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FÖRSTA ÅRET PÅ DEN NYA MARKNADEN
Föreliggande ekonomisk rapport för perioden 1 januari-31
december 2019 är en förkortad version av ordinarie bokslutskommuniké då beslut om resultatdisposition ännu inte är
fattat i ATG:s styrelse. Beslut om resultatdisposition kommer få en påverkan på moderbolagets bokslutsdispositioner,
skatt och resultat varför denna rapport redogör för resultat
före bokslutsdispositioner och skatt. Rapport över finansiell
ställning, rapport över förändringar i eget kapital samt rapport
över kassaflöden redovisas först i årsredovisningen då dessa
påverkas av resultatdispositionen. I övrigt innehåller rapporten i allt väsentligt den information som normalt redogörs för i
delårsrapporterna.

Fjärde kvartalet i sammandrag, koncernen
• Nettospelintäkter uppgick till 1 177 MSEK (1 076).
• Periodens rörelseresultat uppgick till 463 MSEK (952).
• Periodens resultat före skatt uppgick till 465 MSEK (327)

Januari-december i sammandrag, koncernen
• Nettospelintäkter uppgick till 4 435 MSEK (4 162).
• Årets rörelseresultat uppgick till 1 501 MSEK (3 467).
• Årets resultat före skatt uppgick till 1 504 MSEK (1 328)
• Ecosys konsolideras in i ATG-koncernen från och med
1 april 2019.

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

nu rättigheter och tjänster av Svensk Travsport och Svensk
Galopp samt kommer att lämna utdelning och koncernbidrag
enligt sedvanliga aktiebolags- och skatterättsliga regler.
•I och med att den nya spellagen trädde i kraft betalar
ATG inte längre lotteriskatt utan istället spelskatt och bolagsskatt.
• I slutet av mars genomförde ATG förvärvet av den danska
spelkoncernen Ecosys A/S i enlighet med tidigare tecknat
villkorat förvärvsavtal. Se ytterligare information i not 4.
• ATG blev ny huvudsponsor till Hockeyettan för de kommande tre åren, serierna kommer gå under det nya namnet
ATG Hockeyettan.
• Konkurrensverket beslutade den 11 juli att inte utreda BOS:s
(Branschorganisationen för OnlineSpel) klagomål mot ATG
vidare utan avskrev ärendet från fortsatt handläggning.
Beslutet kan inte överklagas.
• Under tredje kvartalet genomförde ATG en omorganisation
och bildade avdelningen ATG Commercial under ledning av
Katarina Widman. Syftet med förändringen är att optimera
arbetet med varumärken och produkter för att tydligare
sätta kunden i fokus.
• Mikael Bäcke blev i augusti utsedd till VD i den danska
dotterkoncernen Ecosys A/S. Henrik Friis bytte samtidigt roll
till vice VD.
• ATG hade rekordmånga miljonvinster där 281 miljonvinster
delades ut till svenska spelare under 2019.

Viktiga händelser efter perioden
•ATG och Svensk Travsport ingick ett avtal gällande sponsring av travtävlingar där ATG bland annat kommer vara titelsponsor till Elitloppet fram till 2022. ATG kommer fortsatt
vara exklusiv spelbolagssponsor för Sprintermästaren på
Halmstadtravet samt V75-champions och Paralympiatravet
på Åbytravet.

okt–dec 20191)

okt–dec 2018

jan–dec 20191)

jan–dec 2018

Nettospelintäkter

1 177

1 076

4 435

4 162

Totala intäkter

1 417

1 433

5 306

5 210

Rörelseresultat, MSEK

463

952

1 501

3 467

Rörelsemarginal, %

33%

71%

28%

67%

1,3

1,0

1,3

1,0

Antal aktiva kunder, miljoner
1) Ecosys-koncernen konsolideras i ATG-koncernen från och med 1 april 2019

Nyckeltal, moderbolag
Nettospelintäkter

2019

2018

2017

2016

2015

4 346

4 162

4 209

4 086

3 820

Moderbolagets resultat före transaktioner med ägare 2)

2 126

2 011

1 906

1 762

1 768

Rörelseresultat

1 548

3 466

3 370

3 203

3 105

2) För definition se sid 13
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EN VINNARE PÅ SPELMARKNADEN – HÖGSTA
NETTOINTÄKTEN I ATG:S HISTORIA

” ATG har både ett starkt
förhållande med och
förtroende hos våra
kunder.”

Den 1 januari lanserade ATG två nya produktområden – Sport och Casino – utöver spel på hästar.

Alla förutspådde att den kommersiella licensmarkanden skulle växa
2019. Det blev tvärtom. Den krympte med cirka 13 procent. Och trots
att ATG gick mot strömmen så påverkade den minskade marknaden vår
lönsamhet negativt.
ATG redovisar i denna rapport den högsta nettospelintäkten i
bolagets 45-åriga historia. Det är jag stolt över. Jag vill därför
rikta ett stort tack till alla kunder för förtroendet och till alla
medarbetare på ATG för ett fantastiskt jobb.
Men trots rekordsiffrorna var inte allt frid och fröjd. Vår plan
att öka lönsamheten under 2019 påverkades negativt av
den minskade marknaden, en effekt av bland annat utökade
spelansvarsåtgärder. En liten tröst var att den totala marknaden för hästar inte sjönk lika mycket som spelet på sport
och casino. Dock – vi har högst marginal på våra hästspel och
den krympande marknaden innebar att vår förhoppning om en
än bättre lönsamhet fick sig en törn. Lägg därtill att den nya
spellagen ökade våra kostnader vilket ytterligare påverkade
vår lönsamhet. Utifrån ett kortsiktigt lönsamhetsperspektiv
var det negativt, men både här och nu och på lång sikt är det
bra. Vi vill ha kunder som mår bra i sitt spelande och är långsiktigt hållbara hos oss.

2019 var på många sätt ett exceptionellt år. Det var året då vi
fick tampas med våra konkurrenter på mer lika villkor. ATG fick
på nyårsnatten för första gången erbjuda våra kunder sportspel och nätcasino och det var med spänd förväntan vi tog
oss an den nya spelmarknaden. Den trötta “monopolkolossen”
(enligt olyckskorparna) skulle upp mot snabbfotade digitala
spelbolag och ett historiskt sett framgångsrikt Svenska Spel.
Matchen skulle bli för tuff.
Den blev – och är – tuff. Men 2019 var ATG det största
spelbolaget och tog marknadsandelar.
Vårt resultat går förstås inte att knyta till någon enskild
händelse. Men det finns några övergripande faktorer att lyfta
fram och belysa.
Vårt varumärke
ATG har både ett starkt förhållande med och förtroende hos
våra kunder. När vi lanserade våra nya spelområden – sport
och casino – ville många av våra kunder ”prova på” hos oss.
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Att vårda varumärket ATG och bygga förtroende hos våra
kunder kommer även fortsatt vara väldigt viktigt.
Vårt kundlöfte
Vi har jobbat hårt med att leva upp till löftet om att erbjuda
spännande spelupplevelser på ett schysst och smidigt sätt.
Våra två nya spelområden har breddat vår portfölj och vi
arbetar aktivt med att försöka förbättra kundernas spelupplevelse. Vår NPS – som mäter kundernas vilja att rekommendera oss – hade en positiv utveckling under året. Vi kommer
fortsätta arbetet med att leva upp till våra kunders önskemål
och förväntningar.
Vårt spelansvar
Vi vet att våra kunder vill att vi ska vara schyssta; att vi ska ta
vårt spelansvar. Det ligger också helt i linje med vår grundtes
att om du som kund mår bra i ditt spelande hos ATG så kommer du vilja fortsätta spela hos oss. Ett sunt spelande är bra
för dig, för ATG, för våra ägare och för hela samhället.
Inför och under året har vi arbetat hårt med detta. Vi har utöver lagkraven infört både frivilliga och obligatoriska gränssättningar, alla med syftet att undvika att våra kunder hamnar i ett
problemspelande. Vi har också som första spelbolag redovisat
gröna kunder och grön omsättning. Det är ett initiativ som
uppmärksammats positivt av såväl konkurrenter som övriga
branschintressenter. Vi har också fortsatt att driva frågan om
riskklassificering av produkter och där börjar vi nu få positivt
gensvar från konkurrenter, branschorganisationen Sper och
politiker. Resan med spelansvaret tar aldrig slut. Målet är i
ständig rörelse; vår kunskap fördjupas, forskningen kommer
med nya rön och beteenden förändras.
”Hur går det för ATG… egentligen?”
ATG har sedan några år valt att likt våra konkurrenter rapportera vårt ekonomiska resultat varje kvartal. Syftet är att
du som är intresserad av vår affär både ska ges möjlighet att
jämföra ATG med övriga spelbolag och med bolagets utveckling över tid. Men att tyda och dra slutsatser av dessa staplar,
diagram, tabeller och ekonomiska fackuttryck kan vara snårigt.
Så här är två nyckeltal som jag tycker är viktiga för att förstå
hur ATG:s affär går i jämförelse med 2018:
Nettospelsintäkt. Det är de pengar som finns efter det att
våra kunder fått sina vinster. Siffran visar på hur vår kärnaffär
mår – om kunderna köper våra spelprodukter eller inte. Nettospelsintäkten för koncernen 2019 blev 4 435 MKR, en ökning med 7 procent i jämförelse med 2018. Det är den högsta
siffran i ATG:s historia. Från år 2015 till 2019 har nettospels
intäkten ökat med 615 MSEK (16 procent).
Moderbolagets resultat före transaktioner med ägare. Siff
ran visar lönsamhet före bolagsskatt och kostnader relaterade
till rättigheter och information som köps av ägarna. Den siff
ran framtagen för att det ska gå att jämföra 2019 med tidigare
år. Från 2019 inkluderas spelskatt, rättighetskostnader till

våra ägare för bland annat ljud, bild, och sportinfo i ATG:s
kostnader vilket bidrar till att rörelseresultatet för 2019 inte
går att jämföra med 2018. Moderbolagets resultat före transaktioner med ägare blev för året 2 126 MSEK och har sedan år
2015 ökat med 358 MSEK (20 procent). I det resultatet finns
positiv effekt av lägre spelskatt och negativa effekter av bland
annat nya spelområden. I slutet av april redovisar vi det första
kvartalet 2020 och då blir rörelseresultatet åter igen jämförbart med samma period 2019.
Och så finns det en tredje siffra som lockar stort intresse,
och som är själva grunden till ATG:s syfte att säkerställa travoch galoppsportens långsiktiga finansiering:
Finansiering av våra ägare. Tidigare var Medel till trav och
galoppsporten en tydlig kostnadspost i ATGs resultaträkning. Under 2019 har denna siffra utgått som en följd av
omregleringen. ATG har istället kostnader bland annat för de
rättigheter som krävs för att driva hästspelet. För att kunna
driva tävlingsverksamheten har ägarna även lånat totalt 1 602
MSEK av ATG under år 2019. Totalt uppgår rättighetskostnaderna och lånen till 2 180 MSEK. En del av lånen kommer att
kvittas mot kommande beslut om resultatdisposition.
Fokus på mission och kundlöfte
Även om ATG har haft ett framgångsrikt 2019 så har det ur
ett branschperspektiv varit ett turbulent första år med den
nya spellagen. Det var på intet sätt överraskande. Mycket
har redan skrivits och sagts om spelreklam, problemspel, nya
utredningar och lagöverträdelser. Som det största spelbolaget
på den kommersiella licensmarknaden har ATG tagit ställning; drivit frågor och varit med i debatten. För min och mina
medarbetares del fortsätter arbetet utifrån ATG:s Manifest
där vi ska leva upp till missionen att vara hästnäringens motor
och spelbranschens kompass. För oss är det väldigt viktigt
att verka för en långsiktigt stabil finansiering av hästsporten.
Det innebär att det fortstatt är ett stort fokus på effektivitet
och ökad lönsamhet i verksamheten. Vi vill också fortsätta
utveckla en hållbar affär och påverka våra konkurrenter att
göra samma sak. Vi ska bli ännu
bättre på att leverera vårt löfte
till kunderna om en spännande
spelupplevelse på ett schysst och
smidigt sätt på resan mot visionen
om världens bästa spelupplevelse.
2019 var det drygt 1,3 miljoner
kunder med på resan, i år ska det
bli fler. En resa som är i full gång
för mig och mina medarbetare.
Och den har börjat bra.

Hasse Lord Skarplöth
VD och koncernchef, ATG
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OKTOBER – DECEMBER 2019
Försäljning
Koncernens nettospelintäkter uppgick under det fjärde
kvartalet till 1 177 MSEK (1 076), en ökning med drygt 9 %.
Den organiska tillväxten uppgick till drygt 7 % under perioden.
Den förvärvade danska koncernen Ecosys konsoliderades
från och med 1 april 2019 och koncernens nettospelintäkter
från den danska spelmarknaden uppgick till 30 MSEK under
kvartalet.
Koncernens nettointäkter från hästspelet minskade med
69 MSEK, vilket kompenserades av sportspel och casino
som under perioden gav intäkter om 170 MSEK. Hästspelets
omsättning påverkades negativt av spelansvarsåtgärder och
obligatorisk registrering som infördes under slutet av 2018.
Även fortsatt hårdare marknadskonkurrens om "live-spelarna"
märks främst i de enklare spelformerna. I V75® hade kvartalet
lika många lördagar men tre jackpots färre än jämförelseperioden. Nettospelintäkterna i jämförelseperioden påverkades
positivt av engångseffekter med cirka 40 MSEK vid övergång
till nya spelmarknadsregleringen och ny skattereglering.
Hästspelets svenska bruttoomsättning uppgick till 3 242
MSEK (3 309), en minskning med 2 %. Den internationella
bruttoomsättningen uppgick till 642 MSEK (664), en minskning med cirka 3 %. Total bruttoomsättning för hästspelet
(svenskt och internationellt spel), som styr spelpoolernas
storlek, uppgick till 3 884 MSEK (3 973) vilket är en minskning
med cirka 2 %.

Under perioden januari-december har 46 000 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

Q2-19

Q3-19

Q4-19

Andel gröna kunder, %

86 %

86 %

87 %

Andel grön omsättning, %

71 %

69 %

70 %

30 000

39 000

46 000

Antal kunder som gjort självtest
(ackumulerat från 1 jan-19)

Kostnader
Spelskatt uppgick i kvartalet till 237 MSEK. Kvartalets rörelsekostnader uppgick till 717 MSEK (481). En betydande kostnadspost har uppstått då ATG har ingått avtal med hästsporten om betalning för hästsportsinformation, rättigheter och
sponsring. Totalt uppgick denna kostnad för kvartalet till 104
MSEK. De nya spelområdena sport och casino ökar också de
övriga kostnaderna. Personalkostnaderna har ökat till följd av
breddning av verksamheten. Kostnaderna ökade också till följd
av verksamheten i Danmark.

Kvartalen, 2017–2019, MSEK

Rörelseresultat
Kvartalets rörelseresultat uppgick till 463 MSEK (952), en
minskning med 489 MSEK. Rörelseresultatet påverkas negativt, utöver ovan beskrivna kostnadsökningar, av att spelskatt
redovisas i rörelseresultatet medan tidigare lotteriskatt redovisats efter finansiella poster.
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Varav Danmark

Hållbarhet, andel gröna kunder och grön omsättning
ATG har under året arbetat fram en ny hållbarhetsstrategi
utifrån de nya förutsättningarna på spelmarknaden. ATG:s
viktigaste hållbarhetsfråga är spelansvaret och att ha långsiktigt hållbara kunder. System för att mäta hållbar, dvs grön,
omsättning har implementerats.
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Nettospelintäkter Q4 per spel Sverige

Häst: 87 %
Casino: 6 %
Sportspel: 7 %

Nettospelintäkter Q4 per spel Danmark

Häst: 20 %
Casino: 60 %
Sportspel: 20 %

JANUARI –DECEMBER 2019
Försäljning
Koncernens nettospelintäkter uppgick under året till 4 435
MSEK (4 162), en ökning med cirka 7 %. Den organiska
tillväxten uppgick till cirka 4 % under året. Den förvärvade
danska koncernen Ecosys konsolideras från och med 1 april
2019 och koncernens konsoliderade nettospelintäkter från
den danska spelmarknaden uppgick till 89 MSEK under perioden.
Koncernens nettointäkter från hästspel minskade med 306
MSEK, vilket kompenserades av sportspel och casino som
under året gav intäkter om 579 MSEK. Hästspelets omsättning
påverkades negativt av spelansvarsåtgärder och obligatorisk
registrering som infördes under 2018. Även fortsatt hårdare
marknadskonkurrens om "live-spelarna" märks främst i de
enklare spelformerna. I V75® hade året samma antal lördagar
men 14 jackpots färre än jämförelseperioden. Nettospelintäkterna i jämförelseperioden påverkades positivt av engångseffekter med cirka 40 MSEK vid övergång till nya spelmarknadsregleringen och ny skattereglering.
Hästspelets svenska bruttoomsättning uppgick till 12 550
MSEK (13 334), en minskning med cirka 8 %. Den internationella bruttoomsättningen uppgick till 2 695 MSEK (2 632),
en ökning med cirka 2 %. Total bruttoomsättning för hästspelet
(svenskt och internationellt spel), som styr spelpoolernas storlek, uppgick till 15 245 MSEK (15 966) vilket är en minskning
med cirka 5 %.

Kostnader
Spelskatt för året uppgick till 895 MSEK. Årets rörelsekostnader uppgick till 2 910 MSEK (1 743). En ny betydande
kostnadspost har uppstått då ATG har ingått avtal med hästsporten om betalning för hästsportsinformation, rättigheter
och sponsring. Denna kostnad uppgick till 578 MSEK för året.
De nya spelområdena sport och casino ökar också de övriga
kostnaderna. Personalkostnaderna har ökat till följd av breddning av verksamheten. Kostnaderna ökade också till följd av
verksamheten i Danmark.
Rörelseresultat
Årets rörelseresultat uppgick till 1 501 MSEK (3 467), en
minskning med 1 966 MSEK. Rörelseresultatet påverkas negativt, utöver ovan beskrivna kostnadsökningar, av att spelskatt
redovisas i rörelseresultatet medan tidigare lotteriskatt redovisats efter finansiella poster.
Finansiering av ägarna
Omregleringen av spelmarknaden har förändrat förutsättningarna för distribution av ATG:s resultat till ägarna. Under 2019
har ATG, utöver betalning för information och rättigheter som
beskrivits ovan, finansierat ägarna med lån om 1 602 MSEK.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Medarbetare
Medelantalet anställda under året var 433 (353). För perioden
april-december var antal anställda i Danmark 39 medarbetare.
ATG har varit i en fas av uppbyggnad av nya produktområden
och investerat för framtida tillväxt 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

2019

13

13

13

14

53

2018

12

14

13

14

53

Kunder
Antal aktiva kunder vid utgången av 2019 var cirka 1,3 miljoner personer (1,0).

SIDA 5 AV 14

EKONOMISK RAPPORT

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

PUBLICERAD 21 FEBRUARI 2020

Transaktioner med närstående
Utöver löpande förvaltningstransaktioner och lån till ägare har
koncernen under perioden inte haft några övriga väsentliga
transaktioner med närstående.
Koncernen
Koncernen består av moderbolaget Aktiebolaget Trav och
Galopp (556180-4161), helägda dotterbolaget Kanal 75
AB (556578-3965) samt helägda Ecosys-koncernen med
moderbolag Ecosys A/S (reg nr 30556372) med helägda
dotterbolag 25syv A/S (reg nr 30897765) och Ecosys Ltd
(reg nr C53354).
Ecosys-koncernen
Avtal om förvärv av den danska spelkoncernen tecknades
under 2017 med villkor att den svenska spelmarknaden skulle
omregleras. Efter att den nya lagstiftningen trädde i kraft
genomfördes förvärvet under mars 2019. Ecosys-koncernen
är aktiv med fyra varumärken inom sportspel, hästspel och
casino både i butik och online. Syftet med förvärvet är att
bredda ATG:s geografiska närvaro och att bidra till utveckling
av hästspelet i Danmark. Långsiktigt förväntas bolagets tillväxt ge positiva resultat. Se ytterligare information i not 3.

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 e
 nligt affärsplanen. Genom att arbeta kontinuerligt och
systematiskt med riskhantering identiﬁeras risker, nödvändiga åtgärder vidtas och en god intern styrning och kontroll
säkerställs. Inom ATG är riskhantering en integrerad del av
processen för planering och uppföljning av verksamheten. De
väsentliga riskerna och osäkerhetsfaktorerna bedöms vara
desamma som i den senaste årsredovisningen. För en utförlig beskrivning av ATG:s risker och osäkerhetsfaktorer och
hanteringen av dessa hänvisas till årsredovisningen 2018,
sidorna 48 och 50–52. Tillkommande risker under året är de
som uppstår i och med drift av dotterbolag i annat land samt
de som uppstår i och med fastoddsspel som till sin natur har
starkt varierande marginal i varje avgjort spel.

Framtidsutsikter
Spelmarknadens omreglering innebar att spelansvarsåtgärderna påverkade bolagets, och spelmarknadens, omsättning
negativt under 2019. Samtidigt har omregleringen resulterat
i tillväxt för ATG inom de nya spelområdena. Från år 2020
är förväntningen att den svenska spelmarknaden kommer
att växa från en ny lägre nivå. Det finns dock en betydande
osäkerhet gällande eventuellt tillkommande regulatoriska åtgärder. På lång sikt är den starkaste korrelerande faktorn med
omsättningsökning inom spelmarknaden ökningen av hushållens disponibla inkomst.
ATG fick licenser för vadhållning (häst- och sportspel) och
kommersiellt onlinespel (nätcasino) och lanserade dessa nya
produktområden den 1 januari 2019. Det har möjliggjort för
ATG att bredda kunderbjudandet och att etablera verksamhet
utomlands. ATG förväntar sig att dessa möjligheter ska kunna
påverka bolagets omsättning och resultat positivt i ett långt
perspektiv. De nya produktområdena har lägre marginal än
hästspelet. Att säkerställa en långsiktigt stabil finansiering av
hästsporten är en stark drivkraft för ATG och ligger i bolagets
mission. Det tydliggör vikten av effektivitet i verksamheten.
Den nya lagstiftningen påverkar en rad villkor för ATG, såsom
ändring i beskattning av spelomsättningen till 18 %, att bolaget
blir inkomstskatteskyldigt, förändrade former för utbetalning
av medel till ägarna samt ändringar i avtalet mellan ägarna och
staten samt bolagsordningen gällande till exempel utdelning
från bolaget.
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FINANSIELLA RAPPORTER
Koncernens resultat före skatt, i sammandrag
MSEK
Nettospelintäkter
Ombudsintäkter

Not okt–dec 20191)
3

okt–dec 2018

jan–dec 20191)

jan–dec 2018

1 177

1 076

4 435

4 162

82

89

310

323

Övriga intäkter

158

268

561

725

Totala intäkter

1 417

1 433

5 306

5 210

-237

-

-895

-

23

36

86

114

Spelskatt
Aktiverat arbete för egen räkning
Personalkostnader

-112

-98

-425

-352

Övriga kostnader

-574

-385

-2 376

-1 383

Av- och nedskrivningar immateriella- och materiella
anläggningstillgångar

-54

-34

-195

-122

Rörelseresultat

463

952

1 501

3 467

2

1

3

4

465

953

1 504

3 471

Medel till Trav- och Galoppsporten

-

-613

-

-2 093

Åtagande enligt avtal med staten

-

-13

-

-50

465

327

1 504

1 328

Resultat från finansiella poster
Resultat före skatt och medel till sporten

Resultat före skatt

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

SIDA 7 AV 14

EKONOMISK RAPPORT

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

PUBLICERAD 21 FEBRUARI 2020

Moderbolagets resultat före dispositioner och skatt, i sammandrag
MSEK
Nettospelintäkter
Ombudsintäkter
Övriga rörelseintäkter
Totala intäkter
Spelskatt
Aktiverat arbete för egen räkning
Personalkostnader

Not
3

okt–dec 2019

okt–dec 2018

jan–dec 2019

jan–dec 2018

1 147

1 076

4 346

4 162

82

89

310

323

130

204

455

486

1 359

1 369

5 111

4 971

-230

-

-872

-

23

36

86

114

-95

-85

-358

-306

-532

-344

-2 275

-1 224

Av- och nedskrivningar immateriella- och materiella
anläggningstillgångar

-44

-25

-144

-89

Rörelseresultat

481

951

1 548

3 466

5

1

9

5

486

952

1 557

3 471

Medel till Trav- och Galoppsporten

-

-613

-

-2 093

Åtagande enligt avtal med staten

-

-13

-

-50

486

327

1 557

1 328

Övriga rörelsekostnader

Resultat från finansiella poster
Resultat före skatt och medel till sporten

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
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NYCKELTAL KONCERNEN
okt–dec
20191)

okt–dec
2018

okt–dec
2017

jan–dec
20191)

jan–dec
2018

jan–dec
2017

jan–dec
2016

jan–dec
20152)

Nyckeltal som inte defineras enligt IFRS;
Nettospelintäkter, MSEK

1 177

1 076

1 119

4 435

4 162

4 209

4 086

3 820

Totala intäkter, MSEK 3)

1 417

1 433

1 304

5 306

5 210

4 832

4 707

4 404

EBITDA, MSEK

517

986

947

1 696

3 589

3 470

3 302

3 205

Rörelseresultat, MSEK

463

952

921

1 501

3 467

3 372

3 205

3 108

Rörelsemarginal, %

33%

66%

71%

28%

67%

70%

68%

71%

Resultat före skatt, MSEK

465

327

425

1 504

1 328

1 565

1 449

1 411

Andel grön omsättning, %

71%

-

-

70%

-

-

-

-

Andel gröna kunder, %

87%

-

-

87%

-

-

-

-

1,3

1,0

0,5

1,3

1,0

0,5

0,5

0,4

446

367

341

433

353

321

299

281

Operationella nyckeltal;

Antal aktiva kunder, miljoner
Medelantalet anställda

1) Ecosys-koncernen konsolideras i ATG-koncernen från och med 1 april 2019.
2) Nyckeltalen från 2015 baseras på tidigare priciper.
3) O
 mbudsintäkter, avgifter som ombud tar av kund för att delta i spel, redovisades i nyckeltalen från 2017 och tidigare som en minskad ombudsprovision och ingår således inte i totala
intäkter.
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Not 1 Redovisningsprinciper
Allmän information
Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) org. nr. 556180-4161 är
moderbolag i koncernen ATG. Aktiebolaget Trav och Galopp
AB har sitt säte i Stockholm med adress 161 89 Stockholm.
Verksamheten i moderbolaget ATG består i att trygga den
långsiktiga utvecklingen för trav- och galoppsporten genom
att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt. Uppdraget är formulerat av våra ägare, trav- och galoppsporten, och staten –
som reglerar bolagets verksamhet.
Samtliga belopp redovisas i miljoner kronor (MSEK) om inte
annat anges. Uppgifter inom parentes avser samma period
föregående år.
Rapporten har upprättats enligt de redovisningsprinciper
och beräkningsprinciper som framgår av Årsredovisningen 2018
sid 73-81. Rapporten är en förkortad version av ordinarie bokslutskommuniké, se inledning sid 1 för ytterligare beskrivning.

Intäktsredovisning
Sedan den 1 januari 2019 består ATG-koncernens nettospelintäkter av spel på hästar, casinospel och sportspel.
Hästspelsintäkter
Koncernens hästspelsintäkter avser spel på hästsport och
redovisas när trav- och galopptävlingarnas resultat fastställts
efter avslutad tävling. Intäkten värderas till det verkliga 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. Nettospelintäkter består av spelarnas insatser (bruttospelintäkter)
med avdrag för spelarnas vinster. Intäkterna värderas till det
verkliga värdet av vad som erhållits.
Sportspel som inte är avgjorda vid periodens slut har
karaktär av derivat då 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 företagets huvudsakliga verksamhet. De utgörs främst av produktionsintäkter av TV och internettjänster inom trav- och
galoppsporten, försäljning internationellt, partnerintäkter och
butiksintäkter. Övriga intäkter avser även valutakursvinster vid
omräkning av leverantörsskulder och kundfordringar i utländsk
valuta.
Ombudsintäkter
Ombudsintäkter avser intäkter för spelkuponger samt intäkter
från ombuds andelsspel. Intäkterna är en del av kundernas
insatser för att delta i spel och ingår i underlaget för beräkning av spelskatt. Kostnad för ombudens provisioner redovisas
under Övriga kostnader i de finansiella rapporterna.
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Not 2 Nettospelintäkter
Nettospelintäkter per spel och
geografisk marknad
Belopp i MSEK
Häst
Sport
Casino
Summa nettospelintäkter

SVERIGE

e-kanal
Retail
Summa

KONCERN*

okt–dec
2019

okt-dec
2018

jan–dec
2019

jan–dec
2018

okt-dec
2019

apr-dec
2019

okt-dec
2019

jan–dec
2019

1 001

1 076

3 835

4 162

6

21

1 007

3 856

77

-

254

-

6

17

83

271

69

-

257

-

18

51

87

308

1 147

1 076

4 346

4 162

30

89

1 177

4 435

okt–dec
2019

okt-dec
2018

jan–dec
2019

jan–dec
2018

okt-dec
2019

apr-dec
2019

okt-dec
2019

jan–dec
2019

812

646

3 035

2 545

26

70

834

3 105

Nettospelintäkter per
försäljningskanal och geografisk
marknad
Belopp i MSEK

DANMARK*

SVERIGE

DANMARK*

KONCERN*

335

430

1 311

1 617

4

19

343

1 330

1 147

1 076

4 346

4 162

30

89

1 177

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.

SIDA 11 AV 14

EKONOMISK RAPPORT

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

PUBLICERAD 21 FEBRUARI 2020

Not 3 Rörelseförvärv

I slutet av mars genomförde ATG förvärvet av samtliga aktier
i den danska spelkoncernen Ecosys A/S i enlighet med tidigare
tecknat villkorat förvärvsavtal. Syftet med förvärvet är att
bredda ATG:s geografiska närvaro och att bidra till utveckling
av hästspelet i Danmark. Ecosys består av moderbolaget samt
helägda dotterbolagen 25syv A/S och Ecosys Ltd. Ecosys
tillhandahåller hästspel (Derby25.dk), sportsbetting (Bet25.
dk), casino (Rød25.dk) och mobilcasino (Casinogo.dk). Ecosys
konsoliderades i ATG-koncernen från och med den 1 april 2019.
Köpeskillingen uppgick till 77 MSEK vilket betalades kontant
vid tillträdet. Inga tilläggsköpeskillingar förekom. Transaktions
kostnader relaterade till förvärvet om 3 MSEK redovisas under
perioden januari – september 2019 som en kostnad i koncernens
rapport över totalresultat under Övriga kostnader.

Räkenskapsåret 2017 hade Ecosys en omsättning om 64 MSEK
med ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på -26
MSEK. Räkenskapsåret 2018 hade Ecosys en omsättning om
103 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)
på -0 MSEK.
Tabellen nedan visar fastställd förvärvsanalys och verkligt
värde på förvärvade tillgångar och övertagna skulder. Identifierade övervärden avser immateriella tillgångar i form av
kundrelationer (8 MSEK), produktvarumärken (40 MSEK) samt
teknologi och licenser (5 MSEK). Bedömd nyttjandeperiod på
identifierade övervärden är 5-10 år. Goodwill (33 MSEK) är hänförligt till framtida intäktssynergier, främst inom hästsport, baserat på möjligheten att nyttja befintlig kunskap och skala upp
den förvärvade verksamheten och därigenom uppnå expansion.
Ingen del av redovisad goodwill förväntas vara skattemässigt
avdragsgill. Förvärvet har inte haft någon väsentlig påverkan på
koncernens intäkter (se not 2), EBITDA eller resultat per aktie.

Värden enligt förvärvsanalys, MSEK
Förvärvsvärden
Kundrelationer

8

Produktvarumärken

40

Övriga immateriella tillgångar

17

Uppskjuten skattefordran kopplat till underskottsavdrag

12

Materiella anläggningstillgångar

4

Likvida medel

6

Övriga omsättningstillgångar

3

Uppskjutna skatteskulder

-12

Kortfristiga skulder

-34

Förvärvade nettotillgångar

44

Goodwill

33

Erlagd kontant köpeskilling

77

Avgår likvida medel i Ecosys

-6

Nettoutflöde av koncernens likvida medel vid förvärvet

71
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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 nettospelintäkter som kommer från kunder som har
gjort ett självtest och identifierats som gröna.
Gröna kunder har låg risk för att utveckla problemspelande enligt analys i ATG:s spelansvarsverktyg PTS (Player Tracking System).
Andel gröna kunder Andel av ATG:s kunder
som har som identifierats som gröna av de som
har lagt ett spel i år samt gjort ett självtest.
Gröna kunder har låg risk för att utveckla problemspelande 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 uttryckt i procent.
Avkastning på totalt kapital Resultat efter
skatt dividerat med balansomslutningen uttryckt i procent.
EBITDA Rörelseresultat före av- och ned
skrivningar.
Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat
med genomsnittligt antal aktier som uppgår till
400 000 för rapportens redovisade perioder.
Internationellt netto Netto av provisionsintäkter, provisionskostnader och driftskostnader för
den internationella verksamheten.

Kassaflödet från den löpande verksamheten
per aktie, SEK Kassaflödet från den löpande
verksamheten dividerat med genomsnittligt
antal aktier som uppgår till 400 000 för rapportens redovisade perioder.

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.

Lotteriskatt ATG betalade enligt lag
(1991:1482) en lotteriskatt om 35 procent av
spelets netto i skatt. Den 1 januari 2019 ersattes lotteriskatten av spelskatt.
Medel till Trav- och Galoppsporten De ekonomiska medel ATG bistått den Svenska trav- och
galoppsporten med. Inkluderade utbetalningar
till centralförbund och banor men även medel
till uppfödare och hästägare. Den ekonomiska
modellen förändrades den 1 januari 2019 på
grund av nya förutsättningar i och med omregleringen av spelmarknaden varför Medel till
Trav- och Galoppsporten ersätts med betalning
för köpta tjänster och utdelning eller liknade till
ägare.

Skuldsättningsgrad Totala skulder dividerat
med eget kapital.
Soliditet Eget kapital dividerat med balansomslutningen uttryckt i procent.
Spelinspektionen, tidigare Lotteriinspektionen Myndighet som ska säkerställa att lotterier,
kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige
utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.
Totalisator (totalisatorspel eller totospel) är ett
system för vadhållning vid hästkapplöpningar och
används i nästan alla länder som anordnar travoch galopptävlingar. Spelarna satsar på den häst
de tror vinner och de som satsat på den vinnande
hästen delar på totalsumman proportionellt efter
storleken på insatsen. För arrangören spelar det
inte någon roll vilken häst som vinner utan får,
som administratör, dra av en fastställd procent
från totalsumman innan resterande betalas ut
som vinster.

Medelantal anställda Medelantalet anställda
under rapportperioden.
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.

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

Nettospelintäkter Spelarnas insatser med
avdrag för vinster till spelarna.

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

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 tävlingstillfälle summeras omsättningen för alla köpta spel
i en pool som, efter avdrag, utdelas i vinster till
vinnare.

Moderbolagets resultat före transaktioner med ägare
MSEK
Rörelseresultat
Lotteriskatt
Kostnad för hästsportinformation, rättigheter och sponsring
Summa

2019

2018

2017

2016

2015

1 548

3 466

3 372

3 203

3 105

-

-1 455

-1 466

-1 441

-1 337

578

-

-

-

-

2 126

2 011

1 906

1 762

1 768
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OM ATG

- Hästnäringens motor och spelbranschens kompass
ATG har sedan 1974 levererat spänning och underhållning med kvalitet till svenska folket. Visionen är att leverera
världens bästa spelupplevelser. Erbjudandet är: spännande
spelupplevelser på ett schysst och smidigt sätt. Med schysst
menas att ATG bryr sig och tar ansvar; att erbjuda en schysst
spelupplevelse i en pålitigt miljö. 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 bidrgit med drygt 42 miljarder till
trav- och galoppsporten. Läs mer: https://omatg.se/

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 2019
Delårsrapport januari-mars 2020

april 2020
27 april 2020

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

SIDA 14 AV 14

