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FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG).  PUBLICERAD 23 FEBRUARI 2022

Fjärde kvartalet i sammandrag, koncernen
•  Nettospelintäkter uppgick till 1 339 MSEK (1 440).
•  Totala intäkter uppgick till 1 597 MSEK (1 675).
•  Periodens rörelseresultat uppgick till 500 MSEK (602).
•  Periodens resultat uppgick till 162 MSEK (207).
•  Kassaflöde från den löpande verksamheten 

 uppgick till 675 MSEK (838). 

Januari-december i sammandrag, koncernen
•  Nettospelintäkter uppgick till 5 256 MSEK (5 359).
•  Totala intäkter uppgick till 6 116 MSEK (6 331).
•  Periodens rörelseresultat uppgick till 1 920 MSEK 

(2 240).
•  Periodens resultat uppgick till 1 521 MSEK  

(1 749).
•  Kassaflöde från den löpande verksamheten 

 uppgick till 2 100 MSEK (2 609). 

Viktiga händelser under året
•  Under delar av 2021 hade pandemin Covid-19 

begränsande påverkan på utbudet av nöjen och 
fritidsaktiviteter. Den successiva öppningen av 
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samhället har påverkat ATG då konkurrensen från 
andra nöjen ökat. 

•  Landets trav- och galoppbanor har varit helt stäng-
da för publik under stora delar av första halvåret 
och har öppnat upp i takt med förändrade förutsätt-
ningar från myndigheterna. 

•  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.  

•   Den tillfälliga förordning om spelansvars åtgärder 
som infördes den 2 juli 2020 gällde till och med 
den 14 november 2021. Förordningen innebar in-
sättningsgräns för casino om 5 000 SEK per vecka 
och har gett en negativ effekt på ATG:s nettospel-
intäkter för casino.

•  Lördagen den 23 oktober lanserades ATG:s nya 
poolspel på fotboll Big 9®. Spelet avgörs varje 
lördag och kupongen innehåller de största fot-
bollsmatcherna.  

Viktiga händelser efter perioden 
• Finansdepartementet har publicerat en lagråds-
remiss som bland annat innehåller riskklassificering 
av spelformer, ökat skydd för yngre spelare gällande 
marknadsföring och licenser för leverantörer av 
spelprodukter.  
 • Per den 9 februari togs många restriktioner bort 
då Covid-19 klassades om till en icke samhällsfarlig 
sjukdom. Det finns osäkerhet kring hur öppnandet 
av samhället kommer att påverka ATG:s intäkter 
framledes då konkurrensen från andra nöjen ökar. 
ATG välkomnar medarbetarna tillbaka till kontoret.     

Disposition av bolagets resultat
ATG:s styrelse har beslutat att lämna ett koncernbi-
drag om 1 705 MSEK (1 996) till Svensk Travsport 
och att föreslå till årsstämman en riktad utdelning 
om 150 MSEK (174) till Svensk Galopp.

ATG tappar i nettospelintäkter och resultat mot det extraordinära fjolåret. Under andra till fjärde kvartalet var 
förra årets siffror som väntat för svåra att slå. Därför jämför vi i relevanta delar av denna rapport även med det mer 
normala året 2019. I jämförelse med 2019 har resultat före transaktioner med ägarna ökat med 394 MSEK.
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Nyckeltal, koncernen, MSEK
okt–dec  

2021
okt–dec 

 2020 
jan–dec  

2021 
jan–dec  

2020 

Nettospelintäkter 1 339 1 440 5 256 5 359

Totala intäkter 1 597 1 675 6 116 6 331

Rörelseresultat 500 602 1 920 2 240

Rörelsemarginal, % 31 36 31 35

Kassaflödet från den löpande  
verksamheten 675 838 2 100 2 609

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

Nyckeltal moderbolaget, MSEK
okt–dec  

2021
okt–dec 

 2020 
jan–dec  

2021 
jan–dec  

2020 

Nettospelintäkter 1 287 1 395 5 061 5 205

Moderbolagets resultat före  transaktioner 
med ägare1) 597 739 2 520 2 901

Rörelseresultat 494 629 1 929 2 282

1) För definition se sid 22.
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ETT FRAMGÅNGSRIKT ÅR I PANDEMINS SPÅR 

När 2021 såg sin början fanns en rad utma-
ningar för ATG. Under våren 2020 var i stort 
sett alla sportevenemang över hela världen 
inställda och hästspelet hos oss fick en rejäl 
ökning. Detta var det huvudsakliga skälet till 
2020 års rekordsiffror. Och skulle vi nu, när vi 
stod inför ett år med normal konkurrens, lyckas 
behålla intresset för våra varumärken som 
byggts upp under pandemins första år? Svaret 
på frågan blev ”ja”. 

Den ökade konkurrensen gjorde att vi inte 
riktigt nådde fjolårets siffror men för våra vik-
tigaste nyckeltal levererade vi de näst högsta 
noteringarna sedan ATG bildades 1974: 
• Nettospelintäkter: 5 256 MSEK (-2 %)  
• Rörelseresultat: 1 920 MSEK (-14 %) 
• Moderbolagets resultat (före transaktioner 

med ägarna): 2 520 MSEK (-13 %) 

Och i jämförelse med ”normalåret” 2019 så ser 
vi en rejäl ökning: 

• Nettospelintäkter: +19 %  
• Rörelseresultat: +28 %  
• Moderbolagets resultat (före transaktioner 

med ägarna): +19 %  

Under året har vi vidareutvecklat våra exis-
terande varumärken och tjänster utifrån vårt 
kundlöfte och lanserat nya varumärket Big 9®. 
Vår utveckling präglas av att vi månar om att 
våra kunder ska spela för nöjes skull och må 
bra i sitt spelande.  

Resultatet blev att vi hade 1,3 miljoner 
kunder i Sverige och kunde leverera det näst 
högsta resultatet någonsin till våra ägare 
Svensk Travsport och Svensk Galopp. Peng-
ar som ligger till grund för att 36 trav- och 
galoppbanor över hela landet kan bedriva sin 
verksamhet och ger intäkter till hästägare och 
aktiva inom trav- och galoppsporten. Men det 
är också pengar som skapar ringar på vattnet 
över hela den svenska hästnäringen. Detta är 
vi stolta över och det gör ATG unikt på den 
svenska spelmarknaden. 

V75 – störst med flest miljonvinster 
Nettospelsintäkterna för produktområdet 
Häst sjönk med 6 procent. V75® fortsatte att 
vara det populäraste varumärket och behöll 
positionen som Sveriges största poolspel. V75 
var också det varumärke som gav flest mil-

Inför 2021 hade ATG en stor utmaning, att behålla det stora kundintresset vi 
hade med oss in från 2020. Och vi lyckades - ATG levererade det näst högsta 
resultatet till våra ägare i bolagets historia. 

jonvinster i Sverige – hela 183 stycken. Totalt 
delades det ut 239 stycken miljonvinster till 
våra hästspelskunder i Sverige. 

Under året har hästsporten globalt varit 
igång, till skillnad från förra året. Det gav en 
förväntad minskning av intäkterna från våra 
internationella partners. Jag konstaterar dock 
att det internationella intresset för våra varu-
märken inom Häst fortfarande är stort.    

Under året lanserades bland annat tjänsten 
Följ spel där du som kund på ATG.se kan följa 
dina spelade hästar i en positioneringsgrafik 
samtidigt som loppet går. Tjänsten är unik på 
hästspelsmarknaden i världen och ett resultat 
av det innovationsarbete som pågår inom ATG.  
 
Tvåa på sportbetting i Sverige 
Produktområdet Sport fortsatte att utveck-
las starkt. Nettospelintäkter ökade med 47 
procent. ATG är i dag det näst största bolaget 
inom sportbetting på den svenska marknaden. 
En fantastisk resa med tanke på att vi gjorde 
vår debut på marknaden först 2019.  

Under hösten lanserades Big 9®, ett nytt 
tips på europeisk toppfotboll, där det gäller att 

tippa rätt resultat (1  X  2) samt om det blir un-
der/över 2,5 mål i nio europeiska stormatcher 
på lördagar. Kundreaktionerna har varit mycket 
positiva. Vår resa med Big 9® har bara börjat 
och vi ser fram emot att se kundintresset växa 
under 2022.
 
Fler kunder på Casino 
Antal kunder inom produktområdet Casino steg 
men nettospelintäkterna sjönk med 4 procent. 
Den största orsaken till de minskade intäkterna 
var den tillfälliga förordningen för casino med 
bland annat insättningsgräns på 5 000 kronor 
som regeringen införde i juli 2020. Den 14 
november togs förordningen bort och vi såg en 
ökning av både antal kunder och intäkter under 
årets resterande veckor. 

Hasse Lord Skarplöth
CEO
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Vårt mål är att skapa en underhållande och 
trygg casinoupplevelse. ATG har valt att inte 
marknadsföra casino i breda medier. Vi har valt 
bort stoppknapp på våra spelautomater och 
införde obligatorisk förlustgräns och tidsgräns 
redan 2020.  

Onlinecasino är den spelform med störst 
riskfaktor för problemspelande. Därför var det 
glädjande att intäkten per kund även efter den 
14 november var kvar på samma nivå som un-
der perioden med den tillfälliga förordningen.

Framåt i Danmark  
Vårt danska dotterbolag 25Syv fortsätter att 
vinna marknadsandelar och nettospelsintäk-
terna ökade med 27 procent. Tillväxt finns i 
alla produktområden. För 25Syv har vi lagt en 
fortsatt offensiv plan under 2022. 

Fortsatt obligatorisk förlust- och 
 tidsgräns 
ATG vill som sagt att våra kunder ska spela för 
nöjes skull och må bra i sitt spelande. Samti-
digt är vi medvetna om att spel för vissa kun-
der kan leda till ett beroende. Spelansvaret är 
därför fortsatt vår viktigaste hållbarhetsfråga. 
Vi mäter och redovisar vårt spelansvarsarbete i 
antal gröna kunder och grön omsättning.  

Spelansvaret bygger på en löpande bevakning 
av våra kunders spelmönster bland annat via 
vårt Player Tracking System. Vi har under året 
också fokuserat på omsorgssamtal med yngre 
spelare på Sport (18-25 år) där vi ser tecken 
på eventuellt problemspelande. 

Klokt beslut och klok remiss
I slutet av januari 2022 beslöt regeringen att 
inte återinföra förordningen. Det var ett klokt 
beslut. Klok var också regeringens lagrådsre-
miss “En förstärkt spelreglering”. I många år 
har vi jobbat för riskklassificering av spelpro-
dukter, då det är skillnad gällande risken att 
drabbas av spelproblem om man jämför en 
Harry Boy med nätcasino. I remissen föreslås 
bland annat att marknadsföringen för de mer 
riskfyllda spelen ska stramas åt. Den slutliga 
utformningen av lagstiftningen är oerhört 
viktig för utvecklingen av spelmarknaden och 
för kunderna.

Ett stort tack till alla
Den pågående pandemin har påverkat oss 
alla. Vi har alla tvingats att anpassa oss, såväl 
privat som i arbetslivet, efter myndigheternas
restriktioner och råd. Vi har ofta en stark 
önskan om förutsägbarhet i våra liv. De två 

senaste åren har denna förutsägbarhet ändrats 
upprepade gånger och vi har alla fått ändra 
vårt beteende och arbetssätt. Att under dessa 
förutsättningar leverera det näst högsta resul-
tatet i ATG:s historia gör mig stolt.  

Så – tack till alla medarbetare och tack till 
alla våra kunder som bidrar till att vi har trav- 
och galoppsport i världsklass i Sverige. 

Mot 2022 med manifestet som karta 
År 2022 fortsätter resan med vårt manifest 
som karta. Vi fortsätter arbetet mot visionen 
att erbjuda våra kunder världens bästa spel-
upplevelser. Det gör vi genom att i alla detaljer 

“ Kundreaktionerna har varit mycket positiva. Vår resa 
med Big 9® har bara börjat och vi ser fram emot att se 
kund intresset växa under 2022.” 

MODERBOLAGETS RESULTAT FÖRE TRANSAKTIONER MED ÄGARNA, JAN-DEC MSEK.
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säkerställa att vi levererar en spännande 
spelupplevelse på ett schysst och smidigt sätt. 
I grunden har vi vår mission om att vara häst-
näringens motor och spelbranschens kompass. 

Följer vi bara kartan så kan vi se fram emot ett 
spännande 2022.  

Hasse Lord Skarplöth 
CEO ATG
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Intäkter
Koncernens nettospelintäkter uppgick under 
det fjärde kvartalet till 1 339 MSEK (1 440), 
en minskning med  7%. Den danska koncernen 
25Syv påverkar koncernens nettospelintäkter 
med 52 MSEK (45) under kvartalet. Tillväxten 
i Danmark var 16%. 

Koncernens nettospelsintäkter från hästspel 
minskade med 120 MSEK, sport var i nivå med 
föregående år och casino ökade med 19 MSEK 
i jämförelse med samma period föregående 
år. Kvartalet hade en lördag med V75® mer 
och en  jackpot mer än jämförelseperioden.  
Jämförelseperioden 2020 var kraftigt positivt 

påverkad av pandemin vilket är främsta skälet 
till minskningen i nettospelsintäkter. I relation 
till fjärde kvartalet år 2019 har nettospels-
intäkterna ökat med 14%. 

Hästspelets svenska bruttoomsättning var 
3 500 MSEK (3 864), en minskning med 9 %. 
Den internationella brutto omsättningen var 
834 MSEK (817), en ökning med 2%. Total 
bruttoomsättning för hästspelet (svenskt och 
internationellt spel) uppgick till 4 334 MSEK 
(4 681) vilket är en minskning med 7%. Jäm-
fört med fjärde kvartalet 2019 har bruttoom-
sättningen för hästspelet ökat med 450 MSEK, 
eller 12%. 

Nettospelintäkter Q4  
per spel Sverige

 Häst: 83% (86) 
 Sportspel: 11% (10)
 Casino: 6% (4)

Nettospelintäkter Q4  
per spel Danmark

 Häst: 25% (27)
 Sportspel: 21% (27)
 Casino: 54% (46)

MSEK 

1 597
Koncernens totala intäker i kvartalet 

(1 675)

OKTOBER – DECEMBER 2021
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Koncernens övriga intäkter uppgick till 195 
MSEK (160), en ökning med 35 MSEK. 

Koncernens totala intäkter uppgick till 1 597 
MSEK (1 675) vilket är en minskning med cirka 
5%. I relation till 2019 har de totala intäkterna 
ökat med 13%. 
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Kostnader
Spelskatt uppgick i kvartalet till 268 MSEK 
(285). Kvartalets rörelsekostnader uppgick till 
829 MSEK (788). En stor kostnadspost är de 
tjänster som ATG har avtal med hästsporten 
om avseende ersättning för hästsportsinfor-
mation, rättigheter och sponsring som totalt 
uppgick till 103 MSEK (110) i kvartalet.
 
Rörelseresultat 
Kvartalen, 2019–2021, MSEK
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Rörelseresultat och kvartalets resultat
Kvartalets rörelseresultat uppgick till 500 
MSEK (602), en minskning med 102 MSEK. 
Rörelseresultatet har försämrats främst till 
följd av koncernens minskade intäkter. Kvarta-
lets rörelsemarginal var 31% (36). Kvartalets 
resultat uppgick till 162 MSEK (207). 

Moderbolagets resultat före transaktioner 
med ägare
Moderbolagets resultat före transaktioner med 
ägare (se definition sid 22) uppgick i kvartalet 
till 597 MSEK (739).  
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. 

Moderbolagets resultat före transaktioner med ägare

Belopp i MSEK
okt–dec  

2021
okt–dec

 2020 2021 2020

Rörelseresultat 494 629 1 929 2 282

Kostnad för hästsportsinformation, rättigheter 
och sponsring 103 110 591 619

Summa 597 739 2 520 2 901
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Intäkter
Koncernens nettospelintäkter uppgick under 
året till 5 256 MSEK (5 359), en minskning 
med 2 %. I relation till 2019 har koncernens 
nettospelsintäkter ökat med 19%.

Den danska koncernen 25Syv påverkar kon-
cernens nettospelintäkter med 195 MSEK (154) 
under året vilket är en tillväxt med 27%. 
    Koncernens intäkter från hästspel minskade 
med 281 MSEK, sport ökade med 192 MSEK 
och casino minskade med 14 MSEK. Året hade 
en mindre lördag 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 för hästspelet. 
I relation till samma period 2019 har hästspelet 
vuxit med 12%.   

Hästspelets svenska bruttoomsättning var 
13 922 MSEK (14 748), en minskning med 6 %. 
Den internationella bruttoomsättningen var 3 
354 MSEK (5 416), en minskning med 38% 
vilket är en effekt av förra årets kraftigt ökade 
internationella spel under delar av pandemipe-
rioden. Total bruttoomsättning för hästspelet 
(svenskt och internationellt spel) uppgick till 17 
276 MSEK (20 164) vilket är en minskning med 
14 %. I relation till samma period 2019 har den 
totala bruttoomsättningen för hästspelet  
ökat med 13%. 

Koncernens övriga intäkter uppgick till 607 
MSEK (664), en minskning med 9%. Förra 
årets ökade internationella intresse att spela 
på svenska trav- och galopptävlingar hade en 
positiv påverkan på koncernens övriga intäkter 
under 2020. 

Koncernens totala intäkter uppgick till 6 116 
MSEK (6 331) vilket är en minskning med 3%.

Kostnader
Spelskatten uppgick för perioden till 1 061 
MSEK (1 056). En ökad spelskatt trots mins-
kade nettospelintäkter beror främst på höjd 
spelskatt, från 20% till 28%, i Danmark.Perio-
dens rörelsekostnader uppgick till 3 135 MSEK 
(3 035). En kostnadspost är de tjänster som 
ATG har avtal med hästsporten om avseende 
ersättning för häst sportsinformation, rättigheter 
och sponsring. Totalt uppgick denna kostnad för 
året till 591 MSEK (619). Personalkostnaderna 
ökat något till följd av ökat antal medarbetare. 
Avskrivningskostnader ökar på grund av de 
senaste årens ökade investeringar.

Rörelseresultat och periodens resultat
Årets rörelseresultat uppgick till 1 920 MSEK (2 
240), en minskning med 320 MSEK. Minskning-
en är en effekt av minskade intäkter och ökade 
kostnader. Årets rörelsemarginal var 31% (35). 
Rörelsemarginalen för samma period 2019 var 
28%. Årets resultat uppgick till 1 521 MSEK  
(1 749).

JANUARI – DECEMBER 2021
Moderbolagets resultat före transaktioner  
med ägare
Moderbolagets resultat före transaktioner med 
ägare uppgick under året till 2 520 MSEK (2 
901). Nyckeltalet visar bolagets lönsamhet 
före bolagsskatt och kostnader relaterade till 
rättigheter och information som köps av ägarna. 
Nyckeltalet är framtaget för att det ska gå att 
jämföra bolagets resultat från omregleringen år 
2019 med tidigare år samt med konkurrenterna 
på spelmarknaden. 

Investeringar
Årets kassaflödespåverkande investeringar i 
immateriella- och materiella tillgångar uppgick 
till 245 MSEK (262). Årets investeringar består 
i huvudsak av utveckling av tekniska plattfor-
mar 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 intäktsför-
väntningar.

Kassaflödet 
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till 2 100 MSEK (2 609). Kassaflöde 
från investeringsverksamheten uppgick till -244 
MSEK (-261). Kassaflödet från finansierings-
verksamheten uppgick till -2 369 MSEK (-1 
540). Årets kassaflöde uppgick till -513 MSEK 

(808). Förändringen förklaras främst av en 
minskning av kassaflödet från den löpande 
verksamheten tillsammans med amortering av 
banklån. Totala likvida medel vid årets slut upp-
gick till 886 MSEK (1 399).

Finansiell ställning
Koncernens långfristiga skuld till kreditinstitut 
uppgick till 398 MSEK (299). Koncernens kort-
fristiga skuld till kreditinstitut uppgick till 0 MSEK 
(775). ATG:s outnyttjade krediter
uppgick vid periodens slut till 390 MSEK (90). 
Koncernens balansomslutning uppgick till 2 731 
MSEK (3 462). 

Totala intäkter
Kvartalen, 2019–2021, MSEK
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Gröna kunder och grön  omsättning 1) Q4-2020 Q1-2021 Q2-2021 Q3-2021 Q4-2021

Andel gröna kunder, % 86 85 85 85 85

Andel grön omsättning, % 75 76 77 77 78

Antal kunder som gjort självtest 
(ackumulerat från 1 jan-19) 92 000 101 000 108 000 113 000 121 000

NPS (Net Promotor Score)2) 15 11 19 14 14

1) Andel gröna kunder och andel grön omsättning för de kunder hos ATG som gjort självtestet.
2) Mäter kundnöjdheten. Det vill säga kundens vilja att rekommendera ATG.

HÅLLBARHET ALLT VIKTIGARE

ATG:s mission är att vara hästnäringens motor 
och spelbranschens kompass. Välmående kun-
der och hållbar sport och samhälle är företa-
gets prioriterade hållbarhetsfrågor. Det innebär 
att ATG arbetar proaktivt för att motverka 
problemspelande bland annat genom kon-
takt med kunder som visar tecken på riskfyllt 
spelbeteende. Det proaktiva hållbarhetsarbetet 
innefattar även arbete mot matchfixning och 
dopning. 

Uppföljning hållbarhetsnyckeltal
För att utvärdera hur väl bolaget lyckas med 
arbetet för att motverka problemspelande, 
matchfixning och dopning görs löpande upp-
följningar.  

Gröna kunder och grön omsättning mäts på 
kunder med genomförda självtest och bygger 
även på deras faktiska spelbeteende. Utöver 
bred kommunikation om självtest skickas även 

riktad kommunikation till en prioriterad mål-
grupp av ATG:s digitala kunder som antas vara 
i störst behov av att göra testet. Grön omsätt-
ning beräknas på självtest genomförda sedan 
2019 då kunder som gjort självtestet och inte 
ändrat sitt spelbeteende har låg motivation att 
göra det igen.
Totalt sett har lojaliteten och rekommenda-
tionsviljan, som mäts i NPS (Net Promotor 
Score), bland ATG:s kunder varit god under 
hela 2021. ATG har lyckats behålla den höga 
nivå för NPS som uppnåddes under 2020. En 
viktig faktor är det breda spelutbud som ATG 
levererar i kombination med smidigheten att 
navigera i de digitala kanalerna.

Peder Fredricson på H&M Crusader Ice deltar i  
ATG Riders League under Jönköping Horse Show
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Hänt inom hållbarhet under året
• Dialog pågår inom SPER (Spelbranschens 

Riksorganisation) för att definiera gemen-
samma nyckeltal för ökad transparens i 
spelbranschen.

• Under året har flera nya initiativ tagits
 i arbetet mot dopning inom hästsporten, 

ett arbete som leds av Svensk Travsport. 
Exempelvis motverkas dopning med hjälp 
av övervakning av deltagande hästar inför 
tävlingsdagar och den 20 november på 
Jägersro var det världspremiär för travets 
första antidopningshund, Lykke, som kan 
identifiera otillåtna preparat hos hästar.

• I nära samarbete med sportspelsleverantö-
ren samt IBIA (International Betting Inte-
grity Association) sker kontinuerlig övervak-
ning för att snabbt identifiera och motverka 
försök till matchfixning. Under året har 
sportspelsleverantören Kambi rapporterat 
ett fall av misstänkt matchfixning, som ATG 
tagit spel på,  till IBIA.  

• ATG har påbörjat ett internt arbete enligt 
TCFD:s direktiv (Task Force on Climate-re-
lated Financial Disclosures). Det innebär 
identifiering och kartläggning av risker och 
möjligheter i relation till klimatförändringar-
na. 

• Sedan den 1 juli 2021 är ATG huvudspon-
sor till Svensk Handboll. Samarbetet bidrar 
till ökade satsningar både på bredd och 
elit samt bidrag till handbollens satsningar 
på jämställdhet, hållbarhet och mångfald. 

ATG och Svensk Handboll vill tillsammans 
utveckla upplevelsen både på och utanför 
handbollsplanen. 

Medarbetare
Att ATG:s medarbetare trivs, mår bra och är 
engagerade i sitt arbete är en förutsättning 
för att kunna nå företagets högt satta mål. 
Företaget arbetar systematisk med ständiga 
förbättringar för medarbetarna, behov som 
bland annat identifieras i medarbetarunder-
sökningen. Företagets övergripande mål bryts 
ned till avdelning, team och individnivå vilket 
är viktigt för motivation och engagemang. Bo-
laget satsar kontinuerligt på utveckling, träning 
och hälsa. 

Under året har renovering i Hästsportens 
Hus fortsatt för att lokalerna ska bli så funk-
tionella, trivsamma och attraktiva som möjligt. 
Hållbarhetsaspekten har varit central vid re-
noveringen och lokalerna är anpassade utifrån 
verksamhetens nya flexibla arbetssätt. 

Medelantalet anställda i koncernen var 
under året 496 (468) varav 29 (33) medarbe-
tare anställda i Danmark. ATG är fortsatt i en 
uppbyggnadsfas av nya produktområden och 
investerar för framtida tillväxt och har även 
ersatt konsulter med anställda. 

Mänskliga rättigheter
Arbetet med att säkerställa ett hållbart leve-
rantörsled utgår från ATG:s uppförandekod 
för leverantörer. Uppförandekoden omfattar 
områden som mänskliga rättigheter, arbetsför-
hållanden, miljö och anti-korruption och anger 

minimi krav för leverantörernas hållbarhetsar-
bete samt möjliggör samarbete och dialog för 
att uppnå löpande förbättringar. 

Miljö
Utifrån ett långsiktigt affärsstrategiskt per-
spektiv är klimatets påverkan viktig att beakta 
för ATG, både hur bolaget påverkas och hur 
bolaget påverkar miljön. ATG är anslutet till 
FN:s Global Compact och Agenda 2030. Under 
perioden har ATG:s arbete med återvinning av 
IT-hårdvara intensifierats i samarbete med le-
verantören av denna. Till följd av detta arbete 
bidrar ATG till klimatbesparingar som motsva-
rar närmre 57 ton koldioxidekvivalenter. 
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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 2021 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 25Syv Group A/S (reg nr 
30556372) med helägda  dotterbolagen 25Syv 
A/S (reg nr 30897765) och Ecosys Ltd (reg nr 
C53354).  

Framtidsutsikter
På lång sikt är den starkaste korrelerande fak-
torn med omsättningsökning inom spelmark-
naden förändringen av hushållens disponibla 
inkomst.

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
okt–dec 

2021
okt–dec 

2020
jan–dec 

2021
jan–dec 

2020

Nettospelintäkter 2 1 339 1 440 5 256 5 359

Ombudsintäkter 63 75 253 308

Övriga intäkter 195 160 607 664

Totala intäkter 1 597 1 675 6 116 6 331

Spelskatt -268 -285 -1 061 -1 056

Aktiverat arbete för egen räkning 19 19 69 69

Personalkostnader -134 -128 -495 -460

Övriga kostnader -641 -607 -2 407 -2 364

Av- och nedskrivningar immateriella- och materiella 
anläggningstillgångar -73 -72 -302 -280

Rörelseresultat 500 602 1 920 2 240

Resultat från finansiella poster 4 0 1 2

Resultat före skatt 504 602 1 921 2 242

Inkomstskatt 1) -342 -395 -400 -493

Periodens resultat 162 207 1 521 1 749

KONCERNENS TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG 

MSEK Not
okt–dec 

2021
okt–dec 

2020
jan–dec 

2021
jan–dec 

2020

Poster som kan omföras till årets resultat

Omräkningsdifferenser, utländska  dotterbolag 0 0 -1 0

Övrigt totalresultat 0 0 -1 0

Periodens totalresultat 2) 162 207 1 520 1 749

Periodens resultat per aktie, SEK  

Före och efter utspädning 3) 405 518 3 803 4 373

Antalet aktier, tusental

Genomsnittligt antalet utestående aktier 400 400 400 400

1)  I enlighet med IFRS redovisas lämnat koncernbidrag om -1 705 (-1 996) MSEK och till hörande skatteeffekt om +351 (+427) MSEK i 
koncernens rapport över förändringar i eget kapital. Netto skatte kostnad inklusive denna post uppgår därmed till -49 (-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 31 dec 2021 31 dec 2020

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 871 867

Materiella anläggningstillgångar 418 480

Finansiella anläggningstillgångar 3 68 156

Summa anläggningstillgångar 1 357 1 503

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 49 43

Fordran koncernföretag 14 19

Aktuell skattefordran – –

Övriga fordringar 351 413

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 74 85

Likvida medel 886 1 399

Summa omsättningstillgångar 1 374 1 959

SUMMA TILLGÅNGAR 2 731 3 462

MSEK Not 31 dec 2021 31 dec 2020

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Aktiekapital 40 40

Övrigt tillskjutet kapital -40 -40

Balanserat resultat inklusive periodens resultat 1 042 850

Summa eget kapital moderbolagets aktieägare 1 042 850

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 3 398 299

Leasingskulder 3 79 91

Övriga avsättningar – 200

Summa långfristiga skulder 477 590

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut – 775

Leasingskulder 12 22

Leverantörsskulder 74 181

Skuld koncernföretag 131 29

Skuld kontokunder 586 527

Aktuella skatteskulder 4 144

Övriga kortfristiga skulder 313 248

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 92 96

Summa kortfristiga skulder 1 212 2 022

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 731 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

Årets resultat 1 521 1 521

Övrigt totalresultat 

Omräkningsdifferenser, utländska dotterbolag -1 -1

Transaktioner med ägare

Lämnat koncernbidrag -1 705 -1 705

Skatteeffekt avseende koncernbidrag 1) 551 551

Utdelning -174 -174

Eget kapital per 31 december 2021 40 -40 1 042 0 1 042

1) Varav 200 MSEK avser upplösning av tidigare avsättning för skatt på koncernbidrag 2019. Se ytterligare information i not 7 i årsredovisningen.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

MSEK
okt–dec 

2021
okt–dec

2020
jan–dec 

2021
jan–dec 

2020

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 500 602 1 920 2 240

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

  Av- och nedskrivningar immateriella och  
materiella tillgångar 73 72 302 280

 Övriga poster 3 6 3 8

Erhållen ränta 6 8 15 24

Erlagd ränta -4 -3 -17 -16

Betald inkomsskatt 1 -27 -189 -63

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
 förändringar av rörelsekapital 579 658 2 034 2 473

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

 Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -112 -81 55 5

 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 208 261 11 131

Kassaflöde från den löpande verksamheten 675 838 2 100 2 609

MSEK
okt–dec 

2021
okt–dec

2020
jan–dec 

2021
jan–dec 

2020

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar -61 -54 -190 -163

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -24 -65 -55 -99

Minskning/Ökning av långfristiga fordringar 1 1 1 1

Kassaflöde från investeringsverksamheten -84 -118 -244 -261

Finansieringsverksamheten

Upptagning av lån 400 5 403 11

Amortering av lån -1 088 -8 -1 100 -19

Lämnade lån till ägare, koncernbidrag och utdelning 971 -509 -1 672 -1 532

Kassaflöde från finanseringsverksamheten -1 232 -512 -2 369 -1 540

Periodens kassaflöde -641 208 -513 808

Likvida medel vid periodens början 1 527 1 191 1 399 592

Valutakursdifferens i likvida medel 0 0 0 -1

Periodens kassaflöde -641 208 -513 808

Likvida medel vid periodens slut 1) 886 1 399 886 1 399

1) Av likvida medel vid periodens slut härrör 502 MSEK (439) från redovisningsmedel tillhörande kontokunder.
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK Not
okt–dec 

2021
okt–dec

2020
jan–dec 

2021
jan–dec 

2020

Nettospelintäkter 2 1 287 1 395 5 061 5 205

Ombudsintäkter 63 75 253 308

Övriga rörelseintäkter 169 134 507 564

Totala intäkter 1 519 1 604 5 821 6 077

Spelskatt -253 -275 -1 002 -1 020

Aktiverat arbete för egen räkning 19 19 69 69

Personalkostnader -110 -103 -415 -380

Övriga externa kostnader -619 -553 -2 296 -2 232

Övriga rörelsekostnader -2 -6 -4 -11

Av- och nedskrivningar immateriella- och  materiella 
anläggningstillgångar -60 -57 -244 -221

Rörelseresultat 494 629 1 929 2 282

MSEK Not
okt–dec 

2021
okt–dec

2020
jan–dec 

2021
jan–dec 

2020

Resultat från finansiella poster ¹) 2 5 5 4 10

Resultat efter finansiella poster 499 634 1 933 2 292

Lämnat koncernbidrag -1 705 -1 996 -1 705 -1 996

Erhållet koncernbidrag – 1 – 1

Resultat före skatt -1 206 -1 361 228 297

Inkomstskatt 2) 10 33 152 -65

Periodens resultat -1 196 -1 328 380 232

1)  Ränteintäkter från koncernföretag uppgår för perioden jan-dec till 11 MSEK (20).
2) För perioden jan-dec  avser +200 MSEK upplösning av tidigare avsättning för skatt på koncernbidrag 2019. Se ytterligare information 
i not 7 i årsredovisningen.

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 31 dec 2021 31 dec 2020

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 796 779

Materiella anläggningstillgångar 291 320

Finansiella anläggningstillgångar 254 322

Summa anläggningstillgångar 1 341 1 421

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 42 36

Fordran hos koncernföretag 42 62

Aktuell skattefordran – –

Övriga fordringar 337 401

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 73 82

Kassa och bank 873 1 391

Summa omsättningstillgångar 1 367 1 972

SUMMA TILLGÅNGAR 2 708 3 393

MSEK 31 dec 2021 31 dec 2020

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Bundet eget kapital 803 762

Fritt eget kapital 357 193

Summa eget kapital 1 160 955

Avsättningar – 200

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 398 299

Summa långfristinga skulder 398 299

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut – 775

Leverantörsskulder 53 150

Skuld till koncernföretag 145 45

Skuld till kontokunder 579 521

Aktuella skatteskulder 3 144

Övriga skulder 293 227

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 77 77

Summa kortfristiga skulder 1 150 1 939

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 708 3 393
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NYCKELTAL KONCERNEN

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

Periodens resultat, MSEK 162 207 157 1 521 1 749 1 162

Resultat per aktie, SEK 405 518 393 3 803 4 373 2 905

Nyckeltal som inte defineras enligt IFRS

Nettospelintäkter, MSEK 1 339 1 440 1 177 5 256 5 359 4 435

Totala intäkter, MSEK 1 597 1 675 1 417 6 116 6 331 5 306

EBITDA, MSEK 573 674 517 2 222 2 520 1 696

Rörelseresultat, MSEK 500 602 463 1 920 2 240 1 501

Rörelsemarginal, % 31 36 33 31 35 28

Skuldsättningsgrad, ggr 1,6 3,1 3,2 1,6 3,1 3,2

Resultat före skatt, MSEK 504 602 465 1 921 2 242 1 504

Eget kapital, MSEK 1 042 850 773 1 042 850 773

Eget kapital per aktie, SEK 2 605 2 125 1 932 2 605 2 125 1 932

Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 675 838 629 2 100 2 609 1 596

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK 1 688 2 095 1 573 5 250 6 523 3 990

Operationella nyckeltal; 

Andel grön omsättning, % 2) 78 75 71 77 74 70

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

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

Medelantalet anställda 506 477 446 496 468 433

1) 25Syv-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 hos ATG som gjort självtestet. Se sid 8 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
ATG-koncernens nettospelintäkter består 
av spel på hästar, sportspel och casinospel. 
Intäkterna från koncernens spelverksamhet re-
dovisas netto efter avdrag för spelarnas vinster 
och bonuskostnader. 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 rabat-
ter. Koncernens spelintäkter redovisas vid en 
tidpunkt då åtagandet/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 spelarnas 
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. 

Intäkterna värderas till det verkliga värdet av 
vad som erhållits. Spelintäkterna gällande on-
line casino redovisas då betalning erhålls efter-
som 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. 

Spelintäkter från sportpoolspelet Big 9® 
redovisas när fotbollsmatchernas resultat fast-
ställts efter avslutad tävling vilket även är den 
tidpunkt då åtagandet till spelaren är uppfyllt. 
Intäkten värderas till det verkliga värdet av vad 
som erhållits.

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
okt–dec 

2021
okt–dec 

2020
jan–dec 

2021
jan–dec 

2020
okt–dec 

2021
okt–dec 

2020
jan–dec 

2021
jan–dec 

2020
okt–dec 

2021
okt–dec 

2020
jan–dec 

2021
jan–dec 

2020

Häst 1 075 1 196 4 248 4 539 13 12 52 42 1 088 1 208 4 300 4 581

Sport 136 135 557 378 11 12 43 30 147 147 600 408

Casino 76 64 256 288 28 21 100 82 104 85 356 370

Summa nettospelintäkter 1 287 1 395 5 061 5 205 52 45 195 154 1 339 1 440 5 256 5 359

Nettospelintäkter per försäljningskanal och geografisk marknad

SVERIGE DANMARK KONCERN

Belopp i MSEK
okt–dec 

2021
okt–dec 

2020
jan–dec 

2021
jan–dec 

2020
okt–dec 

2021
okt–dec 

2020
jan–dec 

2021
jan–dec 

2020
okt–dec 

2021
okt–dec 

2020
jan–dec 

2021
jan–dec 

2020

Digitala kanaler 1 060 1 098 4 129 3 984 44 38 163 131 1 103 1 136 4 291 4 115

Butik 227 297 932 1 221 8 7 32 23 236 304 965 1 244

Summa 1 287 1 395 5 061 5 205 52 45 195 154 1 339 1 440 5 256 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

Belopp i MSEK 20211231 20201231 20211231 20201231

Långfristiga fordringar 68 156 68 156

Summa långfristig fordran 68 156 68 156

Leasingskulder 79 91 79 91

Skuld till kreditinstitut 398 299 400 300

Summa långfristig skuld 477 390 479 391

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.

Net Promotor Score (NPS) Mäter kundnöjdheten, det 
vill säga kundens vilja att rekommendera ATG. 

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
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Med missionen att vara 
häst näringens motor och 
spelbranschens kompass 

ATG:s uppdrag är att trygga den långsiktiga 
utvecklingen för trav- och galoppsporten genom 
att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt.

ATG ägs av Svensk Travsport och Svensk 
Galopp. Sedan starten 1974 har ATG finansierat 
trav- och galoppsporten med cirka 45 miljarder 
kronor - finansiering som gör ATG till hästnäring-
ens motor. 

ATG:s mission är att vara spelbranschens 
kompass. För att kunderna ska må bra i sitt 
spelande och spela för nöjes skull strävar ATG 
efter att vara en förebild för branschen och driva 
branschens viktiga frågor framåt. 

ATG har två dotterbolag: mediabolaget Kanal 
75 och det danska spelbolaget 25Syv. ATG har 
även en internationell affär. En viktig aspekt i 
ATG:s internationella samarbeten är att säkerstäl-
la spelansvaret och djurskyddet. 

ATG erbjuder spel på häst, sport och  casino. 
Försäljningen sker både digitalt och via cirka 1 800 
butiksombud samt på trav- och galoppbanor i 
Sverige och Danmark. 

OM ATG

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. 
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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

Org nr 556180-4161

Växel & Reception
Tel: 08-627 20 00

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

Pressrum: Media | Om ATG
omatg.se

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

Kommande rapporttillfällen

Års- och hållbarhetsredovisning 2021 22 mars 2022
Delårsrapport januari-mars 2022 27 april 2022

PATRIK BRISSMAN
Chief Corporate  

Communications Officer
patrik.brissman@atg.se

corporate@atg.se
Tel: 08-627 22 27 

Mobil: 070-527 22 27

LOTTA NILSSON VIITALA
Chief Financial Officer

lotta.nilssonviitala@atg.se
Vx: 08-627 20 00


