förvärvade danska koncernen Ecosys konsolideras från och 
med 1 april 2019 och koncernens nettospelintäkter från den 
danska spelmarknaden uppgick till 27 MSEK under kvartalet.
Koncernens intäkter från hästspel minskade med 107 MSEK, 
vilket kompenserades av sportspel och casino som under 
perioden gav intäkter om 140 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 mindre 
och fyra V75-jackpots färre än jämförelseperioden. 

Hästspelets svenska bruttoomsättning var 3 160 MSEK 
(3 444), en minskning med 8 %. Den internationella brutto-
omsättningen var 796 MSEK (744), en ökning med cirka 7 %. 
Total bruttoomsättning för hästspelet (svenskt och internatio-
nellt spel) uppgick till 3 956 MSEK (4 189) vilket är en minskning 
med cirka 6 %. Spelarnas totala vinstpooler uppgick för perioden 
till 2 999 MSEK (3 189).

Nettospelintäkter
Kvartalen, 2017–2019, MSEK
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Hållbarhet, andel gröna kunder och grön omsättning
ATG:s viktigaste hållbarhetsfråga är spelansvaret och att ha 
långsiktigt hållbara kunder. System för att mäta hållbar, dvs 
grön, omsättning har implementerats. 

Under det första halvåret har 30 000 kunder gjort det själv-
test som är en viktig komponent för att identifiera risk för att 
utveckla problemspelande. De som gjort testen klassas som 
gröna, gula eller röda i sitt spelbeteende. 

2019-06-30

Andel gröna kunder, % 86

Andel grön omsättning, % 81

Kostnader
Kostnaderna för kvartalet uppgick till 778 MSEK (348). 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 brutto-
omsättning för 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 redo-
visats som en minskad ombudsprovision. De nya spelområdena 
sport och casino ökar också de övriga kostnaderna. Personal-
kostnaderna har ökat till följd av breddning av verksamheten.

Rörelseresultat
Kvartalets rörelseresultat uppgick till 302 MSEK (868), en 
minskning med 566 MSEK. Rörelseresultatet påverkas nega-
tivt, utöver ovan beskrivna kostnadsökningar, av att spelskatt 
redovisas i rörelseresultatet medan tidigare lotteriskatt redovi-
sats efter finansiella poster.

Rörelseresultat
Kvartalen, 2017–2019, MSEK
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Resultat
Kvartalets resultat uppgick till 291 MSEK (-45). 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 galopp-
sporten kommer ATG,  utöver ovan beskrivna kostnad för 
hästsportinformation och rättigheter, att lämna utdelning och 
koncernbidrag enligt sedvanliga aktie- och skatterättsliga regler. 
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JANUARI –JUNI 2019

Försäljning
Koncernens nettospelintäkter uppgick under halvåret till           
2 091 MSEK (2 049), en ökning med 2 %. Den organiska 
tillväxten var 0,7 % under halvåret. Den förvärvade danska 
koncernen Ecosys konsolideras från och med 1 april 2019 och 
koncernens nettospelintäkter från den danska spelmarknaden 
uppgick till 27 MSEK under delåret.

Koncernens intäkter från hästspel minskade med 213 
MSEK, vilket kompenserades av sportspel och casino som 
 under perioden gav intäkter om 255 MSEK. Hästspelets om-
sättning påverkades negativt av spelansvarsåtgärder och obli-
gatorisk registrering som infördes under 2018. Även fortsatt 
hårdare marknadskonkurrens om "live-spelarna" märks främst 
i de enklare spelformerna. Halvåret hade samma antal V75-
lördagar men 10 V75-jackpots färre än jämförelseperioden.

Hästspelets svenska bruttoomsättning var 5 992 MSEK 
(6 642), en minskning med 10 %. Den internationella brut-
toomsättningen var 1 303 MSEK (1 269), en ökning med 
cirka 3 %. Total bruttoomsättning för hästspelet (svenskt och 
internationellt spel) uppgick till 7 295 MSEK (7 911) vilket är en 
minskning med cirka 8 %. Spelarnas totala vinstpooler uppgick 
för perioden till 5 336 MSEK (5 794).

Kostnader
Kostnaderna för första halvåret uppgick till 1 491 MSEK 
(712). En ny betydande kostnadspost har uppstått då ATG 
har ingått avtal med hästsporten om betalning för hästsports-
information och rättigheter. Denna kostnad motsvarar cirka 
5 % av total bruttoomsättning för 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 ombudsprovi-
sion. De nya spelområdena sport och casino ökar också de 
övriga kostnaderna. Personalkostnaderna har ökat till följd av 
breddning av verksamheten.

Rörelseresultat
Halvårets rörelseresultat uppgick till 590 MSEK (1 639), en 
minskning med 1 049 MSEK. Rörelseresultatet påverkas nega-
tivt, utöver ovan beskrivna kostnadsökningar, av att spelskatt 
redovisas i rörelseresultatet medan tidigare lotteriskatt redovi-
sats efter finansiella poster.

Resultat
Halvårets resultat uppgick till 568 MSEK (-33). Det högre 
resultatet förklaras främst av att posten medel till trav- och 
galoppsporten inte längre finns från 1 januari 2019 då nya spel-
lagen trädde i kraft. Istället för medel till trav- och galoppsporten 
kommer ATG,  utöver ovan beskrivna kostnad för hästsportinfor-
mation och rättigheter, att lämna utdelning och koncernbidrag 
enligt sedvanliga aktie- och skatterättsliga regler. 

Investeringar
Halvårets kassaflödespåverkande investeringar i immate-
riella- och materiella tillgångar uppgick till 249 MSEK (177). 
Investeringarna består i huvudsak av utveckling av tekniska 
plattformar och mjukvara för bland annat spelsystem för 
befintliga och kommande spelprodukter, vidareutveckling av 
de digitala kanalerna samt nya spelstolpar och datahall. Under 
perioden har ATG även förvärvat den danska spelkoncernen, 
Ecosys A/S, där den totala köpeskillingen uppgick till 77 MSEK 
vilket betalades kontant på tillträdesdagen. 

Kassaflödet 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
486 MSEK (-33). Kassaflöde från investeringsverksamheten 
uppgick till -286 MSEK (-191). Kassaflödet från finansierings-
verksamheten uppgick till -393 MSEK (112). Halvårets kassa-
flöde uppgick till -193 MSEK (-112). Förändringen förklaras 
främst av en ökning av investeringsvolymen och förändring 
av kassaflöde från finansieringsverksamheten där koncernen 
tagit upp nya lån, inklusive finansiell leasing, om 280 MSEK 
(116) samt lämnat lån till ägare om 668 MSEK (0). Totala 
likvida medel vid periodens slut uppgick till 331 MSEK (376). 

Nettospelintäkter Q2 per spel Sverige

Nettospelintäkter Q2 per spel Danmark

 Häst: 89 %
 Casino: 6 %
 Sportspel: 5 %

 Häst: 19 %
 Casino: 62 %
 Sportspel: 19 %
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Finansiell ställning
Koncernen har under halvåret upptagit banklån om 275 MSEK 
vilket var en del i tidigare outnyttjad kreditram. Lånet har en 
löptid på 3 år. ATG:s outnyttjade krediter uppgick vid perio-
dens slut till 43 MSEK (118). Koncernens balansomslutning 
uppgick till 2 918 MSEK (1 679).

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Medarbetare 
Medelantalet anställda under halvåret var 415 (347). ATG är i 
en fas av uppbyggnad av nya produktområden och investering 
i framtida tillväxt vilket också åter speglas 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
Q1 Q2 Q3 Q4 SUMMA

2019 13 13 13 14 53

2018 12 14 13 14 53

Kunder
Antal aktiva kunder vid utgången av kvartalet var cirka 1,2 
miljoner personer (0,5) vilket är mer än en fördubbling i jäm-
förelse med samma tid året innan. 
  
Transaktioner med närstående
Utöver löpande förvaltningstransaktioner och lån till ägare har 
koncernen under perioden inte haft några övriga väsentliga 
transaktioner med närstående.

Koncernen
Koncernen består av moderbolaget Aktiebolaget Trav och 
Galopp (556180-4161), helägda dotterbolaget Kanal 75 
AB (556578-3965) samt helägda Ecosys-koncernen med 
moderbolag Ecosys A/S (reg nr 30556372) med helägda 
 dotterbolag 25syv A/S (reg nr 30897765) och Ecosys Ltd 
(reg nr C53354). Ecosys-koncernen konsolideras från och 
med 1 april 2019, se ytterligare information i not 4. 
 

Ecosys-koncernen
Avtal om förvärv av den danska spelkoncernen tecknades 
under 2017 med villkor att den svenska spelmarknaden skulle 
omregleras. Efter att den nya lagstiftningen trädde i kraft 
genomfördes förvärvet under mars 2019. Ecosys-koncernen 
är aktiv med fyra varumärken inom sportspel, hästspel och 
casino både i butik och online. Syftet med förvärvet är att 
bredda ATG:s geografiska närvaro och att bidra till utveckling 
av hästspelet i Danmark. Långsiktigt förväntas bolagets till-
växt ge positiva resultat. Se ytterligare information i not 4. 

Framtidsutsikter
ATG förväntar sig att spelansvarsåtgärderna kommer att på-
verka bolagets, och spelmarknadens, omsättning negativt un-
der 2019. Samtidigt ger omregleringen nya tillväxtmöjligheter 
för ATG inom de nya spelområdena. Från år 2020 är förvänt-
ningen 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. 
Det finns dock en betydande osäkerhet gällande tillkommande 
regulatoriska åtgärder. På lång sikt är den starkaste korrele-
rande 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 eta-
blering 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, förändrade former 
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, nödvän-
diga 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 utför-
lig beskrivning av ATG:s risker och osäkerhetsfaktorer och 
hanteringen av dessa hänvisas till årsredovisningen 2018, 
sidorna 48 och 50–52. Tillkommande risker under året är de 
som uppstår i och med drift av dotterbolag i annat land samt 
de som uppstår i och med fastoddsspel som till sin natur har 
starkt varierande marginal i varje avgjort spel. 
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FINANSIELLA RAPPORTER

MSEK Not apr–jun 20191) apr–jun 2018 jan–jun 20191) jan–jun 2018 jan–dec 2018

Nettospelintäkter 3 1 091 1 058 2 091 2 049 4 162

Ombudsintäkter 77 - 148 - -

Övriga intäkter 140 158 265 302 725

Totala intäkter 1 308 1 216 2 504 2 351 4 887

Spelskatt -228 - -424 - -

Aktiverat arbete för egen räkning 22 28 45 54 114

Personalkostnader -107 -85 -204 -163 -352

Övriga kostnader -647 -261 -1 247 -545 -1 060

Av- och nedskrivningar immateriella- och materiella 
anläggningstillgångar -46 -30 -85 -58 -122

Rörelseresultat 302 868 590 1 639 3 467

Resultat från finansiella poster 0 2 0 2 4

Resultat före skatt och medel till sporten 302 870 590 1 641 3 471

Medel till Trav- och Galoppsporten 0 -531 0 -930 -2 093

Åtagande enligt avtal med staten 0 -13 0 -25 -50

Resultat före skatt 302 327 590 685 1 328

Lotteriskatt 0 -371 0 -718 -1 455

Skatt2) -11 0 -22 0 0

Periodens resultat 291 -45 568 -33 -127

Koncernens rapport över övrigt totalresultat
Periodens resultat 291 -45 568 -33 -127

Poster som kan omföras till periodens resultat

Omräkningsdifferenser, utländska dotterbolag 0 - 0 - -

Övrigt totalresultat 0 - 0 - -

Totalresultat för perioden hänförligt till  
moderbolagets aktieägare 291 -45 568 -33 -127

Resultat per aktie, SEK 

Före och efter utspädning3) 728 -111 1 419 -83 -318

Antalet aktier, tusental

Genomsnittligt antalet utestående aktier 400 400 400 400 400

1) Ecosys-koncernen konsolideras i ATG-koncernen från och med 1 april 2019.
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.
3) Ingen utspädning förekommer under rapportperioden.

Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag 
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MSEK Not 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 835 508 666

Materiella anläggningstillgångar 473 185 279

Finansiella anläggningstillgångar 2 151 92 185

Summa anläggningstillgångar 1 459 785 1 130

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 50 35 32

Aktuella skattefordringar 0 0 0

Fordran koncernföretag 712 141 88

Övriga fordringar 234 282 243

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 132 60 79

Likvida medel 331 376 521

Summa omsättningstillgångar 1 459 894 963

SUMMA TILLGÅNGAR 2 918 1 679 2 093

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital (hänförligt till moderbolagets aktieägare)

Aktiekapital 40 40 40

Övrigt tillskjutet kapital -40 -40 -40

Balanserat resultat inklusive periodens resultat 1 112 638 544

Summa eget kapital moderbolagets aktieägare 1 112 638 544

Långfristiga skulder

Skuld till kreditinstitut 2 883 143 524

Uppskjutna skatteskulder 0 0 0

Summa långfristiga skulder 883 143 524

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 144 94 198

Skuld till kreditinstitut 18 9 9

Skuld koncernföretag 91 95 1

Skuld kontokunder 340 284 368

Aktuella skatteskulder 23 0 0

Övriga kortfristiga skulder 204 279 348

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 103 137 102

Summa kortfristiga skulder 923 898 1 026

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 918 1 679 2 093

Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

MSEK Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital
Balanserad vinst 

eller förlust
Summa eget 

kapital

Eget kapital per 1 januari 2018 40 -40 671 671

Periodens resultat -33 -33

Övrigt totalresultat - -

Eget kapital per 30 juni 2018 40 -40 638 638

Eget kapital per 1 januari 2019 40 -40 544 544

Periodens resultat 568 595

Övrigt totalresultat 0 0

Eget kapital per 30 juni 2019 40 -40 1 112 1 112
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Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

MSEK apr–jun 2019 apr–jun 2018 jan–jun 2019 jan–jun 2018 jan–dec 2018

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 302 868 590 1 639 3 467

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

 Av- och nedskrivningar immateriella och materiella 
tillgångar 46 30 85 58 122

 Övriga poster 0 2 0 4 -19

Medel till trav- och galoppsporten 0 -516 0 -939 -2 150

Åtagande enligt avtal med staten 0 -13 0 -25 -50

Erhållen ränta 3 3 4 4 7

Erlagd ränta -3 -1 -6 -2 -3

Betald inkomsskatt 0 0 0 0 0

Betald lotteriskatt 0 -378 0 -750 -1 452

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital 348 -5 673 -11 -78

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

 Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -64 51 -19 88 164

 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -30 -70 -168 -110 54

Kassaflöde från den löpande verksamheten 254 -24 486 -33 140

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar -53 -94 -118 -152 -344

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -87 -15 -131 -25 -148

Förvärv av dotterföretag - - -71 - -

Minskning/Ökning av långfristiga fordringar 47 -7 34 -14 -107

Kassaflöde från investeringsverksamheten -93 -116 -286 -191 -599

Finansieringsverksamheten

Upptagning av lån 3 116 280 116 501

Amortering av lån -3 -3 -5 -4 -9

Lämnade lån till ägare -166 - -668 - -

Kassaflöde från finanseringsverksamheten -166 113 -393 112 492

Periodens kassaflöde -5 -27 -193 -112 33

Likvida medel vid periodens början 336 403 521 488 488

Kursdifferenser i likvida medel 0 0 3 0 0

Likvida medel vid periodens slut1) 331 376 331 376 521

1) Av likvida medel vid periodens slut härrör 322 MSEK (264) från redovisningsmedel tillhörande kontokunder.
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

MSEK Not apr–jun 2019 apr–jun 2018 jan–jun 2019 jan–jun 2018 jan–dec 2018

Nettospelintäkter 3 1 064 1 058 2 064 2 049 4 162

Ombudsintäkter 77 - 148 -

Övriga rörelseintäkter 115 97 213 185 486

Totala intäkter 1 256 1 155 2 425 2 234 4 648

Spelskatt -221 - -416 - -

Aktiverat arbete för egen räkning 22 28 45 54 114

Personalkostnader -88 -74 -172 -141 -306

Övriga rörelsekostnader -641 -219 -1 238 -466 -901

Av- och nedskrivningar immateriella- och 
materiella anläggningstillgångar -34 -22 -61 -43 -89

Rörelseresultat 294 868 583 1 638 3 466

Resultat från finansiella poster¹) 1 2 2 2 5

Resultat före skatt och medel till  
sporten 295 870 585 1 640 3 471

Medel till Trav- och Galoppsporten 0 -530 0 -930 -2 093

Åtagande enligt avtal med staten 0 -13 0 -25 -50

Resultat före skatt 295 327 585 685 1 328

Lotteriskatt 0 -371 - -718 -1 455

Skatt2) -12 - -24 - -

Periodens resultat 283 -44 561 -33 -127

1)  Ränteintäkter från koncernföretag uppgår för perioden till 2 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 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 724 490 651

Materiella anläggningstillgångar 284 81 183

Finansiella anläggningstillgångar 244 92 185

Summa anläggningstillgångar 1 252 663 1 019

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 44 31 29

Aktuella skattefordringar 0 0 0

Fordran hos koncernföretag 754 192 135

Övriga fordringar 224 281 242

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 126 59 77

Kassa och bank 323 376 521

Summa omsättningstillgångar 1 471 939 1 004

SUMMA TILLGÅNGAR 2 723 1 602 2 023

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Bundet eget kapital 657 206 569

Fritt eget kapital 446 430 -27

Summa eget kapital 1 103 636 543

Långfristiga skulder

Skuld till kreditinstitut 774 115 498

Summa långfristinga skulder 774 115 498

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 121 78 170

Skuld till koncernföretag 95 97 17

Skuld till kontokunder 335 284 368

Aktuella skatteskulder 24 0 0

Övriga skulder 193 275 344

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 78 117 83

Summa kortfristiga skulder 846 851 982

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 723 1 602 2 023
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Nyckeltal definerat enligt IFRS
apr–jun 

2019*
apr–jun 

2018
apr–jun 

2017
jan–jun 

2019*
jan–jun 

2018
jan–jun 

2017
jan–dec  

2018
jan–dec 

2017

Nettospelintäkter, MSEK 1 091 1 058 1 045 2 091 2 049 2 008 4 162 4 209

Periodens resultat, MSEK 291 -45 -7 568 -33 7 -127 99

Resultat per aktie, SEK 728 -111 -16 1 419 -83 17 -318 247

Nyckeltal som inte defineras enligt IFRS; 

Totala intäkter, MSEK 1 308 1 216 1 187 2 504 2 351 2 295 4 887 4 832

EBITDA, MSEK 348 898 850 675 1 697 1 605 3 589 3 470

Rörelseresultat, MSEK 302 868 821 590 1 639 1 548 3 467 3 372

Rörelsemarginal, % 23% 71% 69% 24% 70% 67% 71% 70%

Skuldsättningsgrad, ggr 1,6 1,6 1,4 1,6 1,6 1,4 2,8 1,6

Resultat före skatt, MSEK 302 327 361 590 685 712 1 328 1 565

Soliditet, % 38% 38% 42% 38% 38% 42% 26% 38%

Eget kapital, MSEK 1 112 638 579 1 112 638 579 544 671

Eget kapital per aktie, kr 2 780 1 595 1 447 2 780 1 595 1 447 1 360 1 678

Avkastning på totalt kapital, % 10% neg. neg. 19% neg. 1% neg. 6%

Avkastning på eget kapital, % 30% neg. neg. 69% neg. 1% neg. 16%

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten, MSEK 254 -24 -57 486 -33 -115 140 102

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten per aktie, kr 635 -61 -141 1 215 -82 -287 349 253

Operationella nyckeltal; 

Andel grön omsättning, % 86% - - 86% - - - -

Andel gröna kunder, % 81% - - 81% - - - -

Antal aktiva kunder, miljoner 1,2 0,5 0,5 1,2 0,5 0,5 1,0 0,5

Medelantalet anställda 443 350 313 415 347 308 353 321

* Ecosys-koncernen konsolideras i ATG-koncernen från och med 1 april 2019.

NYCKELTAL KONCERNEN
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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 formule-
rat 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 års-
redovisningslagen (ÅRL). Moderbolagets redovisning upprät-
tas i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer 
och årsredovisningslagen (ÅRL).

Delårsrapporten har upprättats enligt de redovisningsprin-
ciper och beräkningsprinciper som framgår av Årsredovisningen 
2018 sid 73-81.

Intäktsredovisning
Sedan den 1 januari 2019 består ATG-koncernens nettospelin-
täkter av spel på hästar, casinospel och sportspel. 

Hästspelsintäkter
Koncernens hästspelsintäkter avser spel på hästsport och 
redovisas när trav- och galopptävlingarnas resultat fastställts 
efter avslutad tävling. Intäkten värderas till det verkliga vär-
det av vad som erhållits. Koncernens hästspelsintäkter består 
av ett nettobelopp ”Nettospelintäkter” baserat på spelarnas 
insatser med avdrag för utbetalda vinster.

Sportspels- och casinospelsintäkter
Koncernens sportspels- och casinospelsintäkter redovisas som 
nettospelintäkter i den period som spelet avgörs. Nettospel-
intäkter 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 koncernen har en öppen position, med 
fastställda odds gentemot kunden. Dessa definieras som 
Finansiell skuld som redovisas till verkligt värde via resultat-
räkningen 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 före-
tagets huvudsakliga verksamhet. De utgörs främst av pro-
duktionsintäkter 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 beräk-
ning av spelskatt. Kostnad för ombudens provisioner redovisas 
under Övriga kostnader i de finansiella rapporterna.

Nya och ändrade redovisningsprinciper
Den 1 januari 2019 trädde IFRS 16 Leasing i kraft. 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

2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Långfristiga fordringar 151 92 185 151 92 185

Summa långfristig fordran 151 92 185 151 92 185

Skuld till kreditinstitut 883 143 524 884 143 525

Summa långfristig upplåning 883 143 524 884 143 525

Not 3 Nettospelintäkter

Nettospelintäkter per spel och 
geografisk marknad SVERIGE DANMARK KONCERN

Belopp i MSEK
apr–jun 

2019
apr–jun 

2018
jan–jun 

2019
jan–jun 

2018
jan–dec 

2018
apr–jun 

2019
apr–jun 

2019
jan–jun 

2019

Häst 946 1  058 1 831 2 049 4 162 5 951 1 836

Sport 58 - 112 - - 5 63 117

Casino 60 - 121 - - 17 77 138

Summa nettospelintäkter 1 064 1 058 2 064 2 049 4 162 27 1 091 2 091

Nettospelintäkter per  
försäljningskanal och geografisk 
marknad SVERIGE DANMARK KONCERN

Belopp i MSEK
apr–jun 

2019
apr–jun 

2018
jan–jun 

2019
jan–jun 

2018
jan–dec 

2018
apr–jun 

2019
apr–jun 

2019
jan–jun 

2019

e-kanal 741 648 1 421 1 244 2 545 22 763 1 443

Retail 323 410 643 805 1 617 5 328 648

Summa 1 064 1 058 2 064 2 049 4 162 27 1 091 2 091

Ingen enskild kund står för mer än 10 % av omsättningen. 

De kortfristiga tillgångar och skulder som redovisas har kort 
kvarvarande löptid, vilket medför att skillnaden mellan redo-
visat värde och verkligt värde är oväsentlig.
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Not 4 Förvärsanalys
Under mars genomförde ATG förvärvet av samtliga aktier i 
den danska spelkoncernen Ecosys A/S i enlighet med tidigare 
tecknat villkorat förvärvsavtal. Ecosys består av moderbola-
get samt helägda dotterbolagen 25syv A/S och Ecosys Ltd. 
Ecosys tillhandahåller hästspel (Derby25.dk), sportsbetting 
(Bet25.dk), casino (Rød25.dk) och mobilcasino (Casinogo.dk).  
Ecosys konsolideras i ATG-koncernen från och med den  
1 april 2019. 

Köpeskillingen uppgick till 77 MSEK vilket har betalats 
kontant vid tillträdet. Inga tilläggsköpeskillingar förekom. 
Transaktions kostnader relaterade till förvärvet om 3 MSEK 
redovisas under perioden januari – juni 2019 som en kostnad i 
koncernens rapport över totalresultat under Övriga kostnader.

Räkenskapsåret 2017 hade Ecosys en omsättning om 64 
MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 
på -26 MSEK. Räkenskapsåret 2018 hade Ecosys en omsätt-
ning om 103 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar 
(EBITDA) på -0 MSEK. 

Då det verkliga värdet på de förvärvade tillgångar inte kun-
nat fastställas med tillräcklig säkerhet, ska den nu föreliggan-
de förvärvsanalysen betraktas som preliminär. De definitiva 
verkliga värden av de förvärvade nettotillgångarna kommer 
att fastställas under 2019. 

Värden enligt förvärvsanalys (preliminär), MSEK

Bedömda förvärvsvärden

Övriga immateriella tillgångar 13

Materiella anläggningstillgångar 4

Likvida medel 6

Övriga omsättningstillgångar 2

Kortfristiga skulder -34

Förvärvade nettotillgångar -9

Ofördelade övervärden 86

Erlagd kontant köpeskilling 77

Likvida medel i Ecosys 6

Nettoutflöde av koncernens likvida medel vid förvärvet 71
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Koncernens övergångseffekt till IFRS 16 

Avstämning mellan operationella leasingåtaganden som redovisats enligt IAS 17 
2018-12-31 och leasingskulder som redovisas enligt IFRS 16 

Belopp i MSEK
2018-12-31

IAS 17
Effekt

IFRS 16  
2019-01-01

IFRS 16

Anläggningstillgångar

Nyttjanderättstillgångar 34 98 132

Omsättningstillgångar

Förutbetald leasingavgift 5 -5 0

Likvida medel -5 -5

Summa tillgångar 34 93 127

Eget kapital och skulder

Eget kapital (hänförligt till moderbolagets aktieägare)

Långfristiga skulder för finansiella leasingavtal 25 85 110

Kortfristiga skulder för finansiella leasingavtal 9 8 17

Summa skulder och eget kapital 34 93 127

Koncernens vägda genomsnittliga marginella låneränta uppgick den 1 januari 2019 till 3,0 %. 
Under januari – juni 2019 har övriga externa kostnader minskat med 4 MSEK, avskrivningar på materiella anläggningstillgångar ökat med 6 MSEK och finansiella kostnader ökat med 1 MSEK p.g.a.  
IFRS 16 ”Leasingavtal”. Motsvarande belopp för april – juni 2019 är 2 MSEK, 3 MSEK samt 0,5 MSEK.

Åtaganden för operationella leasingavtal per den 31 december 2018 131

Förutbetalade operationella leasingkostnader per 2018-12-31 -5

Diskonteringseffekt med koncernens diskonteringsränta -33

Skulder för finansiella leasingavtal per 2018-12-31 34

IFRS 16 Total leasingskuld per 2019-01-01 127

Förutbetalade operationella leasingkostnader per 2018-12-31 5

Nyttjanderättstillgångar per 2019-01-01 132

Not 5 Leasing
Leasing enligt IFRS 16
Den nya leasingstandarden IFRS 16 ersätter IAS 17 Leasing-
avtal 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 leasingbetalning-
arna mellan erlagda räntor inom det operativa kassaflödet och 
amortering av leasingskulder inom finansieringsverksamheten. 

Det innebär således en positiv effekt på det operativa kassa-
flödet. ATG tillämpar den förenklade övergångsmetoden vilket 
innebär att jämförelsesiffrorna inte räknats om. Övergången 
har  påverkat ATG:s finansiella rapporter genom att hyres-
kontrakt 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 (nyttjanderät-
terna) redovisas till samma belopp som leasingskulderna, utan 
någon övergångseffekt i eget kapital. I moderbolaget redovi-
sas fortsättningsvis samtliga leasingavtal enligt reglerna för 
operationell leasing. 
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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 net-
tospelintäkter som kommer från kunder som har 
gjort ett självtest och identifierats som gröna. 
Gröna kunder har låg risk för att utveckla pro-
blemspelande enligt analys i ATG:s spelansvars-
verktyg PTS (Player Tracking System).

Andel gröna kunder  Andel av ATG:s kunder 
som har som identifierats som gröna av de som 
har lagt ett spel i år samt gjort ett självtest. 
Gröna kunder har låg risk för att utveckla pro-
blemspelande enligt analys i ATG:s spelansvars-
verktyg 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 ut-
tryckt i procent.

Avkastning på totalt kapital Resultat efter 
skatt dividerat med balansomslutningen ut-
tryckt 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 provisionsintäk-
ter, 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 rap-
portens redovisade perioder.

Lotteriskatt ATG betalade enligt lag 
(1991:1482) en lotteriskatt om 35 procent av 
spelets netto i skatt. Den 1 januari 2019 ersat-
tes lotteriskatten av spelskatt.  

Medel till Trav- och Galoppsporten De ekono-
miska 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 om-
regleringen av spelmarknaden varför Medel till 
Trav- och Galoppsporten ersätts med betalning 
för köpta tjänster och utdelning eller liknade till 
ägare.

Medelantal anställda Medelantalet anställda 
under rapportperioden.

Nettospelintäkter Spelarnas insatser med 
avdrag för vinster till spelarna. 

Oinlöst Vinster som inte löses in.

Ombud Återförsäljare av ATG:s spel i butik.

Omsättningstillväxt Omsättningsökning eller 
-minskning uttryckt i procent.

Pooler För varje spelform och varje tävlingstill-
fälle 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 balansom-
slutningen uttryckt i procent.

Spelinspektionen, tidigare Lotteriinspektio-
nen Myndighet som ska säkerställa att lotterier, 
kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige 
utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.

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

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

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. Ansvaret 
för åtagandet är från den 1 januari 2019 flyttat 
till ATG:s ägare Svensk Travsport och Svensk 
Galopp. 
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- Hästnäringens motor och spelbranschens kompass

ATG har sedan 1974 levererat spänning och underhåll-
ning 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. Koncernen erbjuder spel 
på häst-, sport- och casinospel. ATG finns hos drygt 2 000 
ombud, i digitala plattformar samt på närmare 40-tal trav- och 
galoppbanor runt om i Sverige. Under 2018 erbjöd ATG spel 
på fler än 22 000 spelbara lopp. Koncernen omsatte år 2018 
4,2 miljarder kronor. 

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/

OM ATG KONTAKTINFORMATION
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

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