Norsk Rikstoto ønsker å holde våre oppdragsgivere, formålsmottagere og omverden for øvrig
orientert om virksomheten i Stiftelsen. Vi lever i en verden hvor endringene er større og forekommer
raskere enn noen gang tidligere. Det er derfor vårt håp om at denne informasjonen er med på bl.a. å
skape forståelse og oppslutning om de valg vi tar i Norsk Rikstoto for å sikre en optimalisering og
langsiktig finansiering av hestesporten, hesteholdet og hesteavlen i Norge.
Norsk Rikstoto fikk fornyet konsesjon gjeldende fra 1/1-17 til 31/12-21. Konsesjonen har tatt opp i
seg vesentlige føringer for norsk spillpolitikk som registrert spill, spillebegrensninger, arbeid mot
resultatmanipulasjon og hvitvasking. Alt spill (utenom spill på bane) skal nå være registrert.
Den kortsiktige konsekvens av dette har vært et omsetningsfall på 4,7% i første kvartal 2018 og med
størst tilbakegang i årets to første måneder. De enkelte spillprodukter utvikler seg ulikt med størst
svikt i de hurtigrepeterende spillformer.

2018

pr. 1. kvartal

Produkt
Horisontal spill
Vertikal spill
Sum

Regnskap 2018

Regnskap 2017

Avvik

Andel
av total 2018

708 556 877

719 614 092

-11 057 215

81,44 %

161 515 310

194 597 379

-33 082 069

18,56 %

870 072 187

914 211 471

-44 139 284

Videre viser utviklingen at veksten i den elektroniske omsetningen er større enn vi forventet. Tallene
pr. 1. kvartal viser nå at 59 kr av hver 100-lapp omsettes i elektroniske kanaler.

Resultat KNOK
Baneomsetning
Kommisjonær omsetning
Elektroniske kanaler (nett & mobil)
Omsetning

Resultat
hittil i år
23 774
321 282
524 463
869 519

Faktisk
Hittil i fjor
28 740
442 319
443 149
914 207

Markedet har utviklet seg raskt de siste årene hva gjelder etterspørsel av våre produkter og skal vi
følge med må vi tilby stadig flere «live» produkter for å dekke spillets åpningsvindu. Dette er
hovedgrunnen til at vi importerer spill fra utlandet. Dette gir oss også mulighet til å eksportere
norske løp til utlandet slik at utenlandske spillere kan spille til disse løpene.

Totalt har vi importert løp fra utlandet til norske spillere for kr 325 mill. mot kr 352 mill. pr mars
2017. Tilsvarende har vi eksportert løp til utenlandske spillere for kr 251 mill. mot kr 213 mill. pr
mars 2017.
Import av løp

Eksport av løp

Norsk Rikstotos driftskostnader er under god kontroll og vi jobber stadig med mer effektive
løsninger. Skal vi lykkes kreves det imidlertid flere «ny-investeringer», men også at vi må velge bort
noe vi ikke langer skal prioritere.
Det økonomiske resultat av virksomheten var pr 1. kvartal kr 132,5 mill. Av dette ble kr 124,7 mill.
overført til sporten.

Stiftelsen Norsk Rikstoto
Resultat KNOK
Driftsresulta t
Sum prosjektkostna der
Sum konsesjonskostna der
R esulta t før overf.sporten
Norsk Hestesenter
Provisjon og bidrag til DS
Premiematrise + oppdrett
Transportstøtte
Tilskudd sentralforb + transport
Overføring til RKB
Stevnevet/doping/statens insp.
Bidrag til hestesporten
Sum overføringer til sporten
R esulta t etter overføringer

Resultat
17 7 657
13 184
32 17 2
132 445
7 099
40 787
49 451
552
22 229
625
2 657
1 866
124 7 14
7 7 31

Faktisk
187 7 30
15 011
33 825
139 250
7 395
42 310
48 911
573
25 126
575
2 551
2 170
129 038
10 212

Ovenstående er de regnskapsmessige overføringer fra Norsk Rikstoto til sporten og viser
nødvendigvis ikke de faktiske utbetalinger til formålet. De faktiske premieutbetalinger til sportens
aktive har i 1. kvartal 2018 økt med kr 2,3 mill. eller 5,3% sammenlignet med samme periode i fjor.
Norsk Rikstotos resultat etter overføringer viser 7,7 MNOK som er noe lavere enn fjoråret, vi
tilskriver nedgangen i sin helhet til innføring av nye konsesjonskrav.

