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Andra kvartalet i sammandrag, koncernen
•  Nettospelintäkter uppgick till 1 368 MSEK (1 432).
•  Totala intäkter uppgick till 1 579 MSEK (1 742).
•  Periodens rörelseresultat uppgick till 495 MSEK (677).
•  Periodens resultat uppgick till 472 MSEK (643).
•  Kassaflöde från den löpande verksamheten upp-

gick till 611 MSEK (767). 

 Januari-juni i sammandrag, koncernen
•  Nettospelintäkter uppgick till 2 636 MSEK (2 539).
•  Totala intäkter uppgick till 3 045 MSEK (3 061).
•  Periodens rörelseresultat uppgick till 930 MSEK  

(1 020).
•  Periodens resultat uppgick till 888 MSEK (970).
•  Kassaflöde från den löpande verksamheten upp-

gick till 782 MSEK (1 064). 

POSITIVT FÖRSTA HALVÅR 2021
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Viktiga händelser under halvåret
•  Under första halvåret av 2021 har pandemin 

Covid-19 fortsatt stor begränsande påverkan på 
utbudet av nöjen och fritidsaktiviteter av olika 
slag. Det har bidragit till att intresset för spel 
 fortsatt är stort. Pandemin har påverkat från 
 mitten av mars 2020.

•  Landets trav- och galoppbanor har varit helt stäng-
da för publik under stora delar av halvåret. Svensk 
Travsport och Svensk Galopp följer noga myndig-
heternas rekommendationer för att minska risken 
för smittspridning och de restriktioner som infördes 
under 2020 har gällt under första halvåret.  

•  ATG är från och med 1 juli 2021 Svensk Handbolls 
huvudsponsor. Avtalet gäller i fyra år med option 
för ytterligare två år när det löper ut vid halvårs-
skiftet 2025. Samarbetet kommer bidra till ökade 

satsningar både på elit och bredd samt sats-
ningar på jämställdhet, hållbarhet och mångfald 
inom handbollen. ATG och Svensk Handboll vill 
till sammans utveckla upplevelsen både på och 
utanför handbollsplanen. 

•   Den tillfälliga förordning om spelansvars åtgärder 
är förlängd till att gälla till och med den 14 no-
vember 2021. Förordningen, som infördes den 2 
juli 2020, innebär insättningsgräns för casino om 
5 000 kr per vecka och har visat sig ge negativ 
effekt på ATG:s nettospelintäkter för casino.

Viktiga händelser efter perioden
•   Efter halvårsskiftet har publikrestriktionerna på 

bana lättats upp och begränsade antal besök-
are är nu välkomna att besöka landets trav- och 
galoppbanor. 

ATG har fortsatt tillväxt i nettospelsintäkter under första halvåret 2021. 
Under andra kvartalet blir förra årets siffror som väntat för svåra att slå 
med tanke på pandemins effekt på rörelseresultet under 2020 som var 
mycket stor. Därför jämför vi i relevanta delar av denna rapport även med 
det mer normala året 2019. 
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Nyckeltal, koncernen, MSEK
apr–jun  

2021
apr–jun 

2020 
jan–jun  

2021
jan–jun  

2020 
jan–dec  

2020 

Nettospelintäkter 1 368 1 432 2 636 2 539 5 359

Totala intäkter 1 579 1 742 3 045 3 061 6 331

Rörelseresultat 495 677 930 1 020 2 240

Rörelsemarginal, % 31% 39% 31% 33% 35%

Kassaflödet från den löpande  
verksamheten 611 767 782 1 064 2 609

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

Nyckeltal moderbolaget, MSEK
apr–jun  

2021
apr–jun 

2020 
jan–jun  

2021
jan–jun  

2020 
jan–dec  

2020 

Nettospelintäkter 1 317 1 395 2 543 2 470 5 205

Moderbolagets resultat före 
 transaktioner med ägare1) 671 881 1 302 1 410 2 901

Rörelseresultat 504 683 938 1 027 2 282

1) För definition se sid 20.



DELÅRSRAPPORT 1 APRIL – 30 JUNI 2021

SIDA 3 AV 22

ETT STARKT KVARTAL –  
TROTS MINSKADE INTÄKTER

En titt i backspegeln till i fjol visar att våra 
siffror för det andra kvartalet 2020 var excep-
tionella. Pandemin hade satt stopp för i stort 
sett alla sportevenemang. Trav- och galopp-
sporten i Sverige tävlade dock vidare. Vi såg 
därför ett rekordintresse för våra varumärken 
inom produktområdet Häst, som är vårt största 
och mest lönsamma produktområde, både från 
svenska och internationella kunder. Detta lade 
grunden till att nettospelsintäkterna under 
fjolårets andra kvartal steg rekordhöga – och 
smått osannolika – 31% i jämförelse med 
samma period 2019. 

Att i år kunna matcha det kvartalet skulle bli 
svårt. I vår första delårsrapport för 2021 skrev 
jag därför: ”Nu när vi går in i det andra kvar-
talet så kommer vi, som tidigare sagt, att få 
se ett trendbrott gällande ATG:s procentuella 
tillväxt i jämförelse med förra året. Konkurrens-
situationen 2021, där utbudet på sportspel nu 
är i full gång, är helt annorlunda i jämförelse 
med för ett år sedan.”

Profetian slog in. Tre av våra viktigare nyckeltal 
tappade i tillväxt under årets andra kvartal i 
jämförelse med samma period 2020:   
• Nettospelsintäkter: 1 368 MSEK (-4%) 
• Rörelseresultat: 495 MSEK (-27%)
• Moderbolagets resultat (före transaktioner 

med ägarna): 671 MSEK (-24%)  

Men: Siffrorna var bättre än förväntat. Vi hade 
förutsett ett än större tapp under kvartalet. 
Och i jämförelse med ”normalåret” 2019 visa-
de vi en tillväxt i nettospelsintäkter med 25% 
under kvartalet respektive 26% för det första 
halvåret. Vi befinner oss alltså på en betydligt 
högre nivå än för två år sedan.

Sett på årets sex första månader är nettospel-
sintäkterna fortfarande upp (4%) i jämförelse 
med fjolåret Totalt sett kan vi summera det 
gångna perioden som ATG:s näst bästa andra 
kvartal och det bästa första halvåret sedan 
starten 1974.

Enligt förväntan – men också över förväntan.  
Så sammanfattar jag ATG:s siffror för det andra kvartalet 2021. 

Då allt vårt överskott tillfaller våra ägare 
Svensk Travsport och Svensk Galopp, och i 
dess förlängning även övriga hästnäringen 
i Sverige, är det viktigt att ATG har en gott 
gåendes affär. 

Minskade nettospelsintäkter inom 
hästspelet
Nettospelintäkterna för produktområdet 
Häst minskade med 14% i jämförelse med 
andra kvartalet i fjol. Det största skälet till 
minskningen var den hårdare konkurrensen 
med större utbud inom sportevenemang, med 
bland annat herrarnas EM i fotboll, och att den 
internationella trav- och galoppsporten har 
återgått till mer ett normalt tävlingsprogram. 
Det senare har påverkat våra övriga intäkter 
från våra internationella kunder. V75® på lör-
dagar behöll positionen som Sveriges största 
poolspel även om färre Jackpots i jämförelse 
med samma period i fjol påverkade intäkter-
na. Totalt hade vi under andra kvartalet 29 
miljonvinster. 

Sport visade stark tillväxt 
Utvecklingen inom produktområdet Sport 
visade på en fortsatt stark utveckling. Net-
tospelsintäkterna ökade med 291% under 
andra kvartalet i jämförelse med 2020. En stor 
del av ökningen härleds till att utbudet av de 
nationella och globala sportevenemangen har 
normaliserats i jämförelse med 2020.  Tillväx-
ten var stark under hela kvartalet och kröntes 
under herrarnas EM-fotboll i slutet av perioden 
med en rad rekord både gällande kundaktivitet 
och nettospelsintäkter.  

Hasse Lord Skarplöth
CEO
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Casino påverkades av den tillfälliga 
förordningen
Produktområdet Casino såg en fortsatt påver-
kan av den tillfälliga förordningen om obliga-
toriska insättningsgräns som infördes i Sverige 
i juli 2020. Nettospelintäkterna i Danmark 
ökade förvisso men på koncernnivå minskade 
intäkterna med 21% under det andra kvartalet. 
Först i det tredje kvartalet kommer vi att få 
en rättvis bild av utvecklingen för Casino då 
båda jämförelseperioderna för första gången 
är påverkade av den tillfälliga förordningen i 
Sverige.    

Positiva siffror i Danmark
I Danmark är det inte bara Casino som visat på 
en fortsatt positiv utveckling för vårt dotterbo-
lag Ecosys. Nettospelsintäkterna för samtliga 
tre varumärken Derby25 (häst), Bet25 (sport) 
och Rød25 (casino) steg med totalt 38% 
under det andra kvartalet. Hästspelet var till 
exempel upp 27% i jämförelse med fjolåret. 
Under perioden har bland annat Trident, en ny 
virtuell fotbollsprodukt, framgångsrikt lanse-
rats i butik.  

Fortsatt fokus på vision och  
hållbara kunder
Antalet kunder, som lagt ett spel hos oss i 
Sverige under de senaste 12 månaderna, var 
1,3 miljoner. 

Vi vill att dessa kunder ska mår bra i sitt 
spelande och spela för nöjes skull, därför är 
spelansvaret vår viktigaste hållbarhetsfråga. 
Våra nyckeltal för andel gröna kunder (85%) 
och andel grön omsättning (77%) ligger stabi-
la. Förutom de lagstiftade kraven gällande spe-
lansvar fortsätter vi arbeta med och utveckla 
sätt att minimera risken för att kunderna drab-
bas av problemspelande. Allt från obligatorisk 
förlustgräns inom Casino-området till proaktiva 
kontakter med kunder som uppvisar tecken på 
problemspelande. 

Spännande höst framför oss
Inom samtliga tre produktområden arbetar vi 
vidare med produktutveckling och förbättring 
av kundupplevelsen, såväl i det lilla som i det 
stora, i resan mot vår vision om att erbjuda 

världens bästa spelupplevelse. Ett sätt att 
mäta denna utveckling är våra kunders vilja att 
rekommendera ATG till nära och kära, så kallad 
Net Promoter Score. Under andra kvartalet var 
NPS +19 (skala -100 till 100). 

Nu väntar en spännande höst. Tillsammans 
med Svensk Handboll sjösätter vi vårt nya 
samarbete, redan vecka 32 drog ATG Svenska 
Cupen i gång. Vi rivstartar hästhösten vecka 
34 med V86 Super Days där det blir V86® 
sex av åtta dagar med grande finale den 1 
september. I fjol var omsättningen drygt 60 
miljoner på finaldagen. Veckan efter är det 
dags för Svenskt Travderby och sedan väntar 
Svenskt Travkriterium. Det är avspark överallt 
i de stora fotbollsligorna. Och hockeyn där vi 

förstås hoppas på fortsatt stort intresse för 
ATG Hockeyettan. 

Alla är de sporthändelser i höst där jag och 
mina medarbetare ska göra allt för att fortsätta 
leverera en spännande spelupplevelse på ett 
schysst och smidigt sätt. 

Hasse Lord Skarplöth
CEO, ATG

“ Siffrorna var bättre än förväntat. Vi hade
förutsett ett än större tapp under kvartalet.
Och i jämförelse med ”normalåret” 2019 visade vi en 
tillväxt i nettospelsintäkter med 25% under kvartalet” 

MODERBOLAGETS RESULTAT FÖRE TRANSAKTIONER MED ÄGARNA, JAN-JUN MSEK.
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Intäkter
Koncernens nettospelintäkter uppgick under 
det andra kvartalet till 1 368 MSEK (1 432), 
en minskning med  4%. Den danska koncernen 
Ecosys påverkar koncernens nettospelintäkter 
med 51 MSEK (37) under kvartalet. Tillväxten 
i Danmark är 38%. 

Koncernens nettospelsintäkter från hästspel 
minskade med 175 MSEK, sport ökade med 
134 MSEK och casino minskade med 23 MSEK 
i jämförelse med samma period föregående år. 
Kvartalet hade lika många lördagar med V75® 
men fyra  jackpots färre än jämförelseperioden 
vilket, tillsammans med att jämförelseperioden 

2020 var kraftigt positivt påverkad av pande-
min, är skälet till minskningen i nettospelsin-
täkter. I relation till andra kvartalet år 2019 
har nettospelsintäkterna ökat med 25 %. 

Hästspelets svenska bruttoomsättning var 
3 578 MSEK (4 125), en minskning med cirka 
13 %. Den internationella brutto omsättningen 
var 879 MSEK (2 876), en minskning med 1 
997 MSEK vilket är en effekt av att den svens-
ka hästsporten förra året var en av få länder 
som fortsatte tävla under pandemiperioden. 
Total bruttoomsättning för hästspelet (svenskt 
och internationellt spel) uppgick till 4 457 
MSEK (7 001) vilket är en minskning med cirka 

Nettospelintäkter Q2  
per spel Sverige

 Häst: 82% (91%) 
 Sportspel: 13% (3%)
 Casino: 5% (6%)

Nettospelintäkter Q2  
per spel Danmark

 Häst: 27% (30%)
 Sportspel: 24% (11%)
 Casino: 49% (59%)

MSEK 

1 579
Koncernens totala intäker 

(1 742 MSEK)

APRIL – JUNI 2021

Nettospelintäkter
Kvartalen, 2019–2021, MSEK
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36%. Jämfört med andra kvartalet 2019 har 
bruttospelsomsättningen för hästspelet ökat 
med 501 MSEK, eller 13 %. 

Koncernens övriga intäkter uppgick till 148 
MSEK (225), en minskning med 34 %. Förra 
årets ökade internationella intresse, som under 
2021 återgått till en mer normal nivå, att spela 
på svenska trav- och galopptävlingar hade en 
positiv påverkan på koncernens övriga intäkter 
under andra kvartalet 2020.  

Koncernens totala intäkter uppgick till 1 579 
MSEK (1 742) vilket är en minskning med cirka 
9 %. I relation till 2019 har de totala intäkterna 
ökat med 21 %. 
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Hållbarhet, andel gröna kunder och  
grön omsättning
ATG har sedan 2019 en hållbarhetsstrategi 
baserad på de då nya förutsättningarna på 
spelmarknaden. ATG:s viktigaste hållbarhets-
fråga är spelansvaret och att ha långsiktigt 
hållbara kunder. System för att mäta hållbar, 
dvs grön, omsättning implementerades då och 
har fortsatt utvecklats. 

Fram till och med 30 juni 2021 har 108 000 
(74 000) kunder gjort ett 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. Dock måste antalet ses som 
ett mycket gott statistiskt underlag. De som 
gjort testen klassas som gröna, gula eller röda i 
sitt spelbeteende. 

Kostnader
Spelskatt uppgick i kvartalet till 271 MSEK 
(284). Kvartalets rörelsekostnader uppgick till 
813 MSEK (781). En kostnadspost är de tjäns-
ter som ATG har avtal med hästsporten om 
avseende ersättning för hästsportsinformation, 
rättigheter och sponsring. Totalt uppgick denna 
kostnad för kvartalet till 167 MSEK (198). 
Under kvartalet har andra övriga kostnader 
ökat till följd av ökat antal anställda och rörliga 
kostnader kopplade till sportspelet. Avskriv-
ningskostnader ökar på grund av de senaste 
årens ökade investeringar. 

Rörelseresultat och kvartalets resultat
Kvartalets rörelseresultat uppgick till 495 
MSEK (677), en minskning med 182 MSEK. 
Rörelseresultatet har försämrats till följd av 
koncernens minskade intäkter och kostnadsök-
ning. Kvartalets rörelsemarginal var 31% (39). 
I andra kvartalet år 2019 var rörelsemargina-
len 23%. Kvartalets resultat uppgick till 472 
MSEK (643). 

Rörelseresultat 
Kvartalen, 2019–2021, MSEK
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Moderbolagets resultat före transaktioner 
med ägare
Moderbolagets resultat före transaktioner med 
ägare (se definition sid 20) uppgick i kvartalet 
till 671 MSEK (881).  
Nyckeltalet visar bolagets lönsamhet före 
bolagsskatt och kostnader relaterade till rät-
tigheter 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 konkurren-
terna på spelmarknaden. 

Gröna kunder och grön  omsättning 1) Q2-2020 Q3-2020 Q4-2020 Q1-2021 Q2-2021

Andel gröna kunder, % 87% 86% 86% 85% 85%

Andel grön omsättning, % 73% 74% 75% 76% 77%

Antal kunder som gjort självtest 
(ackumulerat från 1 jan-19) 74 000 82 000 92 000 101 000 108 000

1) Andel gröna kunder och andel grön omsättning för de kunder som gjort självtestet.
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Intäkter
Koncernens nettospelintäkter uppgick under 
halvåret till 2 636 MSEK (2 539), en ökning 
med 4%. I relation till första halvåret 2019 har 
koncernens nettospelsintäkter ökat med 26%.
Den danska koncernen Ecosys påverkar kon-
cernens nettospelintäkter med 93 MSEK (69) 
under årets första halvår vilket är en tillväxt 
med 35%. 
    Koncernens intäkter från hästspel minskade 
med 36 MSEK, sport ökade med 171 MSEK 
och casino minskade med 38 MSEK. Halvåret 
hade lika många lördagar med V75® och fem 
jackpots färre än jämförelseperioden vilket, 
tillsammans med att jämförelseperioden 2020 
var kraftigt positivt påverkad av pandemin, är 
skälet till minskningen i nettospelsintäkter. I 
relation till första halvåret 2019 har hästspelet 
vuxit med 17%.   

Hästspelets svenska bruttoomsättning var 
6 956 MSEK (7 069), en minskning med 2 %. 
Den internationella bruttoomsättningen var 1 
666 MSEK (3 711), en minskning med 55 %. 
Total bruttoomsättning för hästspelet (svenskt 
och internationellt spel) uppgick till 8 622 
MSEK (10 780) vilket är en minskning med 
20 %. I relation till första halvåret 2019 har 
den totala bruttoomsättningen för hästspelet 
ökat med 18%. 

Koncernens övriga intäkter uppgick till 282 
MSEK (364), en minskning med 22%. Förra 

årets ökade internationella intresse att spela 
på svenska trav- och galopptävlingar hade en 
positiv påverkan på koncernens övriga intäkter 
under första halvåret 2020. 

Koncernens totala intäkter uppgick till 3 045 
MSEK (3 061) vilket är en minskning med 1%.

Kostnader
Spelskatt uppgick för första halvåret till 524 
MSEK (505). Halvårets rörelsekostnader 
uppgick till 1 591 MSEK (1 536). En kost-
nadspost är de tjänster som ATG har avtal 
med hästsporten om avseende ersättning för 
hästsportsinformation, rättigheter och spons-
ring. Totalt uppgick denna kostnad för första 
halvåret till 364 MSEK (383). Under halvåret 
har andra övriga kostnader ökat något till följd 
av ökat antal medarbetare och rörliga kostna-
der kopplade till sportspelet. Avskrivningskost-
nader ökar på grund av de senaste årens ökade 
investeringar.

Rörelseresultat och periodens resultat
Halvårets rörelseresultat uppgick till 930 MSEK 
(1 020), en minskning med 90 MSEK. Minsk-
ningen är en effekt av minskade intäkter och 
ökade kostnader. Halvårets rörelsemarginal var 
31% (33). Rörelsemarginal för första halvåret 
2019 var 24%. Halvårets resultat uppgick till 
888 MSEK (970).

JANUARI – JUNI 2021
Moderbolagets resultat före transaktioner  
med ägare
Moderbolagets resultat före transaktioner med 
ägare (se definition sid 20) uppgick i första halv-
året till 1 302 MSEK (1 410). Nyckeltalet visar 
bolagets lönsamhet före bolagsskatt och kost-
nader 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. 

Investeringar
Halvårets kassaflödespåverkande investe-
ringar i immateriella- och materiella tillgång-
ar uppgick till 117 MSEK (101). Halvårets 
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. Fördelningen av bolagets 
investeringar i de tre spelområdena återspeglar 
framtida intäktsförväntningar.

Kassaflödet 
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till 782 MSEK (1 064). Kassaflöde 
från investeringsverksamheten uppgick till 
-117 MSEK (-101). Kassaflödet från finan-
sieringsverksamheten uppgick till -659 MSEK 
(-572). Halvårets kassaflöde uppgick till 6 

MSEK (391). Förändringen förklaras främst av 
en minskning av kassaflödet från den löpande 
verksamheten tillsammans med ökade lån till 
ägare. Totala likvida medel vid periodens slut 
uppgick till 1 405 MSEK (983).

Finansiell ställning
Koncernens långfristiga skuld till kreditinstitut 
uppgick till 300 MSEK (1 074) MSEK. Koncer-
nens kortfristiga skuld till kreditinstitut uppgick 
till 775 MSEK (-). ATG:s outnyttjade krediter
uppgick vid periodens slut till 90 MSEK (90). 
Koncernens balansomslutning uppgick till 3 822 
MSEK (4 033). 

Totala intäkter
Kvartalen, 2019–2021, MSEK
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Medarbetare 
Medelantalet anställda i koncernen under 
halvåret var 491 (462) varav antal anställda 
i Danmark var 28 (36) medarbetare. ATGs 
behov av att öka antal anställda påverkas av 
bolagets tillväxt. Bolaget är även fortsatt i en 
uppbyggnadsfas av nya produktområden och 
investerar för framtida tillväxt och har 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 erbju-
danden som bolaget ger till marknaden. 

Antal ordinarie omgångar med V75®
Q1 Q2 Q3 Q4 Summa

2021 13 13 13 14 53

2020 13 13 13 13 52

Kunder
Antal aktiva kunder vid utgången av kvartalet 
var cirka 1,3 miljoner personer (1,4).
  

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 Aktiebola-
get Trav och Galopp (556180-4161), helägda 
dotterbolaget Kanal 75 AB  (556578-3965) 
samt helägda Ecosys-koncernen med moder-
bolag 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 
omsättningen negativt under det första året och 
spelmarknaden kom under år 2020 att växa från 
en ny lägre nivå. En betydande osäkerhetsfaktor 
är regulatoriska åtgärder som påverkar markna-
den. Spelansvaret är ATG:s viktigaste hållbar-
hetsfråga för att leva upp till vårt kundlöfte om 
schysst spelande och därför tillhandahålls en 
rad verktyg för att kunderna ska må bra i sitt 
spelande. Den tillfälliga förordning som reglerar 
maximal insättningsgräns för casino gäller till 
och med den 14 november 2021.

På lång sikt är den starkaste korrelerande 
faktorn med omsättningsökning inom spel-
marknaden förändringen av hushållens dispo-
nibla inkomst och det finns med anledning av 
pandemin osäkerhet kring hur denna kommer 
att utvecklas.

Framåt kommer ATG fortsätta arbeta mot 
tydligt formulerade mål och kundlöften. Det 
innebär ett fortsatt arbete med ständig utveck-
ling 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 osäker-
hetsfaktorer som i varierande omfattning 
kan påverka bolaget negativt. Inom ATG är 
riskhantering en integrerad del av processen 
för planering, genomförande och uppföljning 
av verksamheten.

De väsentliga riskerna och osäkerhetsfakto-
rerna bedöms vara desamma som i den senas-
te årsredovisningen. För en utförlig beskrivning 
av ATG:s risker och osäkerhetsfaktorer och 
hanteringen av dessa hänvisas till årsredovis-
ningen 2020, sidorna 30 och 32-37. 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
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FINANSIELLA RAPPORTER

MSEK Not
apr–jun 

2021
apr–jun 

2020
jan–jun 

2021
jan–jun 

2020
jan–dec 

2020

Nettospelintäkter 2 1 368 1 432 2 636 2 539 5 359

Ombudsintäkter 63 85 127 158 308

Övriga intäkter 148 225 282 364 664

Totala intäkter 1 579 1 742 3 045 3 061 6 331

Spelskatt -271 -284 -524 -505 -1 056

Aktiverat arbete för egen räkning 19 18 36 36 69

Personalkostnader -123 -110 -239 -220 -460

Övriga kostnader -632 -619 -1 236 -1 215 -2 364

Av- och nedskrivningar immateriella- och 
materiella anläggningstillgångar -77 -70 -152 -137 -280

Rörelseresultat 495 677 930 1 020 2 240

Resultat från finansiella poster -3 -6 -3 -4 2

Resultat före skatt 492 671 927 1 016 2 242

Inkomstskatt 1) -20 -28 -39 -46 -493

Periodens resultat 472 643 888 970 1 749

KONCERNENS TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG 

MSEK Not
apr–jun 

2021
apr–jun 

2020
jan–jun 

2021
jan–jun 

2020
jan–dec 

2020

Poster som kan omföras till årets resultat

Omräkningsdifferenser, utländska 
 dotterbolag 0 0 0 0 0

Övrigt totalresultat 0 0 0 0 0

Periodens totalresultat 2) 472 643 888 970 1 749

Periodens resultat per aktie, SEK  

Före och efter utspädning 3) 1 180 1 608 2 220 2 425 4 373

Antalet aktier, tusental

Genomsnittligt antalet utestående aktier 400 400 400 400 400

1)  I delårsrapporten används en lägre bedömd skattesats än den formella skattesatsen om 20,6 % (21,4) då en väsentlig del av årets 
resultat före skatt beräknas ges i koncern bidrag till Svensk Travsport vid årsbokslutet 2021. För perioden jan-dec 2020 redovisas, 
i enlighet med IFRS, lämnat koncernbidrag om -1 996 MSEK och till hörande skatteeffekt om +427 MSEK i koncernens rapport över 
förändringar i eget kapital. Netto skatte kostnad 2020 inklusive denna post uppgår därmed till -66 MSEK.

2) Hela periodens resultat och periodens totalresultat är hänförlig till moderbolagets ägare. 
3) Ingen utspädning förekommer under rapportperioden.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG

MSEK Not 30 jun 2021 30 jun 2020 31 dec 2020

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 864 875 867

Materiella anläggningstillgångar 447 463 480

Finansiella anläggningstillgångar 3 156 267 156

Summa anläggningstillgångar 1 467 1 605 1 503

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 46 67 43

Fordran koncernföretag 587 1 014 19

Aktuell skattefordran 1 – –

Övriga fordringar 196 219 413

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 120 145 85

Likvida medel 1 405 983 1 399

Summa omsättningstillgångar 2 355 2 428 1 959

SUMMA TILLGÅNGAR 3 822 4 033 3 462

MSEK Not 30 jun 2021 30 jun 2020 31 dec 2020

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 1 564 1 640 850

Summa eget kapital moderbolagets aktieägare 1 564 1 640 850

Avsättningar 200 200 200

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 3 300 1 074 299

Leasingskulder 3 90 98 91

Summa långfristiga skulder 390 1 172 390

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 775 – 775

Leasingskulder 16 20 22

Leverantörsskulder 99 89 181

Skuld koncernföretag 35 38 29

Skuld kontokunder 491 400 527

Aktuella skatteskulder 0 179 144

Övriga kortfristiga skulder 142 204 248

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 110 91 96

Summa kortfristiga skulder 1 668 1 021 2 022

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 822 4 033 3 462
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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 moder

bolagets  aktieägare

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

Eget kapital per 1 januari 2021 40 -40 849 1 850

Periodens resultat 888 888

Övrigt totalresultat 

Omräkningsdifferenser, utländska dotterbolag 0 0

Transaktioner med ägare

Utdelning -174 -174

Eget kapital per 30 juni 2021 40 -40 1 563 1 1 564
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

MSEK
apr–jun 

2021
apr–jun 

2020
jan–jun 

2021
jan–jun 

2020
jan–dec 

2020

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 495 677 930 1 020 2 240

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

  Av- och nedskrivningar immateriella och  
materiella tillgångar 77 70 152 137 280

 Övriga poster 1 1 1 2 8

Erhållen ränta 3 3 5 5 24

Erlagd ränta -5 -4 -9 -8 -16

Betald inkomsskatt -7 -9 -184 -9 -63

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
 förändringar av rörelsekapital 564 738 895 1 147 2 473

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

 Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 28 35 91 43 5

 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 19 -6 -204 -126 131

Kassaflöde från den löpande verksamheten 611 767 782 1 064 2 609

MSEK
apr–jun 

2021
apr–jun 

2020
jan–jun 

2021
jan–jun 

2020
jan–dec 

2020

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar -51 -40 -90 -77 -163

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -13 -7 -27 -24 -99

Minskning/Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0 0 1

Kassaflöde från investeringsverksamheten -64 -47 -117 -101 -261

Finansieringsverksamheten

Upptagning av lån 2 1 3 5 11

Amortering av leasingskulder -4 -7 -8 -8 -19

Lämnade lån till ägare, koncernbidrag och utdelning -400 -295 -654 -569 -1 532

Kassaflöde från finanseringsverksamheten -402 -301 -659 -572 -1 540

Periodens kassaflöde 145 419 6 391 808

Likvida medel vid periodens början 1 260 565 1 399 592 592

Valutakursdifferens i likvida medel 0 -1 0 0 -1

Periodens kassaflöde 145 419 6 391 808

Likvida medel vid periodens slut 1) 1 405 983 1 405 983 1 399

1) Av likvida medel vid periodens slut härrör 445 MSEK (398) från redovisningsmedel tillhörande kontokunder.
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK Not
apr–jun 

2021
apr–jun 

2020
jan–jun 

2021
jan–jun 

2020
jan–dec 

2020

Nettospelintäkter 2 1 317 1 395 2 543 2 470 5 205

Ombudsintäkter 63 85 127 158 308

Övriga rörelseintäkter 124 201 233 313 564

Totala intäkter 1 504 1 681 2 903 2 941 6 077

Spelskatt -256 -275 -496 -489 -1 020

Aktiverat arbete för egen räkning 19 18 36 36 69

Personalkostnader -104 -92 -201 -183 -380

Övriga externa kostnader -597 -592 -1 181 -1 168 -2 232

Övriga rörelsekostnader 0 -1 -1 -2 -11

Av- och nedskrivningar immateriella- och 
 materiella anläggningstillgångar -62 -56 -122 -108 -221

Rörelseresultat 504 683 938 1 027 2 282

MSEK Not
apr–jun 

2021
apr–jun 

2020
jan–jun 

2021
jan–jun 

2020
jan–dec 

2020

Resultat från finansiella poster ¹) 2 -1 -2 -2 -2 10

Resultat efter finansiella poster 503 681 936 1 025 2 292

Lämnat koncernbidrag – – – – -1 996

Erhållet koncernbidrag – – – – 1

Resultat före skatt 503 681 936 1 025 297

Inkomstskatt 2) -20 -28 -39 -46 -65

Periodens resultat 483 653 897 979 232

1)  Ränteintäkter från koncernföretag uppgår för perioden jan-mar till 3 MSEK (4).
2)  I delårsrapporten används en lägre bedömd skattesats än den formella skattesatsen om 20,6 % då en väsentlig del av årets resultat 

före skatt beräknas ges i koncernbidrag till Svensk Travsport vid årsbokslutet 2021.

Moderbolaget har inte några poster 2021 och 2020 som redovisas i övrigt totalresultat. Periodens resultat för moderbolaget utgör 
därmed även periodens totalresultat.
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 30 jun 2021 30 jun 2020 31 dec 2020

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 783 776 779

Materiella anläggningstillgångar 303 296 320

Finansiella anläggningstillgångar 323 407 322

Summa anläggningstillgångar 1 409 1 479 1 421

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 44 64 36

Fordran hos koncernföretag 632 1 068 62

Aktuell skattefordran 1 – –

Övriga fordringar 190 213 401

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 116 144 82

Kassa och bank 1 393 970 1 391

Summa omsättningstillgångar 2 376 2 459 1 972

SUMMA TILLGÅNGAR 3 785 3 938 3 393

MSEK 30 jun 2021 30 jun 2020 31 dec 2020

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Bundet eget kapital 778 739 762

Fritt eget kapital 900 963 193

Summa eget kapital 1 678 1 702 955

Avsättningar 200 200 200

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 300 1 074 299

Summa långfristinga skulder 300 1 074 299

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 775 – 775

Leverantörsskulder 77 59 150

Skuld till koncernföretag 49 66 45

Skuld till kontokunder 487 398 521

Aktuella skatteskulder – 179 144

Övriga skulder 123 189 227

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 96 71 77

Summa kortfristiga skulder 1 607 962 1 939

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 785 3 938 3 393
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NYCKELTAL KONCERNEN

Nyckeltal definerat enligt IFRS apr–jun 2021 apr–jun 2020 apr–jun 2019 jan–jun 2021 jan–jun 2020 jan–jun 20191) jan–dec 2020 jan–dec 20191)

Periodens resultat, MSEK 472 643 291 888 970 568 1 749 1 162

Resultat per aktie, SEK 1 180 1 608 728 2 220 2 425 1 419 4 373 2 905

Nyckeltal som inte defineras enligt IFRS

Nettospelintäkter, MSEK 1 368 1 432 1 091 2 636 2 539 2 091 5 359 4 435

Totala intäkter, MSEK 1 579 1 742 1 308 3 045 3 061 2 504 6 331 5 306

EBITDA, MSEK 572 747 348 1 082 1 157 675 2 520 1 696

Rörelseresultat, MSEK 495 677 302 930 1 020 590 2 240 1 501

Rörelsemarginal, % 31% 39% 23% 31% 33% 24% 35% 28%

Skuldsättningsgrad, ggr 1,4 1,5 1,6 1,4 1,5 1,6 3,1 3,2

Resultat före skatt, MSEK 492 671 302 927 1 016 590 2 242 1 504

Eget kapital, MSEK 1 564 1 640 1 112 1 564 1 640 1 112 850 773

Eget kapital per aktie, SEK 3 910 4 100 2 780 3 910 4 100 2 780 2 125 1 932

Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 611 767 254 782 1 064 486 2 609 1 596

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK 1 528 1 918 635 1 955 2 660 1 215 6 523 3 990

Operationella nyckeltal; 

Andel grön omsättning, % 2) 77% 73% 71% 77% 72% 71% 74% 70%

Andel gröna kunder, % 2) 85% 87% 86% 85% 87% 86% 86% 87%

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

Medelantalet anställda 496 469 443 491 462 415 468 433

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) Andel gröna kunder och andel grön omsättning för de kunder som gjort självtestet. Se sid 6 för antal kunder som gjort självtest.
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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 galopp-
sporten, 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 en-
lighet med IAS 34 Delårsrapportering. ATG 
tillämpar International Financial Reporting 
Standards (IFRS) som antagits av EU, RFR 1 
 Kompletterande redovisningsregler för koncer-
ner samt års redovisningslagen (ÅRL). Moder-
bolagets redovisning upprättas i enlighet med 
RFR 2 Redovisning för juridiska personer och 
årsredovisningslagen (ÅRL).

Delårsrapporten har upprättats enligt de 
redovisnings principer och beräkningsprinciper 
som framgår av årsredovisningen 2020 sid 
58–64.

Intäktsredovisning
Sedan den 1 januari 2019 består ATG-kon-
cernens nettospelintäkter av spel på hästar, 
casinospel och sportspel. Intäkterna från kon-
cernens spelverksamhet redovisas netto efter 
avdrag för spelarnas vinster och bonuskostna-
der. Intäkterna redovisas 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 tidpunkt då åtag-
andet/kontrollen övergår till spelaren i samma 
stund som tjänsten levereras.

Hästspelsintäkter
Koncernens hästspelsintäkter avser spel på 
hästsport och redovisas när trav- och galopp-
tävlingarnas resultat fastställts efter avslu-
tad 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 casinospels-
intäkter redovisas som nettospelintäkter i den 
period som spelet avgörs. Nettospel intäkter 
består av spelarnas insatser (bruttospel-

intäkter) 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 sam-
band 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 kon-
cernen 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 från 
TV och internettjänster inom trav- och galopp-
sporten, provision försäljning internationellt 
spel, partnerintäkter och butiksintäkter. Övriga 
intäkter avser även valutakursvinster vid 
omräkning av leverantörsskulder och kundford-
ringar i utländsk valuta. 

Ombudsintäkter
Ombudsintäkter avser intäkter för spel-
kuponger samt intäkter från ombuds andels-
spel. Intäkterna är en del av kundernas 
insatser för att delta i spel och ingår i under-
laget för beräkning av spelskatt. Kostnad för 
ombudens provisioner redovisas under Övriga 
kostnader i de finansiella rapporterna.

Koncernbidrag
Lämnat koncernbidrag, och skatt på koncernbi-
drag, till ägare redovisas i koncernen inom eget 
kapital. I moderbolaget redovisas lämnade 
såväl som erhållna koncernbidrag som en bok-
slutsdisposition 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 
koncernens finansiella rapportering.  
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Not 2 Nettospelintäkter

Nettospelintäkter per spel och  geografisk marknad

SVERIGE DANMARK KONCERN

Belopp i MSEK
apr–jun 

2021
apr–jun 

2020
jan–jun 

2021
jan–jun 

2020
jan–dec 

2020
apr–jun 

2021
apr–jun 

2020
jan–jun 

2021
jan–jun 

2020
jan–dec 

2020
apr–jun 

2021
apr–jun 

2020
jan–jun 

2021
jan–jun 

2020
jan–dec 

2020

Häst 1 087 1 265 2 124 2 167 4 539 14 11 24 17 42 1 101 1 276 2 148 2 184 4 581

Sport 168 42 297 137 378 12 4 22 11 30 180 46 319 148 408

Casino 62 88 122 166 288 25 22 47 41 82 87 110 169 207 370

Summa nettospelintäkter 1 317 1 395 2 543 2 470 5 205 51 37 93 69 154 1 368 1 432 2 636 2 539 5 359

Nettospelintäkter per försäljningskanal och geografisk marknad

SVERIGE DANMARK KONCERN

Belopp i MSEK
apr–jun 

2021
apr–jun 

2020
jan–jun 

2021
jan–jun 

2020
jan–dec 

2020
apr–jun 

2021
apr–jun 

2020
jan–jun 

2021
jan–jun 

2020
jan–dec 

2020
apr–jun 

2021
apr–jun 

2020
jan–jun 

2021
jan–jun 

2020
jan–dec 

2020

Digitala kanaler 1 073 1 075 2 061 1 850 3 984 43 34 79 61 131 1 116 1 109 2 140 1 911 4 115

Butik 244 320 482 620 1 221 8 3 14 8 23 252 323 496 628 1 244

Summa 1 317 1 395 2 543 2 470 5 205 51 37 93 69 154 1 368 1 432 2 636 2 539 5 359

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

20210630 20200630 20201231 20210630 20200630 20201231

Långfristiga fordringar 156 267 156 156 267 156

Summa långfristig fordran 156 267 156 156 267 156

Leasingskulder 90 98 91 90 98 91

Skuld till kreditinstitut 300 1 074 299 300 1 075 300

Summa långfristig upplåning 390 1 172 390 390 1 173 391

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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FINANSIELLA NYCKELTAL
ATG upprättar sin redovisning enligt IFRS. IFRS 
definierar endast ett fåtal nyckeltal, därav har ATG 
valt att använda ytterligare nyckeltal. 

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.

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

Nettospelintäkter Spelarnas insatser med avdrag 
för vinster till spelarna. 

Omsättningstillväxt Omsättningsökning eller 
-minskning uttryckt i procent.

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

Rörelsemarginal Rörelseresultatet i procent av 
totala intäkter.

Skuldsättningsgrad Totala skulder inklusive avsätt-
ningar dividerat med eget kapital.

Soliditet Eget kapital dividerat med balans-
omslutningen uttryckt i procent.

Svenska spelets omsättning Totala medel svenska 
kunder satsat på periodens trav- och galopp tävlingar.

STRATEGISKA NYCKELTAL
Andel grön omsättning Nettospelintäkter från de 
kunder som identifierats som gröna kunder i själv-
testet i relation till nettospelsintäkter från de kunder 
som gjort självtestet.

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 spelansvars-
verktyg PTS (Player Tracking System).

Moderbolagets resultat före transaktioner med 
ägare Rörelseresultat med tillägg för transaktioner 
med ägare avseende hästsportinformation,  rättigheter 
och sponsring. Se avstämning i tabell nedan. Nyckel-
talet är redovisat i syfte att skapa jämförbarhet mellan 
åren och också mellan bolaget och konkurrenterna. 

ORDLISTA
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. 

Medelantal anställda Medelantalet anställda under 
rapportperioden.

Ombud Återförsäljare av ATG:s spel.

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.

Spelinspektionen, tidigare Lotteriinspektionen 
Myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasino-
spel och annan spelverksamhet i Sverige utövas 
lagligt, säkert och tillförlitligt. 

SPER Spelbranschens Riksorganisation, företräder 
spelmarknaden i Sverige och tillvaratar sina medlem-
mars intressen. Uppdraget är att verka för en sund, 
modern och hållbar spelmarknad.

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 spe-
lets omsättning som betalats ut till kunder.

DEFINITIONER OCH ORDLISTA

Moderbolagets resultat före transaktioner med ägare

MSEk
apr–jun 

2021
apr–jun 

2020
jan–jun 

2021
jan–jun 

2020 2020

Rörelseresultat 504 683 938 1 027 2 282

Kostnad för hästsportsinformation, 
rättigheter och sponsring 167 198 364 383 619

Summa 671 881 1 302 1 410 2 901
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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 spelupple-
velse i en pålitlig miljö. Koncernen erbjuder 
spel på häst-, sport- och casinospel. ATG-kon-
cernen finns hos drygt 2 000 ombud, i digitala 
plattformar samt på 36 trav- och galoppbanor 
runt om i Sverige och 9 trav- och galoppbanor 
i Danmark. Koncernens nettospelintäkter år 
2020 var 5,4 miljarder kronor. För mer infor-
mation om hur ATG skapar värden för samhäl-
let hänvisas till sidan 9 i årsredovisningen för 
2020. 

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/

HÄST SPORT CASINO

STARKA VARUMÄRKEN
Med varumärken som V75® och Harry Boy®, spel på ett 30-tal olika sporter och klassiska casinospel som 

Blackjack och Roulette på svenska erbjuder ATG ett brett utbud av spel i Sverige och Danmark.  
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KONTAKTINFORMATION
AB Trav & Galopps huvudkontor:
Besöksadress
Hästsportens Hus, Solvalla Travbana
Travbaneplan 10, Bromma
Postadress
Hästsportens Hus, Solvalla
AB Trav och Galopp
161 89 Stockholm

Växel & Reception
Tel: 08-627 20 00

Kundservice
Tel: 08-620 07 00
Mail: kundservice@atg.se

Pressrum: Media | Om ATG
ATG Drömfond: Dromfond.se

ATG på sociala medier
LinkedIn: AB Trav och Galopp
Instagram: @ATG
Facebook: @ATG
Twitter: @ATG 

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport januari – september 2021 25 oktober 2021
Bokslutskommuniké 2021 23 februari 2022

PATRIK BRISSMAN
Chief Corporate  

Communications Officer
Tel: 08-627 22 27

LOTTA NILSSON VIITALA
Chief Financial Officer


