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Andra kvartalet i sammandrag, koncernen
•  Nettospelintäkter uppgick till 1 432 MSEK (1 091).
• Totala intäkter uppgick till 1 742 MSEK (1 308).
• Periodens rörelseresultat uppgick till 677 MSEK (302).
•  Periodens resultat uppgick till 643 MSEK (291).
•  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 

767 MSEK (254). 

 Januari-juni i sammandrag, koncernen
•  Nettospelintäkter uppgick till 2 539 MSEK (2 091).
• Totala intäkter uppgick till 3 061 MSEK (2 504).
• Periodens rörelseresultat uppgick till 1 020 MSEK (590).
•  Periodens resultat uppgick till 970 MSEK (568).
•  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 

1 064 MSEK (486). 

Viktiga händelser under halvåret
•  Under inledningen av året utvecklades influensan Covid-19 

till en pandemi. Effekterna på den globala ekonomin är redan 
dramatiska men fortsatt svåra att överblicka. Pandemin har 
haft stor påverkan på sportspelsutbudet från mitten av mars 
till juni då de flesta matcher och tävlingar har ställts in eller 
skjutits fram i tiden. Det minskade sportspelsutbudet har lett 
till ökat intresse för att spela på hästsport. 

•  Trav- och galoppsporten i Sverige har fortsatt med sin 
tävlingsverksamhet tack vare att en rad stora åtgärder gjorts 
för att minska risken för smittspridning. Myndigheternas re-
kommendationer följs vilket innebär att alla publika områden 
kring banorna är stängda och det har införts ett flertal res-
triktioner på stallbackarna för att skapa en säker och trygg 
arbetsplats. Med dessa åtgärder är trav- och galoppbanorna 

uteslutande en arbetsplats där bara de som har ett arbete 
att utföra den aktuella tävlingsdagen vistas. Dessutom 
 bedrivs stora delar av verksamheten utomhus på stora ytor 
och det är inte en sport med fysisk kontakt mellan utövarna.  

•  Under mars till juni har hästsporten i de flesta länder varit 
nedstängd. Det har lett till att det internationella intresset 
att delta i spelet på svensk hästsport varit mycket stort och 
det har haft en positiv påverkan på ATG:s övriga intäkter 
under perioden.  

•  Spelansvar är ATG:s viktigaste hållbarhetsfråga och därför 
tillhandahålls en rad verktyg för att kunderna ska må bra i 
sitt spelande. Den 23 mars infördes obligatorisk förlustgräns 
för alla som spelar på ATG:s casino. 

•   ATG och Svensk Travsport ingick ett avtal gällande sponsring 
av travträvlingar där ATG bland annat kommer vara titel-
sponsor till Elitloppet fram till år 2022. ATG kommer fortsatt 
vara exklusiv spelbolagssponsor för Sprintermästaren på 
Halmstadtravet samt V75-champions och Paralympia travet 
på Åbytravet. 

Viktiga händelser efter perioden
•   Under juni beslutade Regeringen att införa en tillfällig 

spelförordning som innebär att kunder som vill spela online-
casino måste ha en insättningsgräns på maximalt 5000 
kronor per vecka på sitt spelkonto. Då ATG:s kunder har ett 
(1) spelkonto som gäller för samtliga spelområden (häst, 
sport och online-casino) är lösningen att de kunder som 
har en högre insättningsgräns än 5000 kronor per vecka 
stängs av från casinospelen. Förordningen infördes 2 juli och 
riskerar att minska ATG:s nettospelintäkter vilket då minskar 
bolagets resultat.

TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAT RESULTAT

Nyckeltal, koncernen apr–jun 2020 apr–jun 2019 jan–jun 2020 jan–jun 20191) jan–dec 20191)

Nettospelintäkter 1 432 1 091 2 539 2 091 4 435

Totala intäkter 1 742 1 308 3 061 2 504 5 306

Rörelseresultat, MSEK 677 302 1 020 590 1 501

Rörelsemarginal, % 39% 23% 33% 24% 28%

Kassaflödet från den löpande verksamheten, MSEK 767 254 1 064 486 1 596

Antal aktiva kunder, miljoner 1,4 1,2 1,4 1,2 1,3

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

Nyckeltal, moderbolaget apr–jun 2020 apr–jun 2019 jan–jun 2020 jan–jun 2019 jan–dec 2019

Nettospelintäkter 1 395 1 064 2 470 2 064 4 346

Moderbolagets resultat före transaktioner med ägare2) 881 450 1 410 919 2 126

Rörelseresultat, MSEK 683 294 1 027 583 1 548

2) För definition se sid 19
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Ett redan stort intresse för ATG:s varumärken inom hästspelet 
har lockat fler kunder och växt sig än starkare, både i Sverige 
och internationellt.

Det är den huvudsakliga anledningen till tillväxten för ATG 
under det andra kvartalet. 

I sin tur är detta ett resultat av att svensk trav- och 
galoppsport under Covid-19-perioden haft en fungerande 
och anpassad tävlingsverksamhet till de direktiv som myndig-
heterna givit. Samtidigt som konkurrensen från övrigt utbud 
av sportspel varit begränsad på grund av inställda matcher, 
tävlingar och turneringar. 

Vi har under perioden totalt sett haft en stor kundtill-
strömning – en ökning med 10 procent i jämförelse med 
samma   period förra året - som skapat tillväxt och stärkt ATG:s 
 position som det största bolaget på den kommersiella licens-
marknaden. 

Våra viktigaste nyckeltal
I det andra kvartalet ökade koncernens nettospelsintäkter 
med 31 procent till 1 432 MSEK och rörelseresultatet med 
124 procent till 677 MSEK. Moderbolagets resultat före trans-
aktioner med ägarna ökade med 96 procent och uppgick till 
881 MSEK. Allt i jämförelse med samma period förra året. 
     För perioden januari-juni ökade koncernens nettospelsin-
täkter med 21 procent till 2 539 MSEK och rörelseresultatet 
med 110 procent till 1 020 MSEK. Moderbolagets resultat före 
transaktioner med ägarna ökade med 53 procent och uppgick 
till 1 410 MSEK. Allt i jämförelse med samma period förra året. 

Viktigt för hästnäringen
ATG:s uppgift är att generera medel till våra ägare Svensk 
Travsport och Svensk Galopp, pengar som i dess förlängning 
kommer hela den svenska hästnäringen till godo. Hästnäring-
en sysselsätter cirka 38 000 helårsarbetande, att bidra till det 
är en viktig drivkraft för bolaget.

I en tid när vårt samhälle och stora delar av det svenska 
näringslivet drabbats hårt av den pågående pandemin så är 
vår tillväxt ett positivt tecken för alla verksamma inom den 
svenska trav- och galoppsporten.  

Samtidigt gäller det att ha en ödmjuk och nykter syn på 
andra kvartalets resultat. Även om jag tror på fortsatt tillväxt 
för ATG under 2020 så är andra kvartalets tillväxt exceptionell 
och måste ses som en unik period i bolagets historia. 

Med detta sagt – ATG har under en längre tid investerat i 
både teknik och medarbetare för en framtid med ökad tillväxt. 

Jag är stolt över att vi har kunnat välkomna både gamla och 
nya kunder och erbjudit en spännande spelupplevelse av 
absolut högsta klass. Ett bevis på detta är att vår NPS  
(Net Promotor Score), där våra kunder får svara på frågan: 
”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera ATG till en 
vän eller kollega?”, har det högsta resultatet vi har haft sedan 
mätningarna infördes 2019. 

Rekordsvit för V75
Den huvudsakliga tillväxten under det andra kvartalet sker 
som sagt inom produktområdet Häst. Framför allt har de stora 
varumärkena (V75®, V86®, Grand Slam 75® och V64®) ökat. 
Fram till i början av augusti hade vi till exempel hela 19 styck-
en ordinarie tävlingar med V75® i rad med en omsättning över 
100 miljoner kronor. V75® har också befäst sin position som 
spelet med flest miljonvinster 156 st – totalt har ATG delat ut 
203 miljonvinster till våra kunder under 2020. 

Att svensk trav- och galoppsport har kunnat tävla under 
perioden har även varit viktigt på ett internationellt plan. 
Många av våra utländska partners genererar likt ATG pengar 
till den inhemska hästnäringen och under en period var spelet 
på svenska tävlingar den enda intäktskällan i flera länder. Vi 
ser nu ett minskat internationellt intresse för våra varumärken 
inom hästspelet i takt med att hästsporten i övriga länder 
startar på nytt igen. Jag är dock förhoppningsfull att vi ska 
landa på en ny och högre nivå för hästspelet under resterande 
året i jämförelse med samma period i fjol, då det svenska 
intresset för spel på hästar fortsätter att vara högt även i 
starten av det tredje kvartalet. 

Återhämtning inom Sport
Produktområdet Sport drabbades hårt under mars, april, maj 
och delar av juni av det svaga utbudet av globala sportevene-
mang. Glädjande är dock att sportspelet från juni och framåt 
har hämtat sig starkt både vad det gäller antal kunder och 
omsättning. 

Stark tillväxt inom Casino 
Produktområdet Casino har visat en fortsatt stark tillväxt 
under andra kvartalet. En ökning som till stor del kan tillskri-
vas minskad konkurrens från övrigt spelutbud. Positivt är att 
vi trots den ökade nettoomsättningen inte ser något ökat 
problemspelande bland våra kunder. 

Efter kvartalets slut, den 2 juli, trädde den tillfälliga förord-
ningen gällande obligatorisk insättningsgräns för nätcasino 

EN UNIK PERIOD I VÅR HISTORIA 
ATG hade ett historiskt starkt andra kvartal. Samtidigt som vi är stolta över 
vår tillväxt är vi ödmjuka inför de fortsatta effekterna och utmaningarna av 
den pågående Covid-19-pandemin.
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om maximalt 5 000 kronor/vecka i kraft. Vi ser ett fortsatt 
högt kundintresse inom Casino även efter den 2 juli men 
effekten av förordningen har inneburit en förväntad minskad 
nettoomsättning. 

Framåt i Danmark 
Till det positiva hör också att vårt danska dotterbolag Ecosys 
ökar sin nettoomsättning under kvartalet med 37 procent till 
37 MSEK. Främst har satsningen på hästspelet varit fram-
gångsrik och vi ser där, om än från låga nivåer, en fördubbling 
av nettoomsättningen till 11 MSEK. 

Ecosys förvärvades i april 2019 varför jämförelsesiffror för 
januari-mars inte finns. Vi kan dock konstatera att intäkterna 
mellan första och andra kvartalet 2020 har ökat med 16 
procent.

Spelansvaret vår viktigaste hållbarhetsfråga
Våra två övergripande nyckeltal för spelansvaret – andel grön 
omsättning och andel gröna kunder – fortsätter att visa en 
stabil trend. 

Spelansvaret är ATG:s viktigaste hållbarhetsfråga. Vi vill 
att våra kunder ska må bra och spela för nöjes skull. En bra 
spelupplevelse ska vara spännande men också innebära att 
våra kunder ska känna sig trygga. ATG vill fortsätta föregå 
med gott exempel och därmed verka för en spelbransch som 
mår bättre i morgon än i dag.

Ur ett övergripande spelansvarsperspektiv har tillväxten på 
hästspelet också fyllt en viktig kanaliseringsroll då risken att 
drabbas av spelproblem är lägre för spel på hästar i jämförelse 
med nätcasino och övrigt sportspel. 

ATG har sedan länge försökt påverka politiker och besluts-
fattare om att riskklassificering av spelprodukter bör införas. 
Det är en skillnad att köpa en Harry Boy i en ATG-butik i 
jämförelse med spel på en spelautomat på nätet utifrån risken 
att drabbas av spelproblem. 

Den tillfälliga förordningen som trädde i kraft den 2 juli 
för nätcasino är ett steg på väg mot riskklassificering, även 

om ATG hade förordat obligatorisk förlustgräns (som vi själva 
införde i våras) istället för nuvarande insättningsgräns.    

Våra medarbetare 
Likt många företag har Covid-19-pandemin en fortsatt stor 
inverkan på ATG:s dagliga verksamhet. De flesta av våra 
medarbetare har jobbat hemifrån sedan mitten av mars. Det 
är en stor omställning och en utmaning för oss alla på ATG 
inom en rad områden – från digitala arbetsverktyg och det 
personliga ledarskapet till kommunikationen oss emellan och 
ut i organisationen nu när vi inte träffas fysiskt. I maj genom-
fördes en medarbetarundersökning där teameffektivtet- och 
engagemangsindex mättes. I båda fall såg vi en förbättring 
i jämförelse med fjolårets mätning. Mest glädjande var att 
eNPS (Employer Net Promote Score), medarbetarnas vilja att 
rekommendera ATG som arbetsgivare, hade ökat från 23 till 
35 (benchmark 11) på en skala från -100 till 100.

Utmanande framtid
Covid-19-pandemin har påverkat många av oss – såväl på ett 
personligt plan som i vårt arbete. Och det finns all anledning 
att inte slappna av nu. Covid-19 och dess effekter kommer vi 
att få leva med under lång tid. Hur detta kommer att påverka 
ATG på sikt är svårt att sia om. Jag kan konstatera att det 
tredje kvartalet har fått en bra start och jag och mina medar-
betare ser fram emot att i denna utmanande tid få fortsätta 
att erbjuda dig och alla våra 1,4 
miljoner svenska kunder fler 
 spännande spelupplevelser på  
ett schysst och smidigt sätt. 

Hasse Lord Skarplöth
VD och koncernchef, ATG
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APRIL – JUNI 2020

Intäkter
Koncernens nettospelintäkter uppgick under det andra 
kvartalet till 1 432 MSEK (1 091), en ökning med cirka   
31 %. Den förvärvade danska koncernen Ecosys konsolideras 
från och med 1 april 2019 och koncernens nettospelintäkter 
från den danska spelmarknaden uppgick till 37 MSEK under 
kvartalet.
Koncernens nettospelsintäkter från hästspel ökade med  
325 MSEK, sport minskade med 17 MSEK och casino ökade 
med 33 MSEK i jämförelse med samma period föregående 
år. Kvartalet hade lika många lördagar med V75® och fem 
 jackpots fler än jämförelseperioden. 

Hästspelets svenska bruttoomsättning var 4 125 MSEK  
(3 160), en ökning med cirka 31 %. Den internationella 
brutto omsättningen var 2 876 MSEK (796), en ökning med    
2 080 MSEK vilket är en effekt av att den svenska hästsporten 
är en av få som fortsatt tävla under pandemiperioden. Total 
bruttoomsättning för hästspelet (svenskt och internationellt 
spel) uppgick till 7 001 MSEK (3 956) vilket är en ökning med 
cirka 77 %. 

Koncernens övriga intäkter uppgick till 225 MSEK (140),  
en ökning med cirka 61%. Det ökade internationella intresset 
att spela på svenska trav- och galopptävlingar har haft en 
positiv påverkan på koncernens övriga intäkter.

Koncernens totala intäkter uppgick till 1 742 MSEK (1 308)  
vilket är en ökning med drygt 33%.

Nettospelintäkter
Kvartalen, 2018–2020, MSEK
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Hållbarhet, andel gröna kunder och grön omsättning
ATG har sedan förra året en hållbarhetsstrategi baserad på de 
då nya förutsättningarna på spelmarknaden. ATG:s viktigaste 
hållbarhetsfråga är spelansvaret och att ha långsiktigt håll-
bara kunder. System för att mäta hållbar, dvs grön, omsättning 
implementerades då och har fortsatt utvecklats. 

Fram till och med 30 juni 2020 har 74 000 kunder gjort ett 
självtest 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. 

Gröna kunder och grön 
 omsättning Q3-19 Q4-19 Q1-20 Q2-20

Andel gröna kunder, % 87 % 87 % 86 % 87%

Andel grön omsättning, % 71 % 70 % 71 % 73%

Antal kunder som gjort självtest 
(ackumulerat från 1 jan-19) 39 000 46 000 62 000 74 000

Nettospelintäkter Q2 per spel Sverige

Nettospelintäkter Q2 per spel Danmark

 Häst: 91 %
 Casino: 6 %
 Sportspel: 3 %

 Häst: 30 %
 Casino: 59 %
 Sportspel: 11 %
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Kostnader
Spelskatten uppgick i kvartalet till 284 MSEK (228). Kvartalets 
rörelsekostnader uppgick till 781 MSEK (778). En betydande 
kostnadspost är de tjänster som ATG ingått avtal med häst-
sporten om, ersättning för hästsportsinformation, rättigheter 
och sponsring. Totalt uppgick denna kostnad för kvartalet till 
198 MSEK (156). Under kvartalet har andra övriga kostnader 
minskat. Avskrivningar ökar på grund av de senaste årens ökade 
investeringar. 

Rörelseresultat och kvartalets resultat
Kvartalets rörelseresultat uppgick till 677 MSEK (302), en 
ökning med 375 MSEK. Rörelseresultatet har förbättrats då 
koncernens ökade intäkter varit större än ökningen i spelskatt 
och rörelsekostnader.

Moderbolagets resultat före transaktioner med
ägare (se definition sid 19) uppgick i kvartalet till 881 MSEK 
(450). Nyckeltalet visar bolagets lönsamhet före bolagsskatt 
och kostnader relaterade till rättigheter och information som 
köps av ägarna. Nyckeltalet är framtaget för att det ska gå 
att jämföra bolagets resultat från omregleringen år 2019 med 
tidigare år samt med konkurrenterna på spelmarknaden. 

Kvartalets resultat uppgick till 643 MSEK (291). 

Rörelseresultat 
Kvartalen, 2018–2020, MSEK
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Den svenska spelmarknaden omreglerades den 1 januari 2019 vilket påverkade hur ATG:s 
resultat redovisas och distribuerats till ägarna. Detta är anledningen till den stora föränd-
ringen i rörelseresultat mellan 2018 och 2019. För mer information se ekonomiska rapporter 
från 2019.

JANUARI –JUNI 2020

Intäkter
Koncernens nettospelintäkter uppgick under halvåret till  
2 539 MSEK (2 091), en ökning med drygt 21 %. Den förvär-
vade danska koncernen Ecosys konsolideras från och med  
1 april 2019 och koncernens nettospelintäkter från den 
 danska spelmarknaden uppgick till 69 MSEK under första 
halvåret i år. Koncernens intäkter från hästspel ökade med 
348 MSEK, sport ökade med 31 MSEK och casino ökade med 
69 MSEK. Halvåret hade lika många lördagar med V75® och 
sju jackpots fler än jämförelseperioden. Hästspelets svenska 
bruttoomsättning var 7 069 MSEK (5 992), en ökning med 
cirka 18 %. Den internationella bruttoomsättningen var 3 711 
MSEK (1 303), en ökning med 2 408 MSEK. Total brutto-
omsättning för hästspelet (svenskt och internationellt spel) 
uppgick till 10 780 MSEK (7 295) vilket är en ökning med 
cirka 48%. 

Koncernens övriga intäkter uppgick till 364 MSEK (265), en 
ökning med drygt 37%. Det ökade internationella intresset att 
spela på svenska trav- och galopptävlingar har haft en positiv 
påverkan på koncernens övriga intäkter.

Koncernens totala intäkter uppgick till 3 061 MSEK (2 504) 
vilket är en ökning med drygt 22%.

Kostnader
Spelskatt uppgick för första halvåret till 505 MSEK (424). 
Halvårets rörelsekostnader uppgick till 1 536 MSEK (1 491). 
En betydande kostnadspost är de tjänster som ATG ingått av-
tal med hästsporten om, ersättning för hästsportsinformation, 
rättigheter och sponsring. Totalt uppgick denna kostnad för 
första halvåret till 383 MSEK (336). Under perioden har andra 
övriga kostnader minskat. Avskrivningar ökar på grund av de 
senaste årens ökade investeringar. 

Rörelseresultat och periodens resultat
Halvårets rörelseresultat uppgick till 1 020 MSEK (590), en 
ökning med 430 MSEK. Rörelseresultatet har förbättrats då 
koncernens ökade intäkter varit större än ökningen i spelskatt 
och rörelsekostnader.

Moderbolagets resultat före transaktioner med ägare (se 
definition sid 19) uppgick i första halvåret till 1 410 MSEK (919). 
Nyckeltalet visar bolagets lönsamhet före bolagsskatt och 
kostnader relaterade till rättigheter och information som köps av 
ägarna. Nyckeltalet är framtaget för att det ska gå att jämföra 
bolagets resultat från omregleringen år 2019 med tidigare år 
samt med konkurrenterna på spelmarknaden. 

Halvårets resultat uppgick till 970 MSEK (568).
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Investeringar
Halvårets kassaflödespåverkande investeringar i immateriella- 
och materiella tillgångar uppgick till 101 MSEK (249). Inves-
teringstakten har minskat från att under jämförelseperioden 
varit mycket hög till följd av omregleringen av spelmarknaden. 
Årets investeringar består i huvudsak av utveckling av tekniska 
plattformar och mjukvara för bland annat spelsystem för 
befintliga och kommande spelprodukter samt vidareutveckling 
av de digitala kanalerna. 

Kassaflödet 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 064 
MSEK (486). Kassaflöde från investeringsverksamheten upp-
gick till -101 MSEK (-286). Kassaflödet från finansieringsverk-
samheten uppgick till -572 MSEK (-393). Halvårets kassaflöde 
uppgick till 391 MSEK (-193). Förändringen förklaras främst 
av en ökning av kassaflödet från den löpande verksamheten 
till följd av ökade intäkter. Totala likvida medel vid periodens 
slut uppgick till 983 MSEK (331).

Finansiell ställning
Koncernens långfristiga skuld till kreditinstitut uppgick till       
1 074 MSEK (774) MSEK. ATG:s outnyttjade krediter uppgick 
vid periodens slut till 90 MSEK (43). Koncernens balans-
omslutning uppgick till 4 033 MSEK (2 918). 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Medarbetare 
Medelantalet anställda i koncernen under halvåret var 462 
(415) varav antal anställda i Danmark var 36 medarbetare. 
ATG har både varit i en fas av uppbyggnad av nya produktom-
råden och investerat för framtida tillväxt och även konsult-
växlat vilket också återspeglas i ökat antal 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 omgångar med V75®
Q1 Q2 Q3 Q4 SUMMA

2020 13 13 13 13 52

2019 13 13 13 14 53

Kunder
Antal aktiva kunder vid utgången av kvartalet var cirka 1,4 
miljoner personer (1,2).
  
Transaktioner med närstående
Utöver ersättning för hästsportsinformation, rättigheter och 
sponsring samt lån till ägare har koncernen under perioden 
inte haft några övriga väsentliga transaktioner med när stående. 

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. 

Framtidsutsikter
Den globala spelmarknaden påverkas starkt av den pandemi, 
Covid-19, som från mars till juni 2020 tvingat mycket stora 
delar av världens sporter att ta uppehåll från tävlande och 
därmed minskat antalet spelobjekt till en mycket låg nivå. 
Under sommaren har stora delar av sporterna återstartats 
vilket ökat utbudet av spelobjekt. De negativa effekterna 
på världsekonomin och spelmarknadens nettointäkter och 
resultat riskerar att bli stora men är inte möjliga att överblicka 
i nuläget. Under det gångna halvåret har dock ATG:s intäkter 
haft positiv utveckling då den svenska hästsporten kunnat 
fortsätta tävla.
Det finns dock en betydande osäkerhet gällande eventuellt 
tillkommande regulatoriska åtgärder. Ett exempel på utökad 
och oförutsedd reglering som får negativ effekt på spelmark-
nadens omsättning är den tillfälliga reglering av insättnings-
gränser som infördes den 2 juli i år.

 På lång sikt är den starkaste korrelerande faktorn med 
omsättningsökning inom spelmarknaden förändringen av hus-
hållens disponibla inkomst och det finns betydande osäkerhet 
kring hur denna kommer att utvecklas långsiktigt.  
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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 säker-
ställs. Inom ATG är riskhantering en integrerad del av proces-
sen för planering och uppföljning av verksamheten. 

Pandemin Covid-19 har flera både lång- och kortsiktiga 
risker för ATG. Effekterna på hushållens disponibla inkomst 
riskerar att påverka efterfrågan på spel. Om hästsporten i 
Sverige ställs in ger det omedelbart stora effekter i bolagets 
finansiella situation. Den operativa verksamheten kan komma 
att påverkas om stor sjukfrånvaro inträffar i företaget. Dessa 
risker hanteras i verksamhetsplaneringen för att skapa bered-
skap för olika eventuellt uppkomna situationer. 

De väsentliga riskerna och osäkerhetsfaktorerna bedöms i 
övrigt vara desamma som i den senaste årsredovisningen. För 
en utförlig beskrivning av ATG:s risker och osäkerhetsfaktorer 
och hanteringen av dessa hänvisas till årsredovisningen 2019, 
sidorna 60 och 62-65. 
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FINANSIELLA RAPPORTER

MSEK Not apr–jun 2020 apr–jun 20191) jan–jun 2020 jan–jun 20191) jan–dec 20191)

Nettospelintäkter 2 1 432 1 091 2 539 2 091 4 435

Ombudsintäkter 85 77 158 148 310

Övriga intäkter 225 140 364 265 561

Totala intäkter 1 742 1 308 3 061 2 504 5 306

Spelskatt -284 -228 -505 -424 -895

Aktiverat arbete för egen räkning 18 22 36 45 86

Personalkostnader -110 -107 -220 -204 -425

Övriga kostnader -619 -647 -1 215 -1 247 -2 376

Av- och nedskrivningar immateriella- och materiella 
anläggningstillgångar -70 -46 -137 -85 -195

Rörelseresultat 677 302 1 020 590 1 501

Resultat från finansiella poster -6 0 -4 0 3

Resultat före skatt 671 302 1 016 590 1 504

Inkomstskatt 2) -28 -11 -46 -22 -342

Periodens resultat 643 291 970 568 1 162

Poster som kan omföras till årets resultat

Omräkningsdifferenser, utländska dotterbolag 0 0 0 0 1

Övrigt totalresultat 0 0 0 0 1

Periodens totalresultat 3) 643 291 970 568 1 163

Periodens resultat per aktie, SEK  

Före och efter utspädning4) 1 608 728 2 425 1 419 2 905

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 2020. 
3) Hela periodens resultat och periodens totalresultat är hänförlig till moderbolagets ägare.
4) Ingen utspädning förekommer under rapportperioden.

Koncernens totalresultat i sammandrag 
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MSEK Not 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 875 835 881

Materiella anläggningstillgångar 463 473 495

Finansiella anläggningstillgångar 3 267 151 267

Summa anläggningstillgångar 1 605 1 459 1 643

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 67 50 30

Fordran koncernföretag 1 014 712 537

Övriga fordringar 219 234 364

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 145 132 91

Likvida medel 983 331 592

Summa omsättningstillgångar 2 428 1 459 1 614

SUMMA TILLGÅNGAR 4 033 2 918 3 257

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 1 640 1 112 773

Summa eget kapital moderbolagets aktieägare 1 640 1 112 773

Långfristiga skulder

Skuld till kreditinstitut 3 1 074 774 1 073

Leasingskulder 3 98 109 102

Övriga avsättningar 200 – 200

Summa långfristiga skulder 1 372 883 1 375

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 89 144 139

Leasingskulder 20 18 19

Skuld koncernföretag 38 91 26

Skuld kontokunder 400 340 419

Aktuella skatteskulder 179 23 142

Övriga kortfristiga skulder 204 204 265

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 91 103 99

Summa kortfristiga skulder 1 021 923 1 109

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 033 2 918 3 257

Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag



DELÅRSRAPPORT

1 JANUARI – 30 JUNI 2020
FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 21 AUGUSTI 2020

SIDA 11 AV 20

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

MSEK Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital
Balanserad vinst 

eller förlust
Omräknings-

reserv

Eget kapital  
hänförligt 

moderbolagets 
aktieägare

Eget kapital per 1 januari 2019 40 -40 544 – 544

Årets resultat 1 162 1 162

Lämnat koncernbidrag -934 -934

Övrigt totalresultat

mräkningsdi erenser, utländska dotterbolag 1 1

Eget kapital per 31 december 2019 40 -40 772 1 773

Eget kapital per 1 januari 2020 40 -40 772 1 773

Periodens resultat 970 970

Övrigt totalresultat 

mräkningsdi erenser, utländska dotterbolag 0 0

Transaktioner med ägare

Utdelning -104 -104

Eget kapital per 30 juni 2020 40 -40 1 639 1 1 640
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Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

MSEK apr–jun 2020 apr–jun 2019 jan–jun 2020 jan–jun 2019 jan–dec 2019

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 677 302 1 020 590 1 501

usteringar för poster som inte ingår i kassaflödet

 Av- och nedskrivningar immateriella och materiella 
tillgångar 70 46 137 85 195

 Övriga poster 1 0 2 0 2

Erhållen ränta 3 3 5 4 16

Erlagd ränta -4 -3 -8 -6 -15

Betald inkomsskatt -9 0 -9 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital 738 348 1 147 673 1 699

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

 Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 35 -64 43 -19 1

 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -6 -30 -126 -168 -104

Kassaflöde från den löpande verksamheten 767 254 1 064 486 1 596

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar -40 -53 -77 -118 -244

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -7 -87 -24 -131 -185

Förvärv av dotterföretag – – 0 -71 -71

Minskning/Ökning av långfristiga fordringar 0 47 0 34 5

Kassaflöde från investeringsverksamheten -47 -93 -101 -286 -495

Finansieringsverksamheten

Upptagning av lån 1 3 5 280 585

Amortering av leasingskulder -7 -3 -8 -5 -16

Lämnade lån till ägare, koncernbidrag och utdelning -295 -166 -569 -668 -1 602

Kassaflöde från finanseringsverksamheten -301 -166 -572 -393 -1 033

Periodens kassaflöde 419 -5 391 -193 68

Likvida medel vid periodens början 565 336 592 521 521

Valutakursdi erens i likvida medel -1 0 0 3 3

Periodens kassaflöde 419 -5 391 -193 68

Likvida medel vid periodens slut1) 983 331 983 331 592

1) Av likvida medel vid periodens slut härrör 398 MSEK (322) från redovisningsmedel tillhörande kontokunder.
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

MSEK Not apr–jun 2020 apr–jun 2019 jan–jun 2020 jan–jun 2019 jan–dec 2019

Nettospelintäkter 3 1 395 1 064 2 470 2 064 4 346

Ombudsintäkter 85 77 158 148 310

Övriga rörelseintäkter 201 115 313 213 455

Totala intäkter 1 681 1 256 2 941 2 425 5 111

Spelskatt -275 -221 -489 -416 -872

Aktiverat arbete för egen räkning 18 22 36 45 86

Personalkostnader -92 -88 -183 -172 -358

Övriga externa kostnader -592 -640 -1 168 -1 236 -2 244

Övriga rörelsekostnader -1 -1 -2 -2 -31

Av- och nedskrivningar immateriella- och materiella 
anläggningstillgångar -56 -34 -108 -61 -144

Rörelseresultat 683 294 1 027 583 1 548

Resultat från finansiella poster ) -2 1 -2 2 9

Resultat före skatt 681 295 1 025 585 1 557

Lämnat koncernbidrag – – – – -934

Erhållet koncernbidrag – – – – 3

Resultat före skatt 681 295 1 025 585 626

Inkomstskatt2) -28 -12 -46 -24 -342

Periodens resultat 653 283 979 561 284

1)  Ränteintäkter från koncernföretag uppgår för perioden jan-jun till 4 MSEK (2).
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 2020.

Moderbolaget har inte några poster 2020 och 2019 som redovisas i övrigt totalresultat. Periodens resultat för moderbolaget utgör därmed även periodens totalresultat. 
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag

MSEK 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 776 724 775

Materiella anläggningstillgångar 296 284 314

Finansiella anläggningstillgångar 407 244 407

Summa anläggningstillgångar 1 479 1 252 1 496

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 64 44 29

Fordran hos koncernföretag 1 068 754 574

Övriga fordringar 213 224 353

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 144 126 93

Kassa och bank 970 323 583

Summa omsättningstillgångar 2 459 1 471 1 632

SUMMA TILLGÅNGAR 3 938 2 723 3 128

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Bundet eget kapital 739 657 723

Fritt eget kapital 963 446 104

Summa eget kapital 1 702 1 103 827

Långfristiga skulder

Skuld till kreditinstitut 1 074 774 1 073

Övriga avsättningar 200 – 200

Summa långfristinga skulder 1 274 774 1 273

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 59 121 116

Skuld till koncernföretag 66 95 31

Skuld till kontokunder 398 335 415

Aktuella skatteskulder 179 24 142

Övriga skulder 189 193 252

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 71 78 72

Summa kortfristiga skulder 962 846 1 028

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 938 2 723 3 128
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Nyckeltal definerat enligt IFRS
apr–jun 

2020
apr–jun

20191)

apr–jun
2018

jan–jun 
2020

jan–jun 
20191)

jan–jun 
2018

jan–dec  
20191)

jan–dec 
2018

Periodens resultat, MSEK 643 291 -45 970 568 -33 1 162 -127

Resultat per aktie, SEK 1 608 728 -111 2 425 1 419 -83 2 905 -318

Nyckeltal som inte defineras enligt IFRS; 

Nettospelintäkter, MSEK 1 432 1 091 1 058 2 539 2 091 2 049 4 435 4 162

Totala intäkter, MSEK2) 1 742 1 308 1 216 3 061 2 504 2 351 5 306 5 210

EBITDA, MSEK 747 348 898 1 157 675 1 697 1 696 3 589

Rörelseresultat, MSEK 677 302 868 1 020 590 1 639 1 501 3 467

Rörelsemarginal, % 39% 23% 71% 33% 24% 70% 28% 67%

Skuldsättningsgrad, ggr 1,5 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 3,2 2,8

Resultat före skatt, MSEK 671 302 327 1 016 590 685 1 504 1 328

Eget kapital, MSEK 1 640 1 112 638 1 640 1 112 638 773 544

Eget kapital per aktie, kr 4 100 2 780 1 595 4 100 2 780 1 595 1 932 1 360

Avkastning på totalt kapital, % 16% 10% neg. 24% 19% neg. 36% neg.

Avkastning på eget kapital, % 47% 30% neg. 80% 69% neg. 176% neg.

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten, MSEK 767 254 -24 1 064 486 -33 1 596 140

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten per aktie, SEK 1 918 635 -61 2 660 1 215 -82 3 990 349

Operationella nyckeltal; 

Andel grön omsättning, % 73% 71% – 72% 71% – 70% –

Andel gröna kunder, % 87% 86% – 87% 86% – 87% –

Antal aktiva kunder, miljoner 1,4 1,2 0,5 1,4 1,2 0,5 1,3 1,0

Medelantalet anställda 469 443 350 462 415 347 433 353

1) Ecosys-koncernen konsolideras i ATG-koncernen från och med 1 april 2019. Vissa nyckeltal har påverkats under 2019 i och med införandet av IFRS 16, Se övergångnot i årsredovisning.  
2)  Ombudsintäkter, det vill säga avgifter som ombud tar av kund för att delta i spel, redovisas i nyckeltalen Q2 2018 och tidigare som en minskad ombudsprovision och ingår således inte i 

totala intäkter.

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 
2019 sid 87-95.

Intäktsredovisning
Sedan den 1 januari 2019 består ATG-koncernens nettospelin-
täkter av spel på hästar, casinospel och sportspel. Intäkterna
från koncernens spelverksamhet redovisas netto efter avdrag
för spelarnas vinster och bonuskostnader. Intäkterna redo-
visas när kunden erhåller kontroll över den sålda varan eller 
tjänsten och har möjlighet att använda och erhåller nyttan 
från varan eller tjänsten. Intäkter redovisas exklusive moms 
och rabatter. Koncernens spelintäkter redovisas vid en tid-
punkt då åtagandet/kontrollen övergår till spelaren i samma 
stund som tjänsten levereras.

Hästspelsintäkter
Koncernens hästspelsintäkter avser spel på hästsport och
redovisas när trav- och galopptävlingarnas resultat fastställts
efter avslutad tävling vilket även är den tidpunkt då åtagandet
till spelaren är uppfyllt. 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. Nettospelin-
täkter består av spelarnas insatser (bruttospelintäkter) med
avdrag för spelarnas vinster och bonusar. Intäkterna värderas 
till det verkliga värdet av vad som erhållits. Spelintäkterna 
gällande online casino redovisas då betalning erhålls eftersom 
detta sammanfaller med den tidpunkt då spelet genomförs 
och åtagandet till spelaren därmed är uppfyllt.

Spelintäkter för sportspel redovisas i samband med att 
positionen gentemot spelaren stängs, varmed åtagandet 
är uppfyllt till spelaren. 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 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
vriga intäkter avser intäkter från aktiviteter utanför företa-

gets huvudsakliga verksamhet. De utgörs främst av produk-
tionsintäkter från TV och internettjänster inom trav- och
galoppsporten, provision försäljning internationellt spel,
partnerintäkter och butiksintäkter. vriga 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 vriga kostnader i de finansiella rapporterna.

Nya och ändrade redovisningsprinciper
Inga nya eller ändrade standarder, och tolkningar av befintliga
standarder, som ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 
senare än 1 januari 2020 bedöms komma att påverka koncer-
nens finansiella rapportering.  
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Not 2 Nettospelintäkter

Nettospelintäkter per spel och 
 geografisk marknad SVERIGE DANMARK* KONCERN*

Belopp i MSEK
apr–jun  

2020
apr–jun  

2019
apr–jun 

2020
apr–jun  

2019
apr–jun

2020
apr–jun 

2019

Häst 1 265 946 11 5 1 276 951

Sport 42 58 4 5 46 63

Casino 88 60 22 17 110 77

Summa nettospelintäkter 1 395 1 064 37 27 1 432 1 091

SVERIGE DANMARK* KONCERN*

Belopp i MSEK
jan–jun 

2020
jan–jun 

2019
jan–dec 

2019
jan–jun 

2020
apr–jun 

2019
apr–dec 

2019
jan–jun

2020
jan–jun 

2019
jan–dec 

2019

Häst 2 167 1 831 3 835 17 5 21 2 184 1 836 3 856

Sport 137 112 254 11 5 17 148 117 271

Casino 166 121 257 41 17 51 207 138 308

Summa nettospelintäkter 2 470 2 064 4 346 69 27 89 2 539 2 091 4 435

Nettospelintäkter per försäljningskanal 
och geografisk marknad SVERIGE DANMARK* KONCERN*

Belopp i MSEK
apr–jun

2020
apr–jun  

2019
apr–jun 

2020
apr–jun  

2019
apr–jun

2020
apr–jun  

2019

e-kanal 1 075 741 34 22 1 109 763

Retail 320 323 3 5 323 328

Summa 1 395 1 064 37 27 1 432 1 091

SVERIGE DANMARK* KONCERN*

Belopp i MSEK
jan–jun 

2020
jan–jun 

2019
jan–dec 

2019
jan–jun 

2020
apr–jun 

2019
apr–dec 

2019
jan–jun

2020
jan–jun 

2019
jan–dec 

2019

e-kanal 1 850 1 421 3 035 61 22 70 1 911 1 443 3 105

Retail 620 643 1 311 8 5 19 628 648 1 330

Summa 2 470 2 064 4 346 69 27 89 2 539 2 091 4 435

Ingen enskild kund står för mer än 10 % av omsättningen. Alla nettospelintäkter redovisas vid en tidpunkt.

* Ecosys-koncernen konsoliderades i ATG-koncernen från och med 1 april 2019.
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Not 3 Finansiella instrument – verkligt värde
Upplysning om verkligt värde på utlåning och upplåning enligt nedanstående:

REDOVISAT VÄRDE VERKLIGT VÄRDE

2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31

Långfristiga fordringar 267 151 267 267 151 267

Summa långfristig fordran 267 151 267 267 151 267

Leasingskulder 98 109 102 98 109 102

Skuld till kreditinstitut 1 074 774 1 073 1 075 775 1 075

Summa långfristig upplåning 1 172 883 1 175 1 172 884 1 177

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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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 identifierats som gröna av de som har 
lagt ett spel i år samt gjort ett självtest. Gröna 
kunder har låg risk för att utveckla problemspe-
lande enligt analys i ATG:s spelansvarsverktyg 
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.

Moderbolagets resultat före transaktioner 
med ägare Rörelseresultat med avdrag för 
tidigare lotteriskatt och tillägg för transaktioner 
med ägare avseende hästsportinformation, rät-
tigheter och sponsring. Se avstämning i tabell 
nedan. Nyckeltalet är redovisat i syfte att skapa 
jämförbarhet mellan åren och också mellan 
bolaget och konkurrenterna.

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. I fi-
nansiella rapporter redovisade före 1 januari 2019 
beräknades rörelsemarginalen som rörelseresultat  
i procent av nettospelintäkter. Jämförelsetalen i 
denna rapport har räknats om.

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 Utbetalning 
till Hästnäringens Nationella Stiftelse från ATG 
enligt avtal med staten. Från 1 januari 2019 har 
åtagandet övergått från ATG till ägarna.

MSEK apr–jun 
 2020

apr–jun 
 2019

jan–jun 
 2020

jan–jun 
 2019 2019

Rörelseresultat 683 294 1 027 583 1 548

Kostnad för hästsportinformation, rättigheter och sponsring 175 156 383 336 578

Summa 858 450 1 410 919 2 126

Moderbolagets resultat före transaktioner med ägare
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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 pålitlig 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. Koncernens nettospelintäkter  
år 2019 var 4,4 miljarder kronor. 

AB Trav och Galopp (ATG) ägs av trav- och galoppsporten. 
Sedan starten 1974 har ATG bidragit med drygt 42 miljarder 
till trav- och galoppsporten. Läs mer: https://omatg.se/

OM ATG KONTAKTINFORMATION
Kontaktpersoner vid frågor: 
Patrik Brissman, Chief Corporate Communications O cer
patrik.brissman atg.se
corporate atg.se
Tel: 08-627 22 27, 070-527 22 27

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

Kommande rapporttillfällen
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AB Trav och Galopp, org nr 556180-4161
161 89 Stockholm
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