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Fjärde kvartalet i sammandrag, koncernen
•  Nettospelintäkter uppgick till 1 440 MSEK (1 177).
• Totala intäkter uppgick till 1 675 MSEK (1 417).
• Periodens rörelseresultat uppgick till 602 MSEK (463).
•  Periodens resultat uppgick till 207 MSEK (157).
•  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 

838 MSEK (629). 

 Januari-december i sammandrag, koncernen
•  Nettospelintäkter uppgick till 5 359 MSEK (4 435).
• Totala intäkter uppgick till 6 331 MSEK (5 306).
• Periodens rörelseresultat uppgick till 2 240 MSEK (1 501).
•  Periodens resultat uppgick till 1 749 MSEK (1 162).
•  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 

2 609 MSEK (1 596). 

Viktiga händelser under året
•  Under inledningen av året utvecklades Covid-19 till en 

pandemi. Effekterna på den globala ekonomin är stora men 
fortsatt svåra att överblicka. Pandemin hade stor påverkan 
på sportspelsutbudet från mitten av mars till juni då de flesta 
matcher och tävlingar ställdes in eller sköts fram. Det mins-
kade sportspelsutbudet ledde till ökat intresse för att spela på 
hästsport vilket påverkat ATGs intäkter under hela året.

•  Trav- och galoppsporten i Sverige kunde fortsätta sin 
tävlingsverksamhet tack vare en rad kraftfulla åtgärder för 
att minska risken för smittspridning. Alla publika områden 
kring banorna stängdes och ett flertal restriktioner gäller 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.   

•  Under mars till juni var hästsporten i de flesta länder ned-
stängd. Det ledde till att det internationella intresset att 
delta i spelet på svensk hästsport var mycket stort vilket 
hade positiv påverkan på ATG:s övriga intäkter.  

•  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. 

•   Regeringen beslöt att införa en tillfällig spelförordning den 
2 juli. Den innebär att kunder som vill spela online-casino 
maximalt kan ha en insättningsgräns på 5000 kronor per 
vecka på sitt spelkonto. Förordningen har minskat ATG:s 
 nettospelintäkter inom casinot. För närvarande gäller förord-
ningen till den 30 juni 2021, 

•    ATG hade rekordmånga miljonvinster under året. 367 miljon-
vinster delades ut till svenska spelare.

Förslag till vinstdisposition
•    ATG:s styrelse har beslutat att lämna ett koncernbidrag om 

1 996 MSEK till Svensk Travsport och föreslår årsstämman 
att besluta om 174 MSEK i utdelning till Svensk Galopp.

STARK TILLVÄXT  
OCH FÖRBÄTTRAT RESULTAT

Nyckeltal koncernen, MSEK okt–dec 2020 okt–dec 20191) jan–dec 2020 jan–dec 20191)

Nettospelintäkter 1 440 1 177 5 359 4 435

Totala intäkter 1 675 1 417 6 331 5 306

Rörelseresultat 602 463 2 240 1 501

Rörelsemarginal, % 36% 33% 35% 28%

Kassaflödet från den löpande verksamheten 838 629 2 609 1 596

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

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

Nyckeltal moderbolaget, MSEK 2020 2019 2018 2017 2016

Nettospelintäkter 5 205 4 346 4 162 4 209 4 086

Moderbolagets resultat före transaktioner med ägare2) 2 901 2 126 2 011 1 906 1 762

Rörelseresultat3) 2 282 1 548 3 466 3 370 3 203

2) För definition se sid 19
3) Under åren till och med 2018 ingår inte dåvarande spelskatt i rörelseresultatet varför rörelseresultatet för åren till och med 2018 och från och med 2019 inte är jämförbara.  
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Pandemins effekter har satt oss alla och vår omvärld på stora 
prov. Det är och har varit ett år präglat av mycket sorg och 
elände i pandemins spår. I skenet av detta är jag därför öd-
mjukt tacksam över sifforna i denna rapport. 

Ordet ”rekord” har många gånger figurerat i ATG:s eko-
nomiska rapportering de senaste åren. Men finns det ett år 
som verkligen kommer att sticka ut i ATG:s historiebok som 
”rekordåret” är det 2020. Det visar framför allt tillväxten i tre 
av våra viktigaste nyckeltal:

–  Nettospelsintäkter: 5 359 MSEK (+21%) 
–  Rörelseresultat: 2 240 MSEK (+49%)
–  Moderbolagets resultat före transaktioner med ägarna: 2 

901 MSEK (+36%)

     Det är ett bevis på att vår affärsmodell fungerar. Intäkter-
na steg kraftigt samtidigt som god kostnadskontroll bibehölls. 
En effekt av detta är att ATG under 2020 stärkt sin position 
som det största spelbolaget på den kommersiella licensmark-
naden - och blev det mest lönsamma bolaget både i absoluta 
och relativa tal. 

     I ett historiskt perspektiv har vi sedan 2013 ökat omsätt-
ningen med knappt två miljarder och resultatet före transak-
tioner med ägarna med cirka en miljard. 

ATG:s uppdrag är att skapa en hållbar utveckling för svensk 
trav- och galoppsport. Resultatet är därför oerhört glädjande 
för våra ägare Svensk Travsport och Svensk Galopp och i dess 
förlängning hela den svenska hästnäringen. 

Stark tillväxt i det fjärde kvartalet
ATG hade en stor utmaning när vi gick in i det fjärde kvartalet 
– skulle intresset för spel på hästar, där vi har högst margina-
ler, från årets inledande månader hålla i sig när humanspor-
tens ligor och tävlingar åter var i full gång?

Svaret på den frågan blev… ja!

Produktområdet Häst växte under fjärde kvartalet med 20 
procent i jämförelse med samma period 2019. Glädjande var 

också det ökade kundintresset för produktområdet Sport som 
växte med hela 77 procent. Produktområdet Casino hade en 
negativ tillväxt om 2 procent, mycket på grund av den tillfäl-
liga förordningen om obligatorisk insättningsgräns.

V75® gav flest miljonvinster i Sverige
På helåret visade dock samtliga tre produktområden tillväxt i 
jämförelse med 2019: 

–  Häst: 19 procent
–  Sport: 51 procent
–  Casino: 20 procent

    Vårt största varumärke V75® behöll första platsen som det 
största poolspelet och spelet med flest miljonvinster (292 
stycken) i Sverige. V86® på onsdagar fick ett lyft och är nu 
etablerat som det näst största poolspelet i Sverige. 

Det var också glädjande att se utvecklingen av vårt dot-
terbolag Ecosys i Danmark. Med varumärkena Derby25 (häst), 
Bet25 (sport) och Rød25 (casino) vann bolaget marknadsan-
delar och slog nytt nettoomsättningsrekord med en tillväxt på 
50% i det fjärde kvartalet. Framför allt var det hästspelet som 
lockade nya danska kunder och växte under året till bolagets 
största produktområde. 

Tre viktiga faktorer
Jag skulle vilja peka på tre underliggande faktorer till de starka 
siffrorna för 2020:

1  När övriga sportvärlden stängdes ner på grund av pandemin 
under våren kunde Svensk Travsport och Svensk Galopp 
fortsätta tävlingsverksamhet på ett smittsäkert sätt och 
utan publik. Intresset för våra varumärken inom produktom-
rådet Häst ökade därmed kraftigt, såväl bland svenska som 
internationella kunder.

2  Att våra ägare och styrelsen har varit långsiktiga och gett 
oss möjligheten att investera i såväl nya produktområden 
som varumärken och tjänster. Investeringar som varit kopp-
lade till vårt kundlöfte om att erbjuda spännande spelupple-
velser på ett schysst och smidigt sätt.

ETT REKORDÅR I SKUGGAN  
AV PANDEMIN
Ett år av sorg. Men också ett år av tacksamhet och stolthet. 2020 
går till historien som det resultatmässigt bästa året i ATG:s historia. 
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3  Våra medarbetare anpassade sig snabbt efter de nya för-
utsättningarna till följd av pandemin. Trots oro både för sin 
egen och nära & käras hälsa så har det funnits en hög energi 
och fokus i organisationen. Årets medarbetarundersökning 
visade också att viljan att rekommendera ATG som arbets-
plats har ökat väsentligt från redan höga nivåer. Ett stort 
tack till er alla!

Fler och nöjdare kunder
Antalet kunder fortsatte att växa under året. Totalt hade ATG 
i Sverige cirka 1,4 miljoner kunder som under de senaste tolv 
månaderna spelat oss hos. Pandemin har förstärkt digitalise-
ringstrenden av våra kunder – 77 procent av omsättningen 
kom under året via digitala kanaler och resterande 23 procent 
via våra cirka 2000 ATG-butiker. 

    Vi vill att våra kunder ska spela för nöjes skull och må 
bra i sitt spelande. Detta mäter vi bland annat genom andel 
grön omsättning och andel gröna kunder. Båda nyckeltalen 
var stabila under året. Under året utvecklade vi vårt spelan-
svarsarbete och införde bland annat obligatorisk förlustgräns 
inom Casino. Vi fortsatte också det proaktiva arbetet med att 
kontakta kunder vid misstanke om eventuella spelproblem. 

Ett resultat av vår syn på hållbara kunder finns också i 
NPS-siffrorna (Net Promotor Score). Här ökade kundernas 
vilja att rekommendera ATG till vänner och bekanta från 2 till 
15 (skala -100 till 100). 

Bra och mindre bra utredning
Under hösten presenterades spelmarknadsutredningen. För 
ATG:s del innehöll utredningen både bra och mindre bra 
förslag. 

Till det senare hörde förslaget om att inte införa en mark-
nadsavgift för spel på hästar. Att alla bolag som arrangerar 
spel på hästar ska betala till sporten är för mig en självklarhet, 
då trav- och galoppsporten i dag till cirka 90 procent finansie-
ras av spel (läs: ATG). 

Bra däremot var förslaget om att införa riskklassificering 
av spelprodukter. Detta har i många år varit en hjärtefråga för 
mig. Statistik och forskning visar att det är skillnad mellan en 
Harry Boy och en spelautomat på nätet sett ur risken att drab-
bas av spelproblem. 

Bra var också att Spelinspektionen ges möjlighet till att yt-
terligare säkerställa att olicensierade bolag inte verkar på den 
svenska marknaden. Det är oerhört viktigt att svenska kunder 
stannar inom den svenska marknaden och inte försvinner till 
utländska olicensierade spelbolag. 

Positiv start på 2021
2020 ska ses som ett unikt år i ATG:s historia. Jag tvivlar på 
att vi någonsin igen kommer att få se samma procentuella 
tillväxt i siffrorna. Däremot hoppas jag att ATG har hittat en ny 
och högre nivå att utgå från i vårt fortsatta arbete. 

Farhågor?
Jo, de finns. Vi har visserligen 
fått en bra start på 2021 men det 
senaste året har lärt oss att vara 
ödmjuka inför pandemins effekter. 
ATG är en del av underhållningsin-
dustrin. Och när resten av under-
hållningsindustrin öppnas upp, när 
läktarplatserna fylls på sportare-
norna och när semesterresandet 
tar fart igen – kommer kunderna 
då tycka att vår spelupplevelse är 
tillräckligt konkurrenskraftig? 

Jag lovar att jag och mina medarbetare ska göra allt för att 
svaret även på den frågan ska bli ”ja”.

Hasse Lord Skarplöth
VD och koncernchef, ATG
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OKTOBER – DECEMBER 2020

Intäkter
Koncernens nettospelintäkter uppgick under årets fjärde 
kvartal till 1 440 MSEK (1 177), en ökning med drygt  22 %. 
Den förvärvade danska koncernen Ecosys påverkar koncer-
nens nettospelintäkter med 45 MSEK (30) under kvartalet, en 
ökning med 50 %.
     Koncernens nettospelsintäkter från hästspel ökade med  
20 %, sport ökade med 77 % och casino minskade med 2 % 
i jämförelse med samma period föregående år. Kvartalet 
hade en färre lördag med V75® och en  jackpot fler än jäm-
förelseperioden. 

Hästspelets svenska bruttoomsättning var 3 864 MSEK  
(3 242), en ökning med drygt 19%. Den internationella 
brutto omsättningen var 817 MSEK (642), en ökning med  
27 %. Total bruttoomsättning för hästspelet (svenskt och  
internationellt spel) uppgick till 4 681 MSEK (3 884) vilket  
är en ökning med cirka 21%. 

Koncernens övriga intäkter uppgick till 160 MSEK (158),  
en ökning med drygt 1%. 

Koncernens totala intäkter uppgick till 1 675 MSEK (1 417)  
vilket är en ökning med drygt 18%.

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 31 december 2020 har cirka 92 000 
kunder gjort det självtest som är en viktig komponent för att 
identifiera risk för att utveckla problemspelande. Antal kunder 
som gjort självtestet är få i relation till hela kundbasen och 
bolaget arbetar intensivt för att antalet ska öka. De som gjort 
testen klassas som gröna, gula eller röda i sitt spelbeteende. 

Gröna kunder och grön 
 omsättning 1) Q1-20 Q2-20 Q3-20 Q4-20

Andel gröna kunder, % 86% 87% 86% 86%

Andel grön omsättning, % 71% 73% 74% 75%

Antal kunder som gjort självtest 
(ackumulerat från 1 jan-19) 62 000 74 000 82 000 92 000

1) Andel gröna kunder och andel grön omsättning för de kunder som gjort självtestet. 

Nettospelintäkter Q4 per spel Sverige

Nettospelintäkter Q4 per spel Danmark

 Häst: 86% (87%) 
 Sportspel: 10% (7%)
 Casino: 4% (6%)

 Häst: 27% (20%)
 Sportspel: 27% (20%)
 Casino: 46% (60%)
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Kostnader
Spelskatten uppgick i kvartalet till 285 MSEK (237). Kvarta-
lets rörelsekostnader uppgick till 788 MSEK (717). De ökade 
nettointäkterna ökar de rörliga kostnader som är kopplade till 
intäkterna. Andra övriga kostnader var lägre än samma period 
föregående år. En betydande kostnadspost är de tjänster som 
ATG ingått avtal med hästsporten om, ersättning för häst-
sportsinformation, rättigheter och sponsring. Totalt uppgick 
denna kostnad för kvartalet till 110 MSEK (104). Avskrivningar 
ökar på grund av de senaste årens ökade investeringar. 

Rörelseresultat och resultat
Kvartalets rörelseresultat uppgick till 602 MSEK (463), en 
ökning med 139 MSEK. Rörelseresultatet har förbättrats då 
koncernens ökade intäkter varit större än ökningen i spelskatt 
och rörelsekostnader.

Kvartalets resultat uppgick till 207 MSEK (157). 

Moderbolagets resultat före transaktioner med ägarna
Moderbolagets resultat före transaktioner med ägare  
(se definition sid 19) uppgick i kvartalet till 739 MSEK (585). 
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 och med omregleringen år 2019 
med tidigare år samt med konkurrenterna på spelmarknaden. 

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 
förändringen i rörelseresultat mellan 2018 och framåt. För mer information se ekonomiska 
rapporter från 2019.

JANUARI  – DECEMBER 2020

Intäkter
Koncernens nettospelintäkter uppgick under året till  
5 359 MSEK (4 435), en ökning med cirka 21%. Den för-
värvade danska koncernen Ecosys konsolideras från och med  
1 april 2019 och koncernens nettospelintäkter från den 
 danska spelmarknaden uppgick till 154 MSEK under året. Kon-
cernens intäkter från hästspel ökade med 19 %, sport ökade 
med 51 % och casino ökade med 20 %. Året hade en färre 
lördag med V75® och tio jackpots fler än jäm förelseperioden. 
Hästspelets svenska bruttoomsättning var 14 748 MSEK    
(12 550), en ökning med cirka 18%. Den internationella 
bruttoomsättningen var 5 416 MSEK (2 695), en ökning med 
101 %. Total bruttoomsättning för hästspelet (svenskt och 
internationellt spel) uppgick till 20 164 MSEK (15 245) vilket 
är en ökning med drygt 32%. 

Koncernens övriga intäkter uppgick till 664 MSEK (561), en 
ökning med drygt 18%. 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 6 331 MSEK (5 306) 
vilket är en ökning med drygt 19%.

Kostnader
Spelskatt uppgick för perioden till 1 056 MSEK (895). Pe-
riodens rörelsekostnader uppgick till 3 035 MSEK (2 910). 
Under perioden har kostnader direkt kopplade till intäkterna 
ökat medans andra övriga kostnader minskat. 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 perioden till 
619 MSEK (578). Avskrivningskostnaderna ökar på grund av 
de senaste årens ökade investeringar. 

Rörelseresultat och periodens resultat
Periodens rörelseresultat uppgick till 2 240 MSEK (1 501), en 
ökning med 739 MSEK. Rörelseresultatet har förbättrats då 
koncernens ökade intäkter varit större än ökningen i spelskatt 
och rörelsekostnader.

Perioden resultat uppgick till 1 749 MSEK (1 162).
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Moderbolagets resultat före transaktioner med ägarna
Moderbolagets resultat före transaktioner med ägare (se defini-
tion sid 19) uppgick i perioden till 2 901 MSEK (2 126). Nyckel-
talet visar bolagets lönsamhet före bolagsskatt och kostnader för 
rättigheter och information som köps av ägarna. Nyckeltalet är 
framtaget för att det ska gå att jämföra bolagets resultat från 
och med omregleringen år 2019 med tidigare år samt med 
konkurrenterna på spelmarknaden.

Investeringar
Årets kassaflödespåverkande investeringar i immateriella- och 
materiella tillgångar uppgick till 262 MSEK (429). Investe-
ringstakten har minskat från att under jämförelseperioden 
varit mycket hög till följd av omregleringen av spelmarknaden. 
Årets investeringar består i huvudsak av utveckling av tek-
niska plattformar och utveckling av mjukvara för bland annat 
spelsystem för befintliga och kommande spelprodukter samt 
vidareutveckling av de digitala kanalerna samt av spelproduk-
terna. Fördelningen av bolagets investeringar i de tre spelpro-
dukterna återspeglar framtida intäktsförväntningar. 

Kassaflödet 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till          
2 609 MSEK (1 596). Kassaflöde från investeringsverksamhe-
ten uppgick till -261 MSEK (-495). Kassaflödet från finan-
sieringsverksamheten uppgick till -1 540 MSEK (-1 033). Pe-
riodens kassaflöde uppgick till 808 MSEK (68). 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 1 399 MSEK (592).

Finansiell ställning
Koncernens långfristiga skuld till kreditinstitut uppgick till       
299 MSEK (1 073) MSEK. ATG:s outnyttjade krediter uppgick 
vid periodens slut till 90 MSEK (90). Koncernens balans-
omslutning uppgick till 3 572 MSEK (3 257). 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Medarbetare 
Medelantalet anställda i koncernen under året var 468 (433) 
varav antal anställda i Danmark var 33 medarbetare. ATG har 
både varit i en fas av uppbyggnad av nya produktområden och 
investerat för framtida tillväxt och även ersatt konsulter med 
anställda medarbetare.

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 2020 var cirka 1,4 miljo-
ner personer (1,3).
  
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
Spelmarknadens omreglering 2019 påverkade omsättning-

en negativt och spelmarknaden kom under år 2020 att växa 
från en ny lägre nivå. Det finns en osäkerhet gällande eventu-
ellt tillkommande regulatoriska åtgärder.    

Covid-19, som under början av år 2020 utvecklades till en 
pandemi, kan komma att få långsiktiga effekter på spelmark-
naden då effekterna på den globala ekonomin bedöms bli 
stora. Dessa effekter är ännu svåra att överblicka. På lång sikt 
är den starkaste korrelerande faktorn med omsättningsökning 
inom spelmarknaden förändringen av hushållens disponibla 
inkomst och det finns med anledning av pandemin betydande 



BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2020
FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 23 FEBRUARI 2021

SIDA 7 AV 20

osäkerhet kring hur denna kommer att utvecklas. 
Framåt kommer ATG fortsätta arbeta mot tydligt formule-

rade mål och kundlöften. Det innebär ett fortsatt arbete med 
ständig utveckling av, och investeringar i, spelprodukterna 
för fortsatt tillväxt med kostnadseffektivitet. Detta för att 
fortsätta leverera goda resultat och på det sättet leva upp till 
uppdraget och missionen att vara hästnäringens motor och 
spelbranschens kompass. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
ATG:s verksamhet medför risker och osäkerhetsfaktorer 

som i varierande omfattning kan påverka bolaget negativt. 
Inom ATG är riskhantering en integrerad del av processen för 
planering, genomförande och uppföljning av verksamheten. 

Under inledningen av året utvecklades Covid-19 till en 
pandemi. Effekterna på den globala ekonomin är stora och 
fortsatta svåra att överblicka. Trav- och galoppsporten i Sve-
rige kunde fortsätta sin tävlingsverksamhet tack vare en rad 
stora åtgärder för att minska risken för smittspridning. 

En betydande osäkerhet är regulatoriska åtgärder som 
påverkar marknaden. Spelansvaret är ATG:s viktigaste hållbar-
hetsfråga för att leva upp till vårt kundlöfte om schysst spe-
lande 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.

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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Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
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liga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
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FINANSIELLA RAPPORTER

MSEK Not okt–dec 2020 okt–dec 20191) jan–dec 2020 jan–dec 20191)

Nettospelintäkter 2 1 440 1 177 5 359 4 435

Ombudsintäkter 75 82 308 310

Övriga intäkter 160 158 664 561

Totala intäkter 1 675 1 417 6 331 5 306

Spelskatt -285 -237 -1 056 -895

Aktiverat arbete för egen räkning 19 23 69 86

Personalkostnader -128 -112 -460 -425

Övriga kostnader -607 -574 -2 364 -2 376

Av- och nedskrivningar immateriella- och materiella anlägg-
ningstillgångar -72 -54 -280 -195

Rörelseresultat 602 463 2 240 1 501

Resultat från finansiella poster 0 2 2 3

Resultat före skatt 602 465 2 242 1 504

Inkomstskatt 2) -395 -308 -493 -342

Periodens resultat 207 157 1 749 1 162

Poster som kan omföras till årets resultat

Omräkningsdifferenser, utländska dotterbolag 0 -1 0 1

Övrigt totalresultat 0 -1 0 1

Periodens totalresultat 3) 207 156 1 749 1 163

Periodens resultat per aktie, SEK  

Före och efter utspädning 4) 518 393 4 373 2 905

Antalet aktier, tusental

Genomsnittligt antalet utestående aktier 400 400 400 400

1) Ecosys-koncernen konsolideras i ATG-koncernen från och med 1 april 2019. 
2) I enlighet med IFRS redovisas lämnat koncernbidrag om -1 996 MSEK och tillhörande skatteeffekt om +427 MSEK i koncernens rapport över förändringar i eget kapital. Netto skattekost-
nad 2020 inklusive denna post uppgår därmed till -66 MSEK.
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 2020-12-31 2019-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 867 881

Materiella anläggningstillgångar 480 495

Finansiella anläggningstillgångar 3 156 267

Summa anläggningstillgångar 1 503 1 643

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 43 30

Fordran koncernföretag 19 537

Övriga fordringar 413 364

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 85 91

Likvida medel 1 399 592

Summa omsättningstillgångar 1 959 1 614

SUMMA TILLGÅNGAR 3 462 3 257

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Aktiekapital 40 40

Övrigt tillskjutet kapital -40 -40

Balanserat resultat inklusive periodens resultat 850 773

Summa eget kapital moderbolagets aktieägare 850 773

Långfristiga skulder

Skuld till kreditinstitut 3 299 1 073

Leasingskulder 3 91 102

Övriga avsättningar 200 200

Summa långfristiga skulder 590 1 375

Kortfristiga skulder

Skuld till kreditinstitut 775 –

Leasingskulder 22 19

Leverantörsskulder 181 139

Skuld koncernföretag 29 26

Skuld kontokunder 527 419

Aktuella skatteskulder 144 142

Övriga kortfristiga skulder 248 265

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 96 99

Summa kortfristiga skulder 2 022 1 109

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 462 3 257

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
Omräknings-

reserv

Eget kapital  
hänförligt 

moderbolagets 
aktieägare

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

Årets resultat 1 162 1 162

Övrigt totalresultat 

Omräkningsdifferenser, utländska dotterbolag 1 1

Transaktioner med ägare

Lämnat koncernbidrag -934 -934

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

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

Årets resultat 1 749 1 749

Övrigt totalresultat 

Omräkningsdifferenser, utländska dotterbolag 0 0

Transaktioner med ägare

Lämnat koncernbidrag - 1 996 -1 996

Skatt på koncernbidrag 427 427

Utdelning -104 -104

Eget kapital per 31 december 2020 40 -40 849 1 850
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Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

MSEK okt-dec 2020 okt-dec 2019 jan–dec 2020 jan–dec 2019

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 602 463 2 240 1 501

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

 Av- och nedskrivningar immateriella och materiella tillgångar 72 55 280 195

 Övriga poster 6 2 8 2

Erhållen ränta 8 8 24 16

Erlagd ränta -3 -5 -16 -15

Betald inkomsskatt -27 0 -63 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital 658 523 2 473 1 699

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

 Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -81 -73 5 1

 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 261 179 131 -104

Kassaflöde från den löpande verksamheten 838 629 2 609 1 596

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar -54 -76 -163 -244

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -65 -26 -99 -185

Förvärv av dotterföretag – – – -71

Minskning/Ökning av långfristiga fordringar 1 -29 1 5

Kassaflöde från investeringsverksamheten -118 -131 -261 -495

Finansieringsverksamheten

Upptagning av lån 5 102 11 585

Amortering av leasingskulder -8 -8 -19 -16

Lämnade lån till ägare, koncernbidrag och utdelning -509 -467 -1 532 -1 602

Kassaflöde från finanseringsverksamheten -512 -373 -1 540 -1 033

Periodens kassaflöde 208 125 808 68

Likvida medel vid periodens början 1 191 467 592 521

Valutakursdifferens i likvida medel 0 0 -1 3

Periodens kassaflöde 208 125 808 68

Likvida medel vid periodens slut1) 1 399 592 1 399 592

1) Av likvida medel vid periodens slut härrör 439 MSEK (363) från redovisningsmedel tillhörande kontokunder.
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

MSEK Not okt–dec 2020 okt–dec 2019 jan–dec 2020 jan–dec 2019

Nettospelintäkter 2 1 395 1 147 5 205 4 346

Ombudsintäkter 75 82 308 310

Övriga rörelseintäkter 134 130 564 455

Totala intäkter 1 604 1 359 6 077 5 111

Spelskatt -275 -230 -1 020 -872

Aktiverat arbete för egen räkning 19 23 69 86

Personalkostnader -103 -95 -380 -358

Övriga externa kostnader -553 -531 -2 232 -2 244

Övriga rörelsekostnader -6 -1 -11 -31

Av- och nedskrivningar immateriella- och materiella anlägg-
ningstillgångar -57 -44 -221 -144

Rörelseresultat 629 481 2 282 1 548

Resultat från finansiella poster¹) 5 5 10 9

Resultat efter finansiella poster 634 486 2 292 1 557

Lämnat koncernbidrag -1 996 -934 -1 996 -934

Erhållet koncernbidrag 1 3 1 3

Resultat före skatt -1 361 -445 297 626

Inkomstskatt 33 -308 -65 -342

Periodens resultat -1 328 -753 232 284

1)  Ränteintäkter från koncernföretag uppgår för perioden jan-dec till 20 MSEK (12).

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 2020-12-31 2019-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 779 775

Materiella anläggningstillgångar 320 314

Finansiella anläggningstillgångar 322 407

Summa anläggningstillgångar 1 421 1 496

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 36 29

Fordran hos koncernföretag 62 574

Övriga fordringar 401 353

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 82 93

Kassa och bank 1 391 583

Summa omsättningstillgångar 1 972 1 632

SUMMA TILLGÅNGAR 3 393 3 128

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Bundet eget kapital 762 723

Fritt eget kapital 193 104

Summa eget kapital 955 827

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 299 1 073

Övriga avsättningar 200 200

Summa långfristinga skulder 499 1 273

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 775 –

Leverantörsskulder 150 116

Skuld till koncernföretag 45 31

Skuld till kontokunder 521 415

Aktuella skatteskulder 144 142

Övriga skulder 227 252

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 77 72

Summa kortfristiga skulder 1 939 1 028

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 393 3 128
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Nyckeltal definerat enligt IFRS
okt–dec 

2020
okt–dec

2019
okt–dec

2018
jan–dec  

2020
jan–dec  

20191)

jan–dec 
2018

Periodens resultat, MSEK 207 157 -45 1 749 1 162 -127

Resultat per aktie, SEK 518 393 -112 4 373 2 905 -318

Nyckeltal som inte defineras enligt IFRS; 

Nettospelintäkter, MSEK 1 440 1 177 1 076 5 359 4 435 4 162

Totala intäkter, MSEK2) 1 675 1 417 1 433 6 331 5 306 5 210

EBITDA, MSEK 674 517 986 2 520 1 696 3 589

Rörelseresultat, MSEK 602 463 952 2 240 1 501 3 467

Rörelsemarginal, % 36% 33% 66% 35% 28% 67%

Skuldsättningsgrad, ggr 3,1 3,2 2,8 3,1 3,2 2,8

Resultat före skatt, MSEK 602 465 327 2 242 1 504 1 328

Eget kapital, MSEK 850 773 544 850 773 544

Eget kapital per aktie, SEK 2 125 1 932 1 360 2 125 1 932 1 360

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten, MSEK 838 629 241 2 609 1 596 140

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten per aktie, SEK 2 095 1 573 601 6 523 3 990 349

Operationella nyckeltal; 

Andel grön omsättning, % 3) 75% 71% – 74% 70% –

Andel gröna kunder, % 3) 86% 87% – 86% 87% –

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

Medelantalet anställda 477 446 367 468 433 353

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.  
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.
3) Andel gröna kunder och andel grön omsättning för de ca 92 000 kunder som gjort självtestet.

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 redovisnings-
principer och beräkningsprinciper som framgår av årsredovis-
ningen 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 
 värdet 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 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
Övriga 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. 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.

Koncernbidrag
Lämnat koncernbidrag, och skatt på koncernbidrag, till ägare 
redovisas i koncernen inom eget kapital. I moderbolaget 
redovisas lämnade såväl som erhållna koncernbidrag som en 
bokslutsdisposition i enlighet med alternativregeln.

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 2021 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

okt–dec 
2020

okt–dec 
2019

jan–dec 
2020

jan–dec 
2019

okt–dec 
2020

okt–dec 
2019

jan–dec 
2020

apr–dec 
2019

okt–dec 
2020

okt–dec 
2019

jan–dec 
2020

jan–dec 
2019

Häst 1 196 1 001 4 539 3 835 12 6 42 21 1 208 1 007 4 581 3 856

Sport 135 77 378 254 12 6 30 17 147 83 408 271

Casino 64 69 288 257 21 18 82 51 85 87 370 308

Summa netto- 
spelintäkter 1 395 1 147 5 205 4 346 45 30 154 89 1 440 1 177 5 359 4 435

Nettospelintäkter per försäljningskanal och geografisk marknad

SVERIGE DANMARK* KONCERN*

Belopp  
i MSEK

okt–dec 
2020

okt–dec 
2019

jan–dec 
2020

jan–dec 
2019

okt–dec 
2020

okt–dec 
2019

jan–dec 
2020

apr–dec 
2019

okt–dec 
2020

okt–dec 
2019

jan–dec 
2020

jan–dec 
2019

e-kanal 1 098 812 3 984 3 035 38 26 131 70 1 136 834 4 115 3 105

Retail 297 335 1 221 1 311 7 4 23 19 304 343 1 244 1 330

Summa 1 395 1 147 5 205 4 346 45 30 154 89 1 440 1 177 5 359 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 koncern– verkligt värde
Upplysning om verkligt värde på utlåning och upplåning enligt nedanstående:

REDOVISAT VÄRDE VERKLIGT VÄRDE

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Långfristiga fordringar 156 267 156 267

Summa långfristig fordran 156 267 156 267

Leasingskulder 91 102 91 102

Skuld till kreditinstitut 299 1 073 300 1 075

Summa långfristig upplåning 390 1 175 391 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 gröna kunder Andel av ATG:s kunder 
som sedan 1 januari 2019 gjort ett självtest 
och då identifierats som gröna, samt även har 
lagt ett spel i år. Gröna kunder har låg risk för 
att utveckla problemspelande enligt analys i 
ATG:s spelansvarsverktyg PTS (Player Tracking 
System).

Andel grön omsättning Nettospelintäkter från 
de kunder som identifierats som gröna kunder i 
självtestet i relation till nettospelsintäkter från 
de kunder som gjort självtestet.

Antal aktiva kunder Det antal kunder som 
lagt minst ett vinstbevakat/registrerat spel de 
senaste tolv månaderna.

Antal miljonvinster Antal vinnande, svenska 
kunders vinster, system med ett vinstbelopp på 
minst en miljon kronor.

ATG butiker De butiker som tillhandahåller 
ATG:s produkter. 

Avkastning på eget kapital Resultat efter  
skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital 
uttryckt i procent.

Avkastning på totalt kapital Resultat efter 
skatt dividerat med balansomslutningen 
 uttryckt i procent. 

EBITDA Rörelseresultat före av- och ned-
skrivningar.

Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat 
med genomsnittligt antal aktier som uppgår till 
400 000 för rapportens redovisade perioder.

Internationellt netto Netto av 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  
rapportens 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, 
 rättigheter 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 tävlings-
tillfälle 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 finansiella 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 balans-
omslutningen uttryckt i procent.

Spelinspektionen, tidigare Lotteriinspektionen 
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 okt–dec 
 2020

okt–dec 
 2019 2020 2019

Rörelseresultat 629 481 2 282 1 548

Kostnad för hästsportinformation, rättigheter och sponsring 110 104 619 578

Summa 739 585 2 901 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 2020 var 5,4 miljarder kronor. 

AB Trav och Galopp (ATG) ägs av trav- och galoppsporten. 
Sedan starten 1974 har ATG bidragit med drygt 44 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

Kommande rapporttillfällen
Årsredovisning 2020  23 mars 2021
Delårsrapport januari-mars 2021    26 april 2021

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