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“Det här paradigmskiftet har väckt frågan 
om hur vi på bästa sätt ska ställa om trav-
sportens federativa organisation” 
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SÅ SKAPAR VI NY GENOMFÖRANDEKRAFT I TRAVSPORTEN 
 
År 2019 innebar startskottet för en ny tidsålder för den svenska travsporten. Den framgångsrika ATG-modellen som härskat 
sedan 1974 har bytts ut och ersatts med en licensmarknad för spel. Det har i grunden påverkat oss inom travet såväl ekonomiskt 
som organisatoriskt och administrativt.  
 
Under det första året med licensmarknaden har det totala spelet i vårt land tvärtemot alla förväntningar minskat kraftigt. ATG 
har klarat sig förhållandevis bra, men för 2019 redovisar Svensk Travsports samlade verksamhet d v s inklusive Svensk Travsport 
AB en förlust på cirka 538 mkr vilket är 388 mkr sämre än budgeterat. Något som påverkat budgetarbetet för 2020 där effektivi-
seringar har gjorts för att ekonomin ska vara i balans. 
 
Arbetet med att ställa om svensk travsport för att hantera nya ansvarsområden har varit omfattande och intensivt. Uppgifter som 
länge legat på ATG är nu överförda till Svensk Travsport. Det mest påtagliga är att vi har ett helt annat övergripande ansvar. En 
annan stor förändring är att sportsystemet och sportdatabasen nu skiljts från ATG. En helt ny IT-avdelning har etablerats under 
året som nu ger god service till oss, våra medlemmar, aktiva, medier och alla andra intresserade – bland annat genom en ny 
webbplats. Andra områden där vi nu helt och hållet tagit över är tävlingsplanering och ekonomiuppföljning. 
 
En ny organisation för en ny tid
Med omregleringen av spelmarknaden öppnas möjligheter till samarbeten med flera spelaktörer. Det här paradigmskiftet har 
väckt frågan om hur vi på bästa sätt ska ställa om travsportens federativa organisation. Ett första steg har tagits genom att vi 
numera är uppdelade i ett Svensk Travsport (ideell förening) och ett Svensk Travsport AB (kommersiell). Vi ska fortsatt värna 
om en banstruktur där lokala drivkrafter tas tillvara samtidigt som vi har effektiva gemensamma funktioner och ett samlande 
sportkontor. Svensk Travsport behöver bli mer affärsdrivande och som ett led i det en tydlig och bra ägare av ATG och en tro-
värdig aktör på spelmarknaden. 
 
De centrala frågor som nuvarande, eller en kommande organisation ska lösa, berör områden som marknad, effektivitet och 
investeringar. Olika organisationsförslag har under året diskuterats med siktet inställt på affärs- och verksamhetsutveckling, 
ekonomiska fördelningsmodeller, skatteeffekter samt finansiering av satsningar för rekrytering och arenor. Nuvarande organisa-
tion vilar på idéer från 1925 och självklart måste en så komplex förändringsprocess tillåtas få ta den tid den behöver och frågan 
utreds fortsatt under 2020. Allt handlar om att vi ska bli starkare tillsammans för ökad konkurrenskraft. 
 
En motor för fokus och genomförandekraft
Det finns väldigt mycket vi kan vara stolta över inom den svenska travsporten. Våra hästar håller högsta klass och omhändertas 
av hängivna och skickliga aktiva. De tävlar på våra banor som är väloljade tävlingsarrangörer. Det är och ska vara ordning och 
reda hos oss. Förtroendet för travet är starkt och ute i travvärlden ses vi ofta som ett föredöme. I alla internationella samman-
hang driver Svensk Travsport oförtrutet frågor om att stärka hästvälfärden, krav om en rättvis finansiering av travsporten och 
harmonisering av regler. 
 
Samtidigt står vi inför stora utmaningar. Det är väl känt att antalet aktiva utvecklats negativt under lång tid. Parallellt med an-
passningsarbetet till den nya spelvärlden har travsporten därför på ett helt nytt sätt samlats för att göra sporten trav mer attraktiv. 
Vårt erbjudande måste innehålla upplevelser som bygger på närheten och kärleken till hästen. 
 
Sedan några år tillbaka bedrivs travets utvecklingsarbete mot ett önskat läge inom projektet Pegasus. Målbilden är väl förankrad 
men för att få gemensamt fokus har ett nytt arbetssätt tagits fram – vi kallar den Pegasusmotorn – där sportkontor och medlem-
mar särskilt fokuserar på två områden utan att för den skull lämna övriga mål. 
 
De kommande två åren har vi utsett bredd- och ungdomsfrågor till fokusområden. För första gången har sportkontorets och 
våra 33 travbanors verksamhetsplanering synkroniserats och personalen och förtroendevalda vässats med specialsydda utbildnings-
paket i samarbete med Handelshögskolans Centre for Sports & Business.  
 
Vi går in i 2020 med ny energi och ny genomförandekraft. Förutsättningarna att nå ett positivt resultat är goda. Tradition och 
erfarenhet är bra och fungerar allra bäst om man lyckas kombinera det med att prova nytt. Vi ska inte göra om oss då vi har tagit 
oss till en mycket stark position på många områden – men vi kan inte luta oss tillbaka mot gamla segrar. Kampen om männi-
skors tid och pengar är hård och då krävs ett ännu mer framåtlutat beteende. Att förändra hållbart kräver eftertanke men också 
mod och nyfikenhet.
 
Maria Croon
VD

Svensk Travsport
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– Antalet betäckta ston är alltid lika spännande och viktigt 
att summera. Inte bara för att det ger en värdemätare på 
marknaden utan också för att det är grunden till de tävlings-
hästar som ska springa på våra travbanor om några år,  säger 
Christina Olsson som är chef på avelsavdelningen och fortsätter:  

– Få betäckta ston resulterar i färre tänkbara tävlingshästar med 
några års fördröjning. De hästar som tävlar idag är resultat av 
gårdagens avelsarbete och de föl som nu vilar i dräktiga ston 
kommer att utgöra en stor del av morgondagens sport 
 
2019 års betäckningssiffror visade en marginell minskning för 
varm- och kallblodens räkning, men båda raserna har dock 
betydligt fler betäckta ston än bottenåren 2012–2014. För 
kallblodens del är det extra viktigt att populationen inte blir för 
liten då framförallt de norska betäckningssifforna varit kraftigt 
vikande på 2000-talet och att rasen redan innan är liten, unik 
och många individer är släkt med varandra.  
 
Svenska avelshingstar är efterfrågade
Liksom så mycket annat i travet är även avelskartan i förän-
dring, något som varit väldigt påtagligt under 2019. De svenska 
varmblodshingstarna Raja Mirchi och Maharajah skrev historia 
när de 2018 blev Elitbelönade för utmärkta avkommeresultat  
då det aldrig hänt tidigare och var ett verkligt genombrott för 
svensk avel och uppfödning.
 
– Flera svenska hingstar är numera också mycket internationellt 
eftertraktade i aveln. Elithingsten Maharajah betäckte till 
exempel många ston i ett flertal länder säsongen 2019 och är 
förmodligen en av de mest använda avelshingstarna worldwide. 
Det är åtminstone delvis ett resultat av det svenska avelsfram-
stegen som är nästan en tiondels sekund per årgång födda 
travare, säger Christina Olsson.  
 
Den svenska hingstparken och aveln är stark och ett exempel 
är att hela tio avkommor i 2019 års Derbyfinal för vamblod 
var fallna efter hingstar som är eller varit uppstallade på svensk 
mark och endast en av de prisplacerade, femman, var resultat av 
importerad semin.
 
Avelskartan har ritats om även för kallblodstravarnas räkning. 
Antalet betäckningar med i Sverige uppstallade hingstar ökade 
medan betäckningar med i Norge uppstallade hingstar närmast 
rasade under säsongen 2019. En väldigt tydlig scenförändring 
och de i Sverige uppstallade hingstarna är mer attraktiva än tidi-
gare. Detta delvis beroende på att några populära norska hing-
star har varit uppstallade i Sverige men även unga svenskfödda 
hingstar som Tekno Eld och Ängsborken har varit efterfrågade 
och återfinns bland de mest populära hingstarna.

Stora framgångar även för kallbloden                                                                                                                        
Den pågående revideringen av den gemensamma svensk-
norska avelsplanen avslutades under 2019. I centrum för den 
står inavelsproblematiken och hur man beaktar inavelsfrågorna 
för att värna om vår egna nordiska kallblodsras för framtiden. 

Även om Järvsöfaks och Moe Odins inflytande som aktiva avels-
hingstar är på väg att rinna ut, flödar blod från de båda avels-
giganterna mer än rikligt i rasen. Blod från Elding dominerar 
och många av de mest populära hingstarna har en gemensam 
nämnare i Eldingblod i sina ådror.
 
Christina Olsson:
 
– Svensk kallblodssport och avel växer sig allt starkare och för 
kallblodens del är det extra viktigt att populationen inte blir för 
liten och det är bra ur inavelssynpunkt att betäckningarna sprids 
på många hingstar. Fler hingstar än tidigare användes under 
2019 vilket är positivt i sig men tyvärr är många godkända hing-
star släkt med varandra vilket utgör en risk inför framtiden.  Det 
är viktigt för rasens framtid att inavelsfrågorna beaktas och att 
blod från mer udda stammade individer tas tillvara för att värna 
om vår egna nordiska kallblodsras.

 

Utbildning och information
Under året har en digital avelskurs, ”Din väg till föl” publicerats 
i travets regi. Den vänder sig både till de som redan är upp-
födare eller står i begrepp att få sitt första föl, oavsett ras. Det är 
en grundläggande avelsutbildning framtagen av Hästnäringens 
Avelskommitté.  Redan några veckor efter att kursen lades ut 
hade över 400 personer hade påbörjat utbildningen.
 
Breedly.com är en digital avelstjänst med målsättningen att 
stimulera travhästuppfödning. Grundtanken är att få in så 
mycket avelsinformation som möjligt på en och samma sida. 
Webbplatsen är under utveckling och uppdateras med mate-
rial och nya funktioner. Ett antal utbildningsfilmer inom avel 
och uppfödning har också tagits fram och kommer att lanseras 
i början av 2020. Broschyren Drömverkstan är producerad 
för yngre deltagare på travskolorna och arbete med ytterligare 
material pågår.

SVENSK TRAVSPORTS AVELSAVDELNING
Antalet betäckta ston och avelns konkurrenskraft är sportens framtid.

Avelsavdelningen bygger på att Svensk Travsport är av staten bemyndigad som stamboksförande organisation för travhästar. Avdelningen 
hanterar därvidlag bland annat fölregistreringar, identifiering, signalement och märkning av hästarna, namnärenden, ägarskiften, pseu-
donymer och personregistrering. Avdelningen handhar även in och utförsel till stamböckerna, så kallade definitiva importer och exporter. 

“Elithingsten Maharajah 
betäckte många ston i ett flertal 
länder under säsongen 2019 och 
är förmodligen en av de mest 
använda hingstarna world-
wide” 
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SVENSK TRAVSPORTS EKONOMIAVDELNING

Svensk Travsports ekonomiavdelning kan se tillbaka på 
ett omvälvande år. ATG har bestämt över travsportens 
finansierings- och kontrollfunktioner i ekonomien sedan 
1974, men i och med att spelmonopolet ersatts av en 
licensmarknad för spel är det helt nya förutsättningar 
som gäller.
 
En stor förändring berör penningflödena från spelintäk-
terna. Före omregleringen rådde en unik lösning där 
ATG betalade ut pengar fortlöpande i förskott. Medel 
som gått till prispengar, uppfödarpremier och banornas 
drift. Den modellen försvann med spelmonopolet och 
idag är ATG ett bolag som alla andra och lyder under 
aktiebolagslagen. 
 
- Vi brukar beskriva det som att vi gått från en förskotts- 
till en efterskottsekonomi. I år kommer en mindre del av 
sportens medel genom avtal med ATG, som ersättning 
för våra immateriella rättigheter, men huvuddelen betalas 
ut i efterskott 2020 som koncernbidrag, pengar som ska 
täcka de lån vi tagit under året för att lösa ekvationen, 
säger Peter Linder som är CFO och tillika chef för 
avdelningen. 
 
I nästan 45 år har ATG och travsporten utvecklat ett 
nära samarbete som dels reglerats genom avtalet med 
staten, dels hanterats av ATG för att det varit effektivt för 
helheten. Vilka uppgifter flyttas från ATG till ert bord?
 
– Utbetalningar av prismedel till landets hästägare är ett 
omfattande uppdrag. Vi betalar ut vunna prispengar varje 
månad. På årsbasis handlar det om uppskattningsvis 
50.000 transaktioner och totalt ca 900 miljoner kronor.
 
När ATG bildades efter en djup kris i början av 1970-
talet, såg staten ett stort värde i att ATG kontrollerade 
budgetar och följde upp alla banors ekonomi. Det fanns 
i avtalet inskrivet ett långsiktigt perspektiv om att travs-
porten skulle ha en stabil ekonomisk utveckling med 
särskild hänsyn tagen till de små banorna.
 
Peter Linder förklarar:
 
– Från och med 2019 har ekonomiavdelningen övertagit 
funktionen. Initialt handlar det om att samordna både 
budgets, prognoser och bokslut men ska utvecklas till att 
med hjälp av jämförelser/benchmark mellan banor skapa 
handlingsplaner för än mer optimal drift.
 

Travsällskapen är självständiga och egna juridiska per-
soner och traditionellt så har man inte jämfört sig särskilt 
mycket med andra banor. Nu jobbar ekonomiavdelningen 
med att ta fram ett batteri med nyckeltal för banorna att 
jobba med.
 
– Det är både resultatinriktade nyckeltal med bland 
annat banornas intäkter vid sidan av tävlingsersättningar 
men även kostnadsbaserade nyckeltal för tävlingsdrift, 
anläggning och administration. Därtill ingår även olika 
nyckeltal för att mäta den finansiella stabiliteten.
 
När kan det här arbetet sjösättas och hur stor är po-
tentialen till ett mer effektivt arbetssätt där resurserna 
används optimalt?
 
– Med stor respekt för att varje bana har sina unika 
förutsättningar så tror jag att benchmark ska leda till 
ökad kunskap och successivt leda till förbättringar. När 
boksluten för 2019 är klara så påbörjas arbetet med 
analysen. Sedan kan analysen fördjupas inom olika delar 
där vi ser en god potential.
 

Så har vi tagit rollen som Svenska travbanken

Ekonomiavdelningen består av TDS/AVR-gruppen och de olika verksamhetsområden som CFO tillika avdelningschefen ansvarar för. 
Avdelningen är i hög grad av servicekaraktär, dels internt gentemot övriga avdelningar inom Svensk Travsport, dels externt mot alla travsportens 
intressenter och aktiva.

“Vi brukar beskriva 
det som att vi gått från 
en förskottsekonomi till 
en efterskottsekonomi.”
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SVENSK TRAVSPORTS HÄSTVÄLFÄRDSAVDELNING
Antidopningsreglemente och övervakningsstall förstärker 
hästvälfärdsarbetet

Den 1 mars 2019 sjösattes ett nytt antidopningsregle-
mente för den svenska travsporten och senare under 
året beslöts att införa övervakningsstall i samband 
med tävlingar. Två viktiga förändringar som stärker 
hästvälfärdsarbetet.
 
– Det nya reglementet är mer snabbfotat och ger oss 
utrymme att snabbt tillföra nya bestämmelser och 
stärka sanktionsmöjligheterna. Vi har fler verktyg och 
är effektivare, konstaterar Linda Höijer som är chef på 
hästvälfärdsavdelningen.
 
En stor nyhet handlar om att införa bevakningsstall, 
något som bland annat finns inom amerikansk travsport 
(”detention barn”). Det innebär att hästarna står under 
strikt bevakning. Allt för att stärka djurskyddet och 
att tävlingarna genomförs på lika villkor. Linda Höijer 
fortsätter:
 
– Syftet med bevakningsstall är dels att omöjliggöra even-
tuella försök till fusk, dels skapa en trygg och säker miljö 
för hästen och kretsen närmast. Vi har nu möjlighet att 
öka kontrollen av såväl hästar som utrustning. Dessutom 
kan vi kontrollera att ingen, varken tränare eller utom-
stående, får möjlighet att tillföra hästen något preparat 
eller annat som kan påverka hästens prestation på banan.
 
Elitloppet med bevakningsstall
Planeringsarbetet med all logistik runt övervakningsstal-
let har pågått under slutet av året. Avdelningen kommer 
anordna ett antal övervakningsstall under 2020. Det 
blir övervakning av vanliga tävlingar såväl som storlopp. 
Det är redan klart att elitloppshästarna i försök och final 
kommer att samlas i ett övervakningsstall.
 
– Hästarna kommer att placeras i ett särskilt avdelat och 
stängslat stall på Solvalla där det även är kameraöver-
vakning.  Hästarna ges lugn och ro jämfört med i vanliga 
fall där det kan vara stökigt med ett virrvarr av personer 
runt de här hästarna. En av skillnaderna nu blir att vi 
endast kommer att släppa in ett fåtal personer kopplade 
till varje häst. Vi kommer att ha ett antal väktare på plats 
och ett 20-tal andra personer för att stärka bevakning 
och provtagning. 
 
Internationellt samarbete
Under 2019 har antalet dopningstester fortsatt att öka 

och ligger på drygt 4 000. Det tas fler oanmälda prover 
i samband med träning. Vidare fryses en del prover för 
att vid behov kunna tinas när nya analysmetoder finns 
tillgängliga. Fuskare ska aldrig känna sig trygga. 
 
– Vi utvidgar vårt samarbete med världens mest fram-
stående laboratorier i England, Frankrike, Tyskland och 
Hong Kong.
 
Sverige arrangerade världskonferensen för trav 2019 
och där finns en egen kommitté för hästvälfärdsfrågor. 
Drivningsfrågan är ett ständigt återkommande ämne där 
Sverige trycker på. De rekommendationer som konferensen 
nu beslutade om var i allt väsentligt en anpassning till 
svenska regler.
 
Överhuvudtaget märks i takt med striktare bedömningar 
och tuffare bestraffningar en allt bättre drivningskultur 
på travtävlingar. Svensk Travsport är delaktig i pågående 
SLU-forskning huruvida drivningen egentligen har 
positiva och/eller negativa effekter för hästens prestation, 
liksom viktig forskning om barfotatävlande. Resultat 
presenteras under 2020.

Hästvälfärd arbetar inom tre huvudsakliga områden, djurskydd, smittskydd och medicinering/antidopning. Avdelningens arbete syftar till 
att säkra hästvälfärd, trovärdighet, lika villkor, integritet och spelsäkerhet. Samtliga områden har kopplingar och beroenden till travsportens 
aktiva, veterinärkåren, myndigheter, forskarsamhället och media.

“Syftet med bevaknings-
stall är dels att omöjliggöra 
eventuella försök till fusk 
och dels skapa en trygg 
och säker miljö för hästen.”
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I samband med att SM avgjordes på Åbytravet i oktober 
anordnades en ungdoms- och utbildningshelg för en-
gagerade ungdomar i sporten samt utbildningsansvariga 
på landets travbanor. För de närvarande ungdomarna 
innebar helgen umgänge med andra likasinnade och 
inhämtning av ny kunskap där ungt engagemang i travs-
porten var i fokus. Gruppen med utbildningsansvariga 
diskuterade bland annat utveckling av utbildningsverk-
samheten och lyssnade till föreläsningar inom området 
utbildning.  
 
I samband med ungdoms- och utbildningshelgen anor-
dnades också Hästskötardagarna. Under två dagar fick 
gymnasieelever i årskurs tre lyssna till föreläsningar som 
på olika sätt gav kunskap inför stundande hästskötarjobb. 
Bland annat fick eleverna lyssna till hästskötare, tränare, 
lära sig mer om friskvård för hästar, arbetsmiljö och 
Schysst stall. Totalt deltog drygt 100 ungdomar i Svensk 
Travsports olika evenemang. 
 
Ponnykampen till Rättvik
För fjärde året i rad arrangerades Ponnykampen pre-
senterad av Agria, en tävling för barn och ungdomar 
som sträcker sig från Jägersro i söder till Boden i norr. 
Under årets säsong av Ponnykampen hölls fem regionala 
deltävlingar, i Kalmar, Årjäng, Solvalla, Hagmyren och 
Skellefteå, med en vinnare från respektive deltävling.  
 
Totalt var det 16 lag som var med i årets tävlingar och 
runt 250 ungdomar som engagerade sig på ett eller 
annat sätt. Lagen deltog i två olika kunskapstävlingar 
(en tävling för de yngre och en för de lite äldre) och två 
lopp (kategori A och kategori B). I finalen som hölls på 
fjolårets vinnares travbana, Romme, var det lagen från 
Kalmar, Årjäng, Eskilstuna, Rättvik och Skellefteå som 
tävlade om titeln som årets vinnare i Ponnykampen. 
Efter att samtliga finallag kämpat tappert i finaltävlin-
gen var det laget från Rättvik som tog hem segern. Fina 
priser delades ut till samtliga finallag, bland annat fick 
de varsin inspirationsdag sponsrad av YesBox där lagets 
hemmabana blev gästad av en inspirationsföreläsare.  
 
Margaretas Innovationsdag 
Som en hyllning och 80-årspresent till Margareta 
Wallenius-Kleberg döptes innovationsdagen för 
unga inom hästnäringen i hennes namn, Margaretas 
Innovationsdag. Innovationsdagen hölls för första gången 
i mars 2017 på Handelshögskolan i Stockholm och har 
sedan dess fortsatt vara en årlig träffpunkt för innovativa 
och hästintresserade ungdomar.  

“En av avdelningens 
allra viktigaste uppgifter 
är att stötta travsko-
lornas verksamhet och 
utveckling.”

SVENSK TRAVSPORTS UTBILDNINGSAVDELNING
En ny avdelning med fokus på utbildning och travsportens unga

Under 2019 blev Utbildning en egen avdelning med uppdraget att utveckla och stödja travsporten i ungdoms- och utbildningsfrågor.  Avdelningen 
ansvarar också för den lokala utbildningen genom travskolan och den centrala utbildningen av funktionärer och övriga aktiva. 

Margaretas Innovationsdag 2019 arrangerades i samar-
bete mellan Handelshögskolan, Svensk Travsport och 
andra organisationer inom hästnäringen på travsportens 
nationalarena, Solvalla, den 14 mars. Uppemot 200 
hästintresserade ungdomar samlades för att inspireras 
kring innovation inom hästnäringen. Dagen bjöd på flera 
intressanta föreläsningar med framgångsrika entrepre-
nörer inom hästsporten samt de som grundat UF-
företag fick visa upp sina idéer och vara med och tävla 
inom olika kategorier. Tillsammans med HNS och ATG 
gav Svensk Travsport pris till “Årets Häst-UF” som gick 
till Flyingepodden.

Travskolorna
Travskolorna har en avgörande betydelse för rekryterin-
gen till travsporten. En av avdelningens allra viktigaste 
uppgifter är att stötta travskolornas verksamhet och 
utveckling.  
 
Ett av Pegasusmålen är att 5 000 personer ska gå i 
travskola år 2025. För att kunna uppnå det målet ar-
betade avdelningen med att hitta privata aktörer som 
är villiga att driva travskola.  Under 2019 startades fyra 
privata travskolor vilket gör att vi med de 27 travskolor 
som drivs av travsällskapen nu har 31 aktiva travskolor. 
Antalet elever i travskola ökade under året med 33 pro-
cent, från 2711 elever till 3611.
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SVENSK TRAVSPORTS MARKNADS-  
OCH KOMMUNIKATIONSAVDELNING
En nygammal avdelning 

Avdelningen har ett brett ansvar och där ingår områden som intern och extern kommunikation, analyser, CRM och publika event. Även arbete 
med Public Affairs och PR samt varu-märke och grafisk profil ingår i avdelningens uppgifter. Avdelningen har en stöttande och konsultativ roll 
gentemot våra travbanor och de andra avdelningarna på Svensk Travsport i såväl marknads- som kommunikationsfrågor. Till marknad och 
kommunikation hörde 2019 också Svensk Travsports kundtjänst.

Inför 2019 skapades en ny avdelning där marknads- och 
kommunikationsavdelningen slogs samman. Samtidigt 
bröts utbildningsavdelningen ut och blev sin egen 
enhet. Det var en naturlig omstrukturering för att dra 
nytta av de båda avdelningarnas samlade kompetens. 
Genom detta kunde avdelningen ta ett bredare ansvar 
för sportens varumärke och gemensamma satsningar 
inom travsporten. En viktig del av arbetet med Pegasus, 
travsportens önskvärda läge, är att öka kännedomen och 
intresset för travsporten samt att stärka besökssiffrorna. 
Alla dessa mål är starkt kopplade till avdelningens arbete.

En ny värld
Omregleringen av spelmarknaden är det största som 
hänt travsporten sedan ATG bildades. Det innebar också 
ett stort arbete för avdelningen. Under 2018 förbereddes 
mycket för att hantera alla frågeställningar som kunde 
komma med den nya världen och hela året präglades av 
hantering av nya förutsättningar.

– Det var ett intensivt år med ett helt nytt läge för trav-
sporten. För Svensk Travsport innebar den nya världen 
att vi som förbund fick ta över en hel del ansvar som 
tidigare legat på ATG vilket självklart skapade en hel del 
frågor kring hantering. På ett eller annat sätt blir dessa 
frågor alltid en kommunikationsfråga. Från den enklaste 
hanteringsanvisning till större strategiska frågor, säger 
Tomas Fyhr som är avdelningschef för marknad och 
kommunikation och fortsätter:

– Inom PA-arbetet har vi under året haft fortlöpande 
kontakter med den pågående statliga tilläggsutredning 
som bland annat ska utreda travets långsiktiga finansier-
ing. Vi driver där och i alla andra politiska sammanhang 
vikten att en marknadsavgift införs för att skapa en rätt-
vis fördelning till oss från spel på travsportens tävlingar.
 
Utöver de nya förutsättningarna på den nya 
spelmarknaden har Svensk Travsport arbetat med en 
översyn av sin organisation. Med de nya ansvar som fallit 
på sporten behöver vi också skapa en organisation som 
kan hantera stora strategiska frågor och skapa besluts-
kraft. Detta har under året krävt förankring och att skapa 
gemensamma överenskommelser kring hur travsporten 
ska hantera de nya förutsättningarna. Det är en tid av 
dramatisk förändring, men också möjligheter, och att då 
skapa förståelse och underlag för att välja väg framåt har 
krävt mycket och tydlig information. 

STL
I december 2018 lanserades STL (Svenska Travligan) 
som sportens eget varumärke för vår allra bästa sport. 
Under 2019 har arbetet fortsatt med att förankra varu-
märket och öka en initial kännedom. Vi valde medvetet 
en försiktig strategi inledningsvis för att låta varumärket 
sätta sig i medvetandet hos våra interna målgrupper 
innan vi kan gå ut och marknadsföra ligan bredare. 

– ATG:s varumärke V75 är extremt starkt och har varit 
synonymt med travets elitserie i många år. Nu är utma-
ningen att skapa förståelse för en uppdelning av sportslig 
och spelmässig kvalitet där Svensk Travsport ansvarar 
för det sportsliga och spelbolagen för den spelmässiga. 
Samtidigt är det här en fantastisk möjlighet för travs-
porten att själva bygga upp och fylla ett varumärke på ett 
sätt som vi inte gjort tidigare, säger Tomas Fyhr.

“På ett eller annat sätt blir 
dessa frågor alltid en kom-
munikationsfråga. Från den 
enklaste hanteringsanvis-
ning till större strategiska 
frågor.”

“Nu är utmaningen att skapa förståelse för en uppdelning 
av sportslig och spelmässig kvalitet där Svensk Travsport 
står för det sportsliga och spelbolagen för den spelmässiga”
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En nygammal avdelning 

“Nu är utmaningen att skapa förståelse för en uppdelning 
av sportslig och spelmässig kvalitet där Svensk Travsport 
står för det sportsliga och spelbolagen för den spelmässiga”

Under året har vi löst ett antal praktiska delar för STL 
som grafisk profil och material som segertäcken, rosetter, 
och profilmaterial. Ambitionen är att öka arbetet med 
STL under 2020 för att ytterligare stärka varumärket och 
aktivt arbetar med travsportens elitserie.
 
Ny hemsida
Svensk Travsports hemsida var på väg in i sitt tionde år 
på samma tekniska plattform. Med anledning av det, 
samt separationen från ATG, var det hög tid att utveckla 
ett nytt digitalt hem för travsporten. Den tidigare hem-
sidan byggde på en gammal teknik som inte var hållbar 
för de krav som användare har 2020 och dessutom tog 
support- och utvecklingsmöjligheter slut. Arbetet med 
att skapa en ny hemsida för travsport.se har pågått under 
flera år och i november 2019 såg den nya sidan dagens 
ljus efter omfattande tester och arbete in i det sista. 

Travsportens hemsida är en komplex historia med 
många kopplingar mot vårt sportssystem och många 
användare som på ett säkert sätt behöver komma åt 
sina uppgifter för att kunna genomföra sitt arbete. Det 
gäller både våra aktiva men även bevakare av sporten 
som media. En stor förändring gentemot den tidigare 
sidan var att den nu är uppdelad i två delar, en nyhets- 
och informationsdel samt en sportdatadel som vi kallar 
Sportappen. Dessutom är nu sidan responsiv vilket 
innebär att den anpassar sig beroende på vilken enhet 
(dator, surfplatta, telefon) som användaren surfar in 

på den med. Som alltid innebär förändringar av något 
som många vant sig vid över lång tid en stor kommu-
nikationsutmaning. Avdelningen har arbetat nära både 
IT- och sportavdelningen för att på bästa sätt hjälpa alla 
användare över till den nya hemsidesmiljön.

Partnersamarbete 
Svensk Travsport har ett starkt och viktigt samarbets-
avtal tillsammans med dryckesleverantören Spendrups. 
Avtalet avser både dryckesleveranser och exponering 
kopplat till deras varumärke Gränges. Under 2019 anslöt 
fler och fler banor sig till avtalet och nu är nästan hälften 
av alla banor med i avtalet.

– Samarbetet med Spendrups är strategiskt viktigt för 
travsporten. De är en stabil leverantör och stark partner. 
Förutom att leverera bra produkter kan de hjälpa oss, 
och vi dem, med att skapa en bättre banupplevelse. Det 
är nu ett extremt viktigt arbete att få in så många banor 
som möjligt i avtalet för att verkligen kunna se nyttan 
med att arbeta ihop med en stor partner, säger Tomas 
Fyhr.
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På vilka banor ska tävlingsdagarna köras? Nästan alla vill 
ha fler lopp på sin egen hemmabana, och fördelningsfrå-
gan är alltid komplex. Tradition, bankategori, hästunder-
lag och många ekonomiska aspekter brukar vägas in. För 
några år sedan införde Svensk Travsport ett nytt fördeln-
ingssystem, mer baserat på sportsliga förutsättningar. 

Tävlingsplaneringen är en lång process under flera månad-
er, där sportavdelningen i samarbete med banorna och 
våra grannländer försöker lägga bästa möjliga schema. 
Runt månadsskiftet oktober-november brukar schemat 
vara klart.

Innan travsporten har ett färdigt tävlingsschema ska vi 
även fördela vilka olika typer av tävlingsdagar som ska 
köras, och sen tillkommer själva kalenderarbetet. Här 
kommer de ekonomiska aspekterna in igen – spelbolag 
vill förstås kunna erbjuda bra spelmöjligheter till sina 
kunder. Eftersom travsporten i högsta grad finansieras av 
spelintäkter är detta väldigt viktigt att ta hänsyn till. 

Summan av travets planering av tävlingar under 2019 har 
resulterat i ett omfattande program som innehåller 876 
tävlingsdagar att genomföra under 2020. Beräkningen har 
gjorts så här:

486 dagar – hästarnas starter
Sportavdelningen tittar på hästunderlaget och räknar 
hur många starter som tränarna gjorde under fjolåret, 
och utgår ifrån den banregion där hästen stod uppstal-
lad. Utifrån detta underlag fördelas 486 tävlingsdagar 
proportionerligt.

162 dagar – aktiva licenser
Vi räknar antalet aktiva licenser (som tävlat i lopp under 
fjolåret) i varje banas region och fördelar 162 dagar 
därefter.

23 dagar – utlandstränade gästhästar
Eftersom utlandstränade gästhästar inte ingår i hästunder-
laget ovan, lägger vi till tävlingsdagar på banor som har 
många utländska gäster. För varje 100 gästhäststarter får 
banan en extra tävlingsdag.

23 dagar – välfyllda startlistor
Vi räknar antalet startande hästar i banans lopp och 
jämför med ett normtal. Banorna kan få både plus- och 
minussiffror. För varje 100 starter över/under normtalet 
ökas eller minskas en tävlingsdag.

6 dagar – tävlingskvalitet
Vi jämför tävlingskvaliteten (spelintäkter, startpoäng, 
antal startande hästar) för fjolårets säsong och flyttar sex 
tävlingsdagar efter detta. 
 
29 dagar – extra till storbanor
För att stärka storbanornas status finns en fastställd 
lägstanivå som storbanorna inte kan gå under. I de fall 
storbanornas underlag (enligt punkterna ovan) inte riktigt 
räcker upp till den fastställda nivån, adderas resterande 
tävlingsdagar till de storbanor som behöver. Dessa täv-
lingsdagar tas från storbanans grannbanor, och inför 2020 
flyttade vi 29 dagar på detta sätt.

16 dagar – till sommarbanor
De fem minsta sommarbanorna (Ar, Hg, Kh, Ly, Ov) har 
inga egna regioner och därmed inget eget hästunderlag. 
De 16 tävlingsdagar som körs där, hämtas från som-
marbanornas grannbanor.

21 dagar – utjämning
Detta fördelningssystem började användas för ett par år 
sedan, och fördelningen skiljer sig ganska mycket från det 
gamla systemet. Vi använder 21 tävlingsdagar för att dämpa 
förändringen över tid, vilket gör att ingen bana kan förändra 
sin kommande säsong med mer än plus/minus två dagar. 
Om några år behövs inte denna utjämning längre, när alla 
banorna nått sin rätta nivå.

109 dagar – breddlopp
Banorna får själva komma överens regionvis om var de 
109 breddloppsdagarna ska köras.

1 dag – frivillig
Inför 2020 fick banorna möjlighet att frivilligt lägga till 
eller ta bort tävlingsdagar, men ändå behålla ursprungliga 
prismedel. Ingen bana valde att spara pengar genom att 
minska antalet tävlingsdagar, men en bana (Boden 25 juli) 
valde att frivilligt lägga till en extra tävlingsdag och får 
själv finansiera prispengarna i loppen den dagen.

SVENSK TRAVSPORTS SPORTAVDELNING
Så fördelas tävlingsdagarna

Sportavdelningen arbetar med allt som har med tävlingarna att göra, till exempel tävlingsregler, licensbestämmelser och startanmälningar. 
Avdelningen kontrollerar att hästarnas resultatrader är rätt samt hanterar de hästar som tävlar internationellt. Avdelningen sköter även 
tävlingsplaneringen, hur många tävlingsdagar vi ska köra, på vilka banor och för vilka hästar. Ovanstående uppgifter gäller även för 
ponnytävlingarna.

“Summan av travets planering av 
tävlingsdagar under 2019 har res-
ulterat i ett omfattande program 
som innehåller 876 tävlingsdagar 
att genomföra under 2020.”
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Svensk Travsports IT-avdelning ansvarar både för den tekniska leveransen av sportinformation till Svensk Travsports kunder; för att till-
handahålla den infrastruktur och de system som möjliggör tävlingsverksamheten på våra arenor; samt för att tillhandahålla, supportera och 
utveckla de tekniska verktyg som krävs för att stötta hela Svensk Travsports verksamhet såväl internt som externt.

SVENSK TRAVSPORTS IT-AVDELNING
1 januari 2019 såg en helt ny avdelning på Svensk Travsport dagens ljus

Efter ett intensivt förberedelsearbete med att separera 
verksamhetskritiska system från ATG parallellt med 
att bygga nya system som skulle stötta försäljningen av 
sportdata, fick avdelningen ”Go-Live” för att lämna pro-
jektfasen och bli en permanent del av Svensk Travsport, 
med ansvar för all IT och teknik inom ST.  
 
Men en ny avdelning, som ska vara fullt fungerande från 
dag ett, kräver en hel del praktiska saker. Till exempel 
lokaler, bemanning, etablerade arbetssätt, interna pro-
cesser och verktyg för exempelvis kommunikation. Allt 
detta sattes på plats under första kvartalet, tillsammans 
med IT-avdelningens vision, mission och värdeord, som 
alla följer Svensk Travsport och visar på den höga ambi-
tion som IT-avdelningen haft vad gäller att vara en aktiv 
del i att hjälpa travet framåt. 
 
Under året har IT-avdelningen bland annat hanterat ett 
70-tal avtal, rekryterat 12 personer till strategiskt och 
långsiktigt viktiga positioner, säkerställt samarbetet med 
våra externa partners, samt varit stöd och leverantör i 
Svensk Galopps övergång till egen Kontors-IT, separa-
tion från ATG, sportdataleveranskapacitet och till nytt 
Arenateknikpartnerskap.
Men framför allt har fokus för 2019 legat på ett antal 
högt prioriterade områden.
 
Niklas Sigsjö är tillförordnad avdelningschef och CIO på 
Svensk Travsport. Han berättar: 

– Känslan i januari var att det finns ett stort uppdämt 
behov av utveckling och IT-stöd inom sporten. Men det 
var samtidigt viktigt att göra saker i rätt ordning för att 
säkerställa våra grundläggande åtaganden och leveranser 
i första hand och se till att vi skapade en långsiktigt stabil 
och bra grund att bygga vidare på framåt. Det har varit 
ett intensivt arbete under året, där vi fokuserat på de 
prioriterade områden som bedömdes som mest kritiska.

Den vardagliga IT:n ska fungera väl
Ett av de mest brådskande områdena var att säkerställa 
att alla användare (ca 550 st på 38 olika siter) fick bra 
kontorsstöd efter separationen från ATG. Det vill säga 
det som alla använder till vardags;  datorer, nätverk, 
konton, filhanteringsmöjligheter, programvaror med 
mera. Vi har därför ett samarbete med en leveranspart-
ner, Iver, vilket i sin tur har krävt viss injustering, och 
överenskomna rutiner, policys och processer för samver-
kan kring bland annat helpdesk och ärendehantering, 
incidenthantering, beredskap, behörigheter och andra 
beställningar. 
 
I samband med att ATG gjort en del förändringar kring 
hur spelet bedrivs har även behovet av förbättrad WIFI 
på banorna vuxit. Ett prioriterat områden blev därför 
att förstärka och ibland helt byta ut de befintliga WIFI-
nätverken på utvalda banor. Nästa steg för banorna är 
redan påbörjat i och med den upphandling och nystart 
av infrastrukturprojekt för banorna som kommer att 
fortsätta under 2020.
 
– För att verkligen säkerställa förmågan på våra 
travbanor har vi också ingått ett strategiskt partnerskap 
med Linson Terminalteknik om Arenatekniskt täv-
lingsstöd för våra travbanor, säger Niklas Sigsjö. 

Travsportens IT-stöd ska lättare kunna utvecklas 
framöver
Så gott som alla våra användare har en eller annan 
koppling till IT-avdelningens hjärta – databasen 
”Hästsportsystemet”, HSS. Där finns all information 
som används för till exempel avel, tävlingsregistrering, 
tävlingsresultat och regelefterlevnad. Det är dock en 
databas med mer än 20 år på nacken, varför det var 
viktigt att säkerställa att den fortsätter att vara drift-
ssäker och förvaltningsbar till så låg kostnad som möjligt. 
Svårigheten låg främst i att flytta ett verksamhetskritiskt 
system under full drift och som hela tiden måste vara 
tillgängligt. Systemet behöver också löpande under året 
vidareutvecklas för att efterleva och stötta sportens förän-
dringar och regeländringar. Men, efter många månad-
ers förberedelser flyttades HSS till slut till en ny stabil, 
modern och effektiv driftsmiljö, helt skild från ATGs 
IT-miljöer.

“Känslan i januari var att det 
finns ett stort uppdämt behov 
av utveckling och IT-stöd inom 
sporten.”
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SVENSK TRAVSPORTS IT-AVDELNING

– Den andra stora händelsen för oss 2019 var den eft-
erlängtade driftsättningen av travsportens nya webbar, 
(Travsport.se och Sportappen) och den lösning som förser 
de nya webbarna med all nödvändig data, säger Niklas 
Sigsjö. Orsaken till att vi behövde göra detta skyndsamt 
var att de gamla webbarna helt enkelt var ”end-of-life” och 
inte gick att underhålla längre. De nya webbarna ger oss 
otroligt mycket bättre förutsättningar att löpande jobba 
med förbättringar och nya funktioner för användarna 
framöver. Vi har parallellt också påbörjat den nya sajten 
travskola.se och de nya banwebbarna till landets alla 
travbanor. 

Sportdata ska levereras till spelkunder
Redan från 1 januari var en del av IT-avdelningens up-
pdrag att kunna leverera sportdata till spelkunder. Det 
kunde man också, tack vare en interim egenutvecklad 
lösning som fungerat, men inte haft så mycket utvecklings-
potential. Så för att Svensk Travsport ska vara redo för fler 
spelkunder, och nya krav och önskemål från de kunderna, 
har IT-avdelningen byggt en ersättande modern och mer 
flexibel lösning för leverans av speldata. Kopplat till detta 
har man även arbetat för att förbättra leveransen av sport-
data ”on-demand” till våra kunder, oavsett vilken kund det 
gäller. Information ska vara skyddad och av hög kvalitet
 
Ytterligare ett prioriterat ärende har varit säkerhet, in-
formationshantering och kvalitet. Ett otroligt viktigt 
arbete för att inte travsportens sportdata, personup-
pgifter och avtal ska hamna i fel händer, vilket skulle 
kunna leda till böter eller skadestånd i mångmiljonklas-
sen. Kvalitetsarbetet sträcker sig även till en etablering 
av arbetsmetodik internt som följer ”best practice” kring 
informations- och behörighetsklassificering samt krav- och 
testhantering vid systemutveckling.

Peter Larsson är Svensk Travsports 
Informationssäkerhetschef, CISO. Varför är det viktigt att 
ha en arbetsmetodik kring säkerhet? 
 
– Att ha system som inte är effektiva, säkra eller an-
vändarvänliga kan bli kostsamt på många sätt och på 
många ställen i organisationen. Inte minst är förtroendet 
för oss som organisation, arbetsgivare och leverantör 
viktigt att skydda. Och tekniska skydd är en bra början, 
men måste ständigt utvecklas i takt med att hot och 
intrångsförsök blir mer och mer sofistikerade. Ett internt 
arbetssätt med hög kvalitets- och säkerhetsmedvetenhet 
är därför det allra bästa sättet att skydda sig och ändå 
kunna bygga IT-system som utgår ifrån verksamhetens 
behov. 

“Den andra stora händelsen 
för oss 2019 var den efter-
längtade driftsättningen av 
travsportens nya webbar.”

“Ett internt arbetssätt med 
hög kvalitets- och säkerhets-
medvetenhet är därför det 
allra bästa sättet att skydda 
sig”
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Styrelsen och verkställande tjänsteman (VD) för  
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får härmed avge 

Årsredovisning och 
koncernredovisning
för verksamhetsåret 2019.

Förvaltningsberättelse
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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten    
Koncernen      
Koncernen består av moderbolaget, Svensk Travsport, och 
dotterbolagen Svensk Travsport AB (STAB) och Svenska 
Travsportens Centralförbund Utvecklings AB med tillhörande 
dotterbolag Hästsportens Administrativa Center AB, TR Media 
AB samt Svensk Travsport Projekt AB. AB Trav och Galopp 
(ATG) ägs till 90,0025 procent men redovisas som ett in-
tressebolag eftersom Svensk Travsport inte har bestämmande 
inflytande i styrelsen. Styrelsesammansättningen i ATG regleras 
i ATG:s bolagsordning varigenom de statliga ledamöterna har 
majoritet. Hästsportens Administrativa Center AB har sitt säte i 
Borlänge, övriga bolag i Stockholm.     
    
Verksamhetsförändringar under 2019   
 
Ny verksamhet och verksamhetsöverlåtelse   
Den 1 januari 2019 infördes en licensmarknad för spel i 
Sverige. Verksamheten har under de senaste åren i hög grad 
präglats av omställningsarbete där mångåriga samarbeten 
med Svensk Travsports intressebolag ATG brutits upp med 
syfte att kunna agera konkurrensneutralt mot aktörerna på 
spelmarknaden.

Som en effekt av omregleringen av spelmarknaden förflyttades 
en del av det ansvar ATG tidigare haft till Svensk Travsport och 
STAB, som har gemensam styrelse. Till Svensk Travsport och 
STAB har bla följande verksamhet flyttats:

• Ansvar för tävlingsverksamhet (”Sportens Medel”) med 
ersättningar till travsällskap, hästägare och uppfödare 

• Ansvar för finansiering av Hästnäringens Nationella 
Stiftelse (HNS)

• Försäljning av immateriella rättigheter till spelbolag för 
tävlingsverksamheten

För att tydliggöra skillnaderna mellan ideell och kommersiell 
verksamhet inom Svensk Travsport skedde per 31 decem-
ber 2018 en överlåtelse av tillgångar och skulder från Svensk 
Travsport till STAB. Överlåtelsen avsåg verksamhet kopplat 
till den kommersiella verksamheten. Överlåtelsen skedde till 
bokförda värden. Den personal som var anställd inom Svensk 
Travsport är numera anställd av STAB. Svensk Travsport köper 
tjänster av STAB för vilka de betalar en årlig avgift baserat på 
faktiska kostnader plus ett marknadsmässigt påslag.
 
STAB ansvarar således för den kommersiella verksamheten 
vari tävlingsverksamheten ingår och därmed ersättningar till 

hästägare, uppfödare och travsällskap. Vidare ska STAB utifrån 
ett avtal om travsällskapens immateriella rättigheter agera för 
partnerskap där nya förutsättningar ska tas till vara för ökade 
intäkter från nya aktörer på spelmarknaden. STAB har sedan 
2019 även övertagit ATG:s tidigare ansvar för uppföljning av 
travsällskapens ekonomi. 
I den ideella föreningen Svensk Travsport är endast ideell verk-
samhet och däri ingår bla ansvaret för finansieringen av HNS. 

IT- verksamhet
Uppbyggnaden av IT-verksamhet inom STAB påbörjades redan 
under 2018 då förberedelser skedde inför förändringarna vid 
årsskiftet 2019. Hästsportsystemet förvärvades av ATG per 31 
december 2018 och en organisation har byggts upp under 2019 
för drift och utveckling. 
 
Även ansvaret för leverans av travsällskapens IT-Support och 
banteknik har övertagits. En ny hemsida med tillhörande funk-
tionalitet för aktiva har utvecklats. Arbetet består av en mängd 
projekt, bland annat att flytta till molnbaserade lagringstjänster 
istället för lokala servers. Digitalisering av olika tjänster har 
påbörjats. 
 
IT-verksamheten erhåller intäkter från travsällskap och Svensk 
Galopp. De totala kostnaderna uppgick under 2019 till 139,9 
mkr. Av dessa kostnader görs bedömningen att delar framgent 
kommer direkt kunna påverka STAB:s resultat positivt antingen 
genom ökade intäkter eller lägre kostnader. Dessa utgifter om 
33,7 mkr har aktiverats som en tillgång och redovisas också 
som en intäkt i resultaträkningen. Beaktat IT-verksamhetens 
intäkter och aktiverade kostnader så uppgår resultatet för IT-
verksamheten för 2019 till -87,8 mkr
 
Intäkter från ny verksamhet
Svensk Travsport har under tidigare år kunnat erhållit medel 
för finansiering av sin verksamhet från ATG under pågående 
räkenskapsår. Förändringarna till 2019 innebär att detta inte 
längre är möjligt. STAB har på marknadsmässiga villkor slutit 
ett antal avtal med ATG om att erhålla ersättning för ATG:s 
tillgång till ljud, bild och sportdata från STAB:s tävlingar. 
Dessa avtal har inneburit intäkter om 477,5 mkr under 2019. 
 
STAB har även övertagit ATG:s ansvar för drift och support av 
IT till travsällskapen. Detta har för 2019 inneburit en intäkt för 
STAB om 9,0 mkr. 
 
Kostnader för prismedel till hästägare hanteras sedan 2019 
av STAB (se nedan under ”Nya kostnader”). En del av dessa 

Styrelsen och VD:n för Svensk Travsport, org.nr 802003-5575, får härmed avge årsre-
dovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2019.

Femårsöversikt (resultaträkning i sammandrag) för koncernen
          

Belopp (tkr)                                                            2019                                           2018            2017             2016        2015

 
Nettoomsättning   777 564    475 714   456 817  433 147 402 765
Rörelseresultat  -387 015   -217 082     91 407              11 437  28 844
Finansiella poster  -11 180                                 -1 349           506         211         40
Resultat efter finansiella poster  -398 195   -218 431     91 913    11 648    8 884
Årets resultat  -399 075   -219 117         90 321            10 267   26 059
Antal årsanställda  118            111          107                106          96
Lönekostnad/årsanställd  583         601          564         535        505
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prismedel avser prismedel i så kallade insatslopp där travsällskapet 
först erhåller en insats från hästägaren. De prismedel som utbeta-
lats i dessa lopp har STAB fakturerat travsällskapen för och utfallet 
för dessa intäkter för STAB uppgick under 2019 till 40,6 mkr. 
 
Kostnader från ny verksamhet 
I STAB drivs sålunda den kommersiella verksamheten, vilket 
bland annat inkluderar tävlingsverksamheten. STAB är ansvarig 
för de travtävlingar där spel förekommer. STAB har ett tävlings-
avtal med samtliga travsällskap vilket reglerar ersättningen för 
genomförande av travtävlingar. Denna tävlingskostnad är ny för 
STAB och ingick tidigare i ATG:s resultat.
 
STAB svarar även för nya kostnader som ersättning till hästä-
gare i form av prismedel och ersättning till uppfödare i form av 
uppfödarmedel. Vad gäller prismedel så inkluderar utfallet även 
de prismedel vid insatslopp där travsällskapen initialt erhåller 
insatserna. Utfallet av dessa framgår av tabellen nedan: 
 

Nya kostnader relaterade till tävlingsverksamhet i 
Sverige i STAB  
       

Belopp (mkr)                                                          
Tävlingsersättningar till travsällskap  573,7 
Prismedel   937,7
Uppfödarmedel   119,6
Summa   1 631,0

Svensk Travsport ingick under 2018 en överenskommelse med 
Danske Hestevæddeløb (DHV), den danska motsvarigheten till 
Svensk Travsport, om att ingå ett samarbete med målsättningen 
att DHV skall bli medlem i Svensk Travsport. Den årliga ersätt-
ningen som ingår i överenskommelsen utgår numera från STAB 
istället för ATG. Ersättningen uppgick under 2019 till 48,8 mkr.
 
Det övergripande syftet med samarbetet är dels att säkerställa 
travsporten i Norden, dels att öka koncernens intäkter genom 
att ATG etablerar sig på den danska spelmarknaden genom ett 
dotterbolag. Den danska travsporten har under året fortsatt 
harmoniseringsarbetet av tävlingsreglemente och säkerhetskrav 
(SÄBA) till Svensk Travsport.
 
STAB har ett avtal med Kanal 75 om att producera rörligt bild-
material från svenska travtävlingar, vilket är en förutsättning 
för att kunna erhålla intäkter från immateriella rättigheter från 
spelbolag. Under 2019 uppgick kostnaderna för denna produk-
tion till 90 mkr.
 
I november 2018 ingick Svensk Travsport och Svensk Galopp 
ett avtal med svenska staten om att framgent finansiera 
Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) till deras verksamhet 
för forskning, utbildning och drift av de tre riksanläggningarna 
Wången, Strömsholm och Flyinge. Kostnaden för koncernen 
uppgår för 2019 till 55,5 mkr och redovisas som en kostnad 
inom Svensk Travsport.

Finansiering av verksamheten
Omregleringen av spelmarknaden har fått omfattande 
konsekvenser för travets finansieringsmodell och struktur. 
Tidigare förskottsekonomi där ATG distribuerade ut medel 
till sporten efter ett budgetantagande har ersatts med en 

efterskottsekonomi. Travsporten/STAB erhåller numera medel 
från avtal som betalas ut löpande under året och koncernbidrag 
vid årets slut. Efterskottsekonomin har medfört att Svensk 
Travsport finansierat den löpande verksamheten genom lån. 
ATG är långivare och  lånet löper med marknadsmässig ränta. 
 
Under 2019 har Svensk Travsport för löpande verksamhet 
lånat 1 475 mkr av ATG. Svensk Travsport har sedan givit 
STAB aktieägartillskott med 1 463 mkr. Dessa aktieägartill-
skott tillsammans med verksamhetens intäkter har använts för 
att finansiera verksamhetskostnaderna under 2019. 
 
Svensk Travsport har efter erhållande av koncernbidrag om 934 
mkr amorterat det löpande lånet med samma belopp. Denna 
skuld till ATG kvarstår med 541 mkr efter bokslutsdagen.
 
Svensk Travsport har efter erhållande av koncernbidrag från 
ATG lämnat koncernbidrag om 1 188 mkr till STAB som i sin 
tur har återbetalat erhållna aktieägartillskott med 1 258 mkr. 
Vid lämnande av aktieägartillskott ökar Svensk Travsports 
redovisade värde på aktier i dotterbolag. Det redovisade värdet 
uppgår efter återbetalning av aktieägartillskott till 247 mkr. 
 
Koncernens omsättning
Omsättningen i koncernen ökade från 290 mkr till 1 882 mkr. 
Orsaken till den stora förändringen är att 2019 redovisas ATG 
fortfarande som intressebolag, men Svensk Travsport har erhål-
lit koncernbidrag. Ökningen beror även på ökad marknadser-
sättning inom Svensk Travsport AB. Ersättningen utgör intäkter 
för immateriella rättigheter. 
 
Koncernens rörelsekostnader har ökat från 506,7 mkr till 
2.269,0 mkr. Denna ökning om 1.762,3 mkr är främst hänför-
lig till de nya kostnader som tillkommit i form av ersättningar 
av prismedel och för tävlingsverksamhet (Sportens Medel) samt 
uppbyggnad av IT-verksamhet i Svensk Travsport AB.
 
Rörelseresultat försämrades från -217,1 mkr till -387,0 mkr. 
 
Utveckling 2020 
Förlust för hela koncernen uppgår till drygt 399 mkr. Detta har 
påverkat budgetarbetet för år 2020.
 
Minusresultatet har flera orsaker. Utvecklingen på 
spelmarknaden har gått tvärt emot marknadens förväntningar. 
Omfattande spelansvarsregler och förtroendet för branschen 
som helhet har medfört att det totala spelet och antalet spelare 
i Sverige minskat. ATGs hästspel visar en nedgång på 7,9 pro-
cent, men det kompenseras mer än väl av intäkter från de nya 
affärsområdena sportspel och casino. Dock har dessa lägre mar-
ginaler än hästspel. Omregleringen har därutöver även medfört 
stora omställningskostnader för Svensk Travsport. 
 
Från 2019 agerar ATG på en reglerad marknad med samma 
regler som övriga spelbolag i Sverige, vilket i sin tur leder till att 
bolaget betalar inkomstskatt och spelskatt. Svensk Travsport, 
äger mer än 90% av aktierna i ATG sedan december 2018 och 
bedöms därmed ha möjlighet att erhålla koncernbidrag från ATG, 
men för att tillämpa en försiktig princip i den nya situationen 
har ATG valt att reservera ett belopp på 200 mkr som motsvarar 
skatten på ett koncernbidrag på 934 mkr. Om reserven senare inte 
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behövs kommer de 200 mkr kunna användas till framtida kon-
cernbidrag eller utdelning från ATG. Svensk Travsport har utöver 
koncernbidraget erhållit lån från ATG.  
 
Till följd av att koncernen redovisar ett stort underskott har 
Svensk Travsport beslutat om en budget i balans för år 2020. 
Det innebär ungefär 80 mkr i sänkt kostnadsmassa under 
kommande år samt förväntat högre koncernbidrag från ATG. 
Effektiviseringar görs internt, liksom omorienteringar av projekt 
samt minskning av prismedelsbudgeten på 50 mkr, mots-
varande fem procent. 
 
Vid analys av framtida förväntade överskott bedöms det egna 
kapitalet vara återställt inom en femårsperiod inräknat koncern-
bidrag från ATG.
 
På grund av spridningen av Coronaviruset, COVID-19 är det 
oerhört svårt att uttala sig om hur detta kommer att påverka 
ekonomin i hela travbranschen.
 
Moderbolaget
Ändamål
Svensk Travsports är en ideell förening vars ändamål är särskilt 
att organisera, leda och reglera landets travsport genom; 
 
- att tillsammans med medlemmarna skapa förutsättningar för 
en svensk travsport med hög kvalitet och god etik samt med 
avsikt att främja jämställdhet och integration/mångfald.
- att organisera och utforma riktlinjer för den svenska 
travsporten.
- att verka för ett brett engagemang bland medlemmarna 
genom en decentraliserad beslutsprocess. - att ansvara för 
och utveckla ett förtroendefullt samarbete med travsportens 
intressenter.
- att vara högsta beslutande organ i fråga om tävlingsverksam-
hetens genomförande.
- att främja verksamheten med avel och uppfödning av goda 
inhemska hästar.
- att säkerställa att djurskydd och säkerhet bevakas och 
utvecklas.
- att ansvara för information och marknadsföring av den sven-
ska travsporten samt utbildning inom verksamheten.
- att verka för särskild satsning på ungdomsverksamhet samt på 
nyrekrytering till travsporten.
- att tillhandahålla en god service för medlemmar och aktiva 
inom travsporten.
- att representera svensk travsport gentemot utlandet.
 
Verksamhetsidé      
Svensk Travsports verksamhetsidé är att tillsammans med trav-
sällskapen och i samverkan med de aktiva skapa förutsättningar 
för en bred, upplevelserik, etisk och framgångsrik travsport. 
 
Ägare     
Svensk Travsport utgör en sammanslutning av inom Sverige verk-
samma travsällskap, anslutna travklubbar och basorganisationer.
 
Omsättning
Omsättningen i moderföreningen minskade till 1,1 mkr (373,8 
mkr). Den stora minskningen beror på förändringen i moder-
bolagets verksamhet i vilken under 2019 enbart ideell verk-
samhet ingår. Omsättningen utgörs främst av medlemsavgifter 
och deltagaravgifter vid 2019 års världskonferens där Svensk 
Travsport var värd. 
 

Kostnader 
Rörelsekostnaderna i moderföreningen har ändrat karaktär och 
avviker beloppsmässigt kraftigt från 2019. I den ideella verk-
samheten utgörs kostnaderna främst av anslag till HNS samt 
intresseorganisationer i Sverige. Därtill ersätts även STAB för 
olika tjänster. Rörelsekostnaderna uppgick under 2019 till 69,0 
mkr (363,9 mkr).
 
Årets resultat
Rörelseresultatet uppgick till -67,9 mkr (9,9 mkr) vilket är 
en försämring med 77,8 mkr. Försämringen beror på ovan 
beskrivna förändring i verksamheten. Finansiella kostnader 
uppgick till 10,4 mkr och utgörs av räntekostnader för verk-
samhetsupplåning för både moderbolaget och STAB. Erhållet 
koncernbidrag av ATG 934 mkr tillsammans med TR Media 4 
mkr har lämnats vidare till STAB som totalt har erhållit 1 188 
mkr.
 
Styrelsens arbete
Under verksamhetsåret 2019 hade styrelsen tio protokollförda 
sammanträden varav ett var konstituerande sammanträde, och 
har därutöver haft två strategidagar. 
 
Samråd mellan Svensk Travsport och medlemmarna
En VD- och vice VD-tjänst har inrättats och Maria Croon 
respektive Ulf Hörnberg tillträdde tjänsterna den 1 september. 
Funktionsspecifika samråd för sport, kommunikation/marknad 
och utbildning har arbetat under året med uppgift att ta upp 
operativa frågor med bäring på travsällskapens verksamhet. 
Förslag från samrådsgrupperna beslutas därefter av Operativa 
banrådet som består av representanter för travsällskapen och 
Svensk Travsports Vice VD för att därefter behandlas av styrelsen. 
En struktur har införts för strategiska frågor genom ett Strategiskt 
Samråd som innehåller representanter för Svensk Travsport 
(VD, styrelseledamot), basorganisationerna och travsällskapen. 
 
Framtidsdokumentet Pegasus 2020 har ett starkt fokus på 
rekrytering och utgår från tre delar: bas, bredd och elit. Efter en 
genomlysning av arbetet beslöts om nya reviderade mål och att 
införa ”Pegasusmotorn” som är en arbetsmetod där målfokus, 
struktur och tidplan ska förbättra travsportens utvecklingsar-
bete. Pegasusmotorn inrymmer fyra fokusområden: hästägare, 
banpublik, ungdom och bredd. De kommande två åren läggs 
särskilt fokus på ungdom och bredd.
 
Tävlingsverksamheten
Under 2019 arrangerades 875 tävlingsdagar på landets 33 
travbanor, vilket var en ökning med 1 dag jämfört med 2018. 
Antalet lopp uppgick till 8 371 som utgör en minskning med 
62. Antalet startande hästar räknade 11 899 (-68) som tillsam-
mans svarade för totalt 89 611 starter (-2 177).
 
Utdelade prispengar låg stabilt och nådde 899,6 miljoner 
kronor (- 0,08%). Det ger ett genomsnitt på 107 469 kronor/
lopp (+0,66%) och 10 039/start (+2,34%). Uppfödarpremierna 
ökade till 122,6 miljoner kronor (+3,3%).
 
Den professionella tränarkåren har under hela 2000-talet upp-
visat små förändringar och uppgick till 383 (-8) tränare per 
den 10 oktober. Tillsammans tränade de 7 788 hästar (-127). 
Den negativa utvecklingen för B-tränarna planade ut något 
under året, där 3 181 tränare (-103) tillsammans samlade 7 788 
(-204) hästar på sina träningslistor.
 
Efter flera års nedgång för den svenska travhästuppfödningen, 
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har svensk travsport glädjande kunnat redovisa stabila siffror 
de senaste åren. På varmblodssidan har i år 3 559 betäckningar 
redovisats i Sverige och 874 ston aviserat att de betäckts i andra 
länder, vilket totalt gör 4 433 (-51). På kallblodssidan nåddes 
630 betäckningar (-36).
 
Travsällskapen har själva listat vardera minst ett stort evene-
mang de vill satsa särskilt på och dessa 55 evenemang lockade 
277 521 besökare. Största publikdragare blev som vanligt 
Elitloppet på Solvalla med 21 682 besökare. Ytterligare sju 
arrangemang lockade över 10 000 och totalt räknades 969 856 
besökare in under året.
 
Ponnytravet är en viktig del av sportens ungdomsverksamhet. 
Under året kördes 1 322 (+15) lopp. 1 074 (+22) hästar 
deltog och gjorde tillsammans 11 057 (-297) starter. Antalet 
licenser uppgick till 1 062 (+65). 
 
Readly Express och Propulsion i topp
Den svenska travsporten tillhör världseliten och under 2019 
har vi fortsatt fira stora framgångar på den internationella 
scenen. Under det inledande halvåret var svenskfödde Readly 
Express stjärnan som lyste starkast på travhimlen. Efter att 
ha varit knappt slagen trea i Prix d’Amérique på Vincennes i 
Paris segrade han i det näst största loppet Prix de France och 
sedan i sprinteruppgörelsen Criterium de Vitesse i Cagnes 
sur Mer. Men efter vinsten i ett försök till Elitloppet ströks 
en skadad Readly Express till finalen. Beslut togs att avsluta 
tävlingskarriären och övergå till avelsverksamhet.
 
Den andra delen av säsongen dominerades av Propulsion 
som sprang in över 8,4 miljoner kronor, bland annat tack 
vare triumferna i Åby Stora Pris, Norrbottens Stora Pris, 
Olympiatravet och Trotting Masters-finalen. Prestationer som 
vägde tyngst i omröstningen till Årets Häst.
 
Fyraåringskullen var spännande att följa med flera hästar 
av högsta klass. Campo Bahia och Attraversiamo var några 
av de bästa bland hingstarna och på spinnsidan utmärkte 
sig Activated, Conrads Rödluva och Racing Brodda. Bland 
treåringarna tillhörde Aetos Kronos,  Power och Diana Zet 
topparna. På tvååringssidan tog Revelation hem klassikern 
Svensk Uppfödningslöpning.
 
B.W. Rune blev rikast av de svenska kallbloden med 905 
828 kronor på bankkontot. Fyraåringen segrade i fyra lopp 
och tog en andraplats i det norska Derbyt. Bäcklös Uriel var 
kullens kung bland treåringarna med seger på rekordtid i 
Kriteriet. Stonas Kriterium gick till Guli Anna, medan Björs 
Frej var framgångsrikast blad de äldre kallbloden. En fin och 
jämn säsong kröntes med triumfen i Svenskt Mästerskap.
 
Världskonferensen för travsport
Svensk Travsport arrangerade 27–31 maj världskonferensen 
för travsport i Stockholm i samband med Elitloppet. Det 
övergripande temat för konferensen var ”förändring”. Den 
internationella travsporten är enig i många viktiga frågor. 
Bland annat pekades på behovet att starta ett internationellt 
spel på trav, införa striktare drivningsregler, utveckla det 
internationella samarbetet och ta fram en ranking av världens 
bästa travhästar.
 
Just behovet av förändring och utveckling präglade också 
kommittémötena såväl som gästföreläsningarna. Konferensen 

innehöll bra diskussioner och Svensk Travsport fick väldigt 
positiv feed back från deltagarna och även på det sätt Kusk-
VM arrangerades, där Nederländerna tog guldet genom Rick 
Ebbinge. Världskonferensen beslutade nu också om att på ett 
nytt sätt ta ansvar och följa upp vad som händer mellan världs-
konferenserna, som arrangeras vartannat år. 

Förväntad framtida utveckling samt risker och 
osäkerhetsfaktorer
Under 2020 sker en kursändring inom den svenska travsporten 
för att stimulera breddsport och ungdom. Bredd och ungdom 
har minskat under många år och en enig travsport arbetar nu 
för att kurvorna ska vändas. 
 
Licensfrågan har utretts under många år och 2020 införs ett 
nytt licenssystem med syfte att stimulera breddsporten och 
förenkla i den oreda gamla regler inneburit. Amatörtränarna 
(B-licens) får träna upp till fem icke delägda hästar. Det ger 
många nya möjligheter att utöva travsport. Genom moderni-
serade propositioner får fler chansen att tävla mer och mot 
konkurrenter på samma nivå. Prismedel styrs dessutom om för 
att uppnå en jämnare fördelning mellan elit och bredd.
 
Spellagen innebär att spelföretag inte behöver betala någon 
särskild avgift till travsporten för att erbjuda spel på hästar. 
Det står därmed bolagen fritt att tjäna pengar på travsportens 
tävlingar och utan Svensk Travsports påverkan sätta priset på 
produkten. Därmed har staten lämnat en finansieringsmodell som 
fungerat väl sedan 1923. Ett stort antal spelaktörer har under 
året arrangerat spel på travsporten utan att erlägga någon 
ersättning, vilket hotar att urholka travsportens ekonomi.
 
Under 2019 har statens utredning, Centrala marknadsfrågor 
vid omregleringen av spelmarknaden,  bland annat sett över 
hästsportens och övrig idrotts rätt att få betalt av spelaktörer 
genom att en marknadsavgift införs (avgift på bruttoomsättnin-
gen). Utredningen ska lämna sitt betänkande den 31 oktober 
2020, men har begärt sex månaders förlängning.
 
Bland övriga ekonomiska frågor lever fortfarande diskussionen 
mellan Svensk Travsport och Skatteverket gällande tillämpnin-
gen av den så kallade Baštová-domen. Där slog EU-domstolen 
fast att prispengar i idrottstävlingar inte är momspliktiga, efter-
som inte alla tävlande fick prispengar. Då åsikterna kring inne-
börden av domen skiljts sig åt togs frågan till Högsta förvalt-
ningsdomstolen (HFD). Nu har HFD avgjort frågan och den 
nya domen ger travsporten rätt i att de garanterade prispen-
garna om 500 kr är en omsättning i momslagens mening. 
 
Dock anser HFD att resterande prispengar som delas ut utifrån 
hästens placering i loppet inte är det. Det blir således endast 
den fasta delen av prispengen som blir momspliktig. Svensk 
Travsport fortsätter dialogen med Skatteverket om hur det hela 
ska tillämpas. Sverige har ett rent och seriöst travsportsföreta-
gande vilket har varit en stor framgångsfaktor för den svenska 
travsporten och samhället i stort. Det vill Svensk Travsport 
säkerställa även i framtiden. 

Miljöinformation
Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) har sedan 1992 i 
huvudsak finansierats genom avtal mellan staten och Svensk 
Travsport och Svensk Galopp. Under 2019 passerade det totala 
bidraget en miljard kronor. Svensk Travsport arbetar i linje 
med HNS fyra övergripande hållbarhetsområden med kopplade 
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strategier: Hästen i Fokus, Hästen i Samhället, Utbildning med 
Kvalitet och Attraktiv Hästnäring.
 
Ett av många samarbeten Svensk Travsport deltar tillsammans 
med HNS är Hästnäringens Miljökommitté, som är ett nätverk 
och referensgrupp avseende miljö- och hållbarhetsfrågor inom 
hästnäringen. Kommittén har till huvudsyfte att bevaka samt 
behandla aktuella och gemensamma miljö- och hållbarhets-
frågor. Lagstiftnings- och utvecklingsfrågor med bäring på 
området ingår också. Ledamöterna i kommittén ansvarar för 
att driva och hantera miljö- och hållbarhetsfrågor inom den 
egna organisationen. Inför varje kalenderår prioriterar kommit-
tén resurserna till ett eller ett par områden. 
 
Under 2019 har hästnäringen generellt börjat bli mer gran-
skade ur området ekologisk hållbarhet, till exempel lyfts 

Förslag till vinstdisposition  
        

Belopp (tkr)                                                          

 
Balanserad vinst         13 374 901 
Årets förlust       - 328 368 041
Summa kronor        -314 993 140
 
Styrelsen föreslår att    
förlustmedlen disponeras så att i ny räkning balanseras                 -314 993 140

Vad beträffar förbundets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar 
med tillhörande bokslutskommentarer. Avsättning till kapitalandelsfond har gjorts på koncernnivå med 8 904 tkr.

transporter, tillverkning av utrustning samt konsumtion som 
särskilt utmanande. Via kommittén har arbete startat för 
att inleda ett större gemensamt initiativ på detta område. 
Parallellt har en fortsatt satsning skett med fokus på hanter-
ing och kvittblivning av hästgödsel samt dess miljöpåverkan. 
Inom ramen för projektet har bland annat workshop-material 
om smart hästgödselhantering i stall tagits fram, mässnärvaro 
med informationsmonter har genomförts och medverkan har 
skett i framtagande av rådgivning på hästgårdar inom Greppa 
Näringen. Därtill har dialog inletts med stiftelsen Race for the 
Baltic om ett samverkansprojekt för att förhindra avrinning 
från hästhagar via mockning som ett led i att minska övergöd-
ningen av Östersjön.
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RESULTATRÄKNING 
KONCERNEN
          
          2019-01-01   2018-01-01 

Belopp i tkr   Not    - 2019-12-31   - 2018-12-31

Nettoomsättning   1      777 564     475 714
Aktiverat arbete för egen räkning                23        33 697             – 
Andelar i intresseföretags resultat  13                1 070 727    -186 180
Övriga rörelseintäkter                  –               82
                    1 881 988   289 616 
 
 
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader   2, 19              -2 132 718     -400 834
Personalkostnader   3    -107 678     -103 982
Avskrivningar av materiella och                       
immateriella anläggningstillgångar  4      -28 607       -1 882 
Rörelseresultat       -387 015     -217 082
 
 
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter                                 6              450            213
Räntekostnader och liknande resultatposter   7     -11 630        -1 562

 
 

Resultat före skatt       -398 195     -218 431
Skatt på årets resultat    9          -880         -686
Årets resultat       -399 075                -219 117
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BALANSRÄKNING 
KONCERNEN
          
           

Belopp i tkr   Not    2019-12-31    2018-12-31

TILLGÅNGAR    
 
Anläggningstillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 23       20 076            –
Koncessioner, patent, licenser, varumärken   
samt liknande rättigheter   22       53 333    80 000
Kundrelationer   21              69         153
Pågående utvecklingsarbeten   24       13 102            –
           86 580    80 153
 
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer  11         4 398       4 491
                         4 398    4 491  
     
 
Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i intresseföretag   13     555 100              418 373
Andra långfristiga värdepappersinnehav  14       12 751   12 664
Andra långfristiga fordringar   14         1 686     2 259
         569 537              433 296

Summa anläggningstillgångar        660 515               517 940 
 
 
Omsättningstillgångar  
Varulager m.m. 
Färdiga varor och handelsvaror               176    212
                                 176    212
 
Kortfristiga fordringar            
Kundfordringar          42 812            22 490
Fordringar hos koncernföretag                  –                    –
Fordringar hos intresseföretag                  –       –
Skattefordringar            3 351              3 898
Övriga fordringar   15       58 063             94 151
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16       52 431              8 984
         156 657                         129 523
 
Kortfristiga placeringar               –               –
                                          

Kassa och bank        178 231            99 575
Summa omsättningstillgångar        335 064           229 310

SUMMA TILLGÅNGAR                     995 579             747 250 
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BALANSRÄKNING 
KONCERNEN
          
           

Belopp i tkr   Not    2019-12-31    2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
 
Eget kapital     
Dispositionsfond               118           118
Andra fonder         
Kapitalandelsfond och fond för utvecklingsutgifter      587 577    417 673
Balanserat resultat inklusive årets resultat      -579 544     -10 593
             8 151    407 198
 
 
Avsättningar
Uppskjuten skatt            1 146          969
             1 146          969
 
Kortfristiga skulder  
Leverantörskulder          38 580                125 236
Skulder till koncernföretag                  –             – 
Skulder till intresseföretag         719 605     86 612
Skatteskulder               627          819
Övriga skulder           75 042     69 069
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17     152 428     57 347
         986 282                339 083
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                   995 579                747 250 

SPECIFIKATION ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
 

KONCERNEN         
                                      Dispositionsfond                Kapitalandelsfond och fond  Balanserat resultat  
Belopp i tkr                                     för utvecklingsutgifter  inkl. årets resultat 

Ingående balans 2018-01-01                  118    603 853        22 343      
Årets resultat                     -186 180         -32 936            
Utgående balans 2018-12-31                   118    417 673       -10 593
            
Årets resultat                                     169 904              -568 951          
Utgående balans 2019-12-31                  118                   587 577      -579 544 
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KASSAFLÖDESANALYS 
KONCERNEN
            
          2019-01-01   2018-01-01 

Belopp i tkr   Not    - 2019-12-31                   - 2018-12-31

Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster          -398 195             -218 431
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.*                   -1 041 943  187 974
                      -1 440 138               -30 457 

Betald skatt                 -789                 -2 229 
  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital                     -1 440 927               -32 686 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital         
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager                   36                    10
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar           -27 134   -30 652
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder          106 199    206 445
Kassaflöde från den löpande verksamheten     -1 361 826    143 117
 
 
Investeringsverksamheten         
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  11           -1 343         -606
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 11               328              –
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 22, 23, 24         -33 697    -80 000
Förvärv av finansiella tillgångar   13, 14           -1 353         -162
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar  14            1 547         354
Kassaflöde från investeringsverksamheten          -34 518                  -80 413
 
 
Finansieringsverksamheten         
Upptagna lån                          541 000            – 
Erhållna koncernbidrag           934 000             –
Kassaflöde från finansieringsverksamheten      1 475 000                          –
 
Årets kassaflöde             78 656     62 704
Likvida medel vid årets början             99 575    36 871
Likvida medel vid årets slut**           178 231    99 575

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS 
KONCERNEN
            
          2019-01-01   2018-01-01 

Belopp i tkr   Not    - 2019-12-31   - 2018-12-31

*Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.          
Resultatandel från intresseföretag      -1 070 727  186 180
Av- och nedskrivningar av tillgångar            28 607      1 882
Övriga avsättningar                  177         -88
Resultat försäljning av anläggningstillgångar                 –            –
             -1 041 943               187 974 
 
**Likvida medel        
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:         
Kassa och bank            178 231   99 575
             178 231   99 575
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RESULTATRÄKNING 
MODERFÖRETAGET
            
          2019-01-01    2018-01-01 

Belopp i tkr   Not    - 2019-12-31   - 2018-12-31

Nettoomsättning   1        1 090    373 790 
            1 090    373 790
Rörelsens kostnader         
Övriga externa kostnader   2, 19                  -68 525                 -303 689
Personalkostnader   3          -486                    -59 843
Avskrivningar av materiella och immateriella        
anläggningstillgångar   4               –               -330
Rörelseresultat        -67 921           9 928
 
 
Resultat från finansiella poster         
Resultat från andelar i koncernföretag  5               –           6 000
Ränteintäkter och liknande resultatposter  6               –               125
Räntekostnader och liknande resultatposter                           7     -10 447           -1 114
Resultat efter finansiella poster       -78 368        14 939
 
 
Bokslutsdispositioner         
Koncernbidrag, erhållna        938 000                       –
Koncernbidrag lämnade                 -1 188 000            -10 838 
Bokslutsdispositioner, övriga                              8              –              1 534
Resultat före skatt                    -328 368         5 635
 
 
Skatt på årets resultat                              9              –              113
Årets resultat                    -328 368          5 748
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BALANSRÄKNING 
MODERFÖRETAGET
            
           

Belopp i tkr   Not    2019-12-31 2018-12-31

 
TILLGÅNGAR          
 
Anläggningstillgångar          
Materiella anläggningstillgångar         
Inventarier, verktyg och installationer  11            –          –
                –          –
 
 
Finansiella anläggningstillgångar         
Andelar i koncernföretag   12               247 593  42 593
Andelar i intresseföretag   13         700       700
                   248 293  43 293

Summa anläggningstillgångar                  248 293   43 293
 
Omsättningstillgångar 
         
Varulager m.m.         
Färdiga varor och handelsvaror               –          –
                –          –
 
 
Kortfristiga fordringar         
Kundfordringar            128    9 574
Fordringar hos koncernföretag         5 306   11 316
Fordringar hos intresseföretag                         –          –
Skattefordringar               –    1 594
Övriga fordringar   15      7 103  17 832
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16            –          –
        12 537 40 316
 
 
Kassa och bank                  164 556  88 417
Summa omsättningstillgångar                  177 093 128 733

SUMMA TILLGÅNGAR                  425 386 172 026
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BALANSRÄKNING 
MODERFÖRETAGET
            
           

Belopp i tkr   Not               2019-12-31 2018-12-31

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER          
 
Eget kapital         
Dispositionsfond            118        118
             118        118
         
Balanserad vinst       13 375     7 627
Årets resultat                 -328 368     5 748
    20              -314 993   13 375

                  -314 875   13 493
 
 
Kortfristiga skulder         
Leverantörskulder              42   10 908
Skulder till koncernföretag       98 394   56 166
Skulder till intresseföretag                    638 549   86 612
Övriga skulder          1 141     4 847
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17      2 135            –
                   740 261 158 533
 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                 425 386 172 026

SPECIFIKATION ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
 
MODERFÖRETAGET           
                                                    Dispositions-                   Balanserat 

Belopp i tkr     fond      resultat          Årets resultat

Ingående balans 2018-01-01     118     8 838     -1 211 
Omföring av föregående års resultat        -1 211      1 211
Årets resultat                5 748
 
Utgående balans 2018-12-31      118     7 627      5 748
Omföring av föregående års resultat         5 748     -5 748
Årets resultat                            -328 368
 
Utgående balans 2019-12-31     118   13 375               -328 368
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KASSAFLÖDESANALYS 
MODERFÖRETAGET
            
         2019-01-01  2018-01-01 

Belopp i tkr   Not    -2019-12-31 -2018-12-31

Den löpande verksamheten         
Resultat efter finansiella poster        -78 368      14 939
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.*                –        -5 670
         -78 368           9 269
 
 
Betald skatt           1 594       -1 217
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital        -76 774            8 052
 
 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital         
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager                 –                     222
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar        26 185      53 675
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder      581 728      52 809
Kassaflöde från den löpande verksamheten     531 139               114 758
 
 
Investeringsverksamheten         
Lämnade aktieägartillskott                   -205 000         -41 600
Förvärv av materiella anläggningstillgångar                            11              –               -225
Avyttring av materiella anläggningstillgångar                –               903
Investeringar i finansiella tillgångar                 –              -100
Kassaflöde från investeringsverksamheten                 -205 000              -41 022
 
 
Finansieringsverksamheten         
Erhållna koncernbidrag                    938 000     –
Lämnade koncernbidrag                -1 188 000                      -10 837
Kassaflöde från finansieringsverksamheten                                                       -250 000               -10 837
 
 
 
Årets kassaflöde         76 139       62 899
 
 
Likvida medel vid årets början         88 417     25 518
Likvida medel vid årets slut**       164 556      88 417
 
 
*Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.  
Anteciperad utdelning från dotterföretag                 –       -6 000
Av- och nedskrivningar av tillgångar                 –           330
                   –          -5 670  
 
**Likvida medel        
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:         
Kassa och bank       164 556      88 417
        164 556         88 417
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Allmänna redovisningsprinciper  
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisnings-
lagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3).      
 
Bedömningar och uppskattningar  
Styrelsen har bedömt att inga väsentliga bedömningar och upp-
skattningar föreligger.
      
Intäktsredovisning    
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller 
kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten 
till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i 
likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabat-
ter. Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas 
som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de 
ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och 
när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.   
 
Fordringar, skulder och avsättningar 
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar 
till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed det 
beräknas regleras. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder 
värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffn-
ingsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp 
varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.    
   
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till 
balansdagens kurs. Kursdifferenser på rörelsefordringar och 
rörelseskulder ingår dels under finansiella poster och dels under 
övriga externa kostnader.      
 
Skatter       
Årets totala skatt för företaget utgörs av aktuell skatt och upp-
skjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det 
skattepliktiga resultatet för perioden. Uppskjuten skatt beräknas 
med 22% av summan av avsättning och upplösning av perio-
diseringsfond. 
 
Immateriella tillgångar 
Goodwill 
Under 2014 har dotterbolaget TR Media AB köpt samtliga 
aktier i Joker Software AS, org.nr. 989 027 743, registrerat i 
Norge, där tidpunkten för förvärvet var 2014-01-01. De förvär-
vade enheterna var främst Jokersystemet, en programvara som 
numera vidareutvecklas i TR Media AB. Avvecklingen av Joker 
Software AS blev klart i december 2014. I samband med detta 
flyttades kvarvarande verksamhet över till TR Media AB. Erlagd 
köpesumma för aktier redovisas som Goodwill, med avdrag för 
fastställt resultat av likvidation. Goodwill redovisas till anskaffn-
ingsvärde minskat med ackumelerad avskrivning enligt plan. 
 
Kundrelationer 
Under 2017 har dotterbolaget TR Media AB köpt Pinracer.se’s 
kundregister varvid det integrerats med ett av deras egna system. 
Kundrelationer redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerad avskrivning enligt plan. 
 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande   
Företaget redovisar från och med 2019 internt upparbetade 
immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. 

Det innebär att samtliga utgifter som uppfyller kriterierna i 
K3 aktiveras som immateriell anläggningstillgång och skrivs av 
under tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Tidigare år har 
kostnadsföringsmodellen tillämpats, vilket innebär att samtliga 
utgifter kostnadsförs direkt när de uppkommer.
 
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 
Hästsportsystemet används bl.a. för att registrera varm- och 
kallblod samt fullblod i STs egenskap av organisation som är 
ansvarig för registerföring av dessa hästar samt i syfte att kunna 
tillhandahålla hästsportdata till olika intressenter inklusive aktiva 
inom travsporten, spelbolag m.fl. Hästsportsystemet används 
även för att organisera tävlingsverksamhet inom trav- och galopp 
i Sverige. I Hästsportsystemet registreras trav- och galopphästar 
och de fysiska och juridiska personer som har någon form av 
relation till dessa samt grundläggande information för tävlings-
verksamhet av trav- och galopptävlingar. 
 
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade  
nyttjandeperiod.    

Följande avskrivningstider tillämpas:             
     Koncernen 
Materiella  
anläggningstillgångar    
Datorer            5 år
Inventarier, verktyg           
och installationer       5 år   
    
Immateriella  
anläggningstillgångar   
Goodwill       5 år 
Kundrelationer       3 år  
Balanserade utgifter för  
utvecklingsarbeten och liknande  2-3 år 
      
Anteciperade utdelningar   
Anteciperad utdelning från dotterföretag redovisas i de fall 
moderföretaget ensamt har rätt att besluta om utdelnin-
gen. Moderföretaget har bokfört beloppet redan under in-
tjänandeåret, men där dotterbolaget bokför utdelningen först 
under nästföljande år i samband med att årsstämman fattar 
beslut om vinstdispositionen. 
   
Koncernredovisning    
Koncernredovisningen har upprättas i enlighet med BFNAR 
2012:1 (K3).Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka 
dotterföretag innehar mer än 50% av röstetalet, eller på annat 
sätt har ett bestämmande inflytande enligt ÅRL 1 kap 4 §.

Intresseföretag     
Svensk Travsport äger drygt 90% av aktierna i AB Trav och 
Galopp (ATG). ATGs styrelsesammansättning regleras i ATGs 
bolagsordning och därmed har Svensk Travsport inte något 
bestämmande inflytande. ATG klassas därmed som ett in-
tresseföretag och redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Vidare 
innebär detta att Svensk Travsports andel i ATGs resultat redovisas 
på egen rad i koncernens resultaträkning och den ackumulerade 
andelen i ATGs eget kapital redovisas som kapitalandelsfond 
inom bundet eget kapital.

NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER 
OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
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Koncernuppgifter   
Företaget ägs av de inom Sverige verksamma travsällskap samt 
de travklubbar och basorganisationer som beviljats anslut-
ning. 

Närståendetransaktioner   
Intresseföretag     
Svenskt Travsport har under året erhållit marknadsersättning 
från ATG med 477 478 tkr (268 559 tkr).   
    

Koncernföretag    
Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser  
0,4 % av inköpen och 1,0 % av försäljningen andra företag 
inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör. 

Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor 
avser 3,4 % av inköpen och 0,0 % av försäljningen andra 
företag inom hela den företagsgrupp som företaget till-
hör. 

NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER 
OCH BOKSLUTSKOMMENTARER

NOT 1  
NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING
             

           2019-01-01   2018-01-01 
         - 2019-12-31 - 2018-12-31 
Koncernen         
Nettoomsättning per väsentligt intäktsslag         
Serviceavgifter från sällskapen           62 009 61 476
Marknadsersättning                      477 478 268 559 
Registreringsavgift           11 025 10 371
Böter             7 638   7 668
Licensavgifter           12 365   3 692
Analysavgifter                595 564
Avelsvärderingsavgifter             1 911   1 933
Försäljning varor                887   910
Försäljning tjänster           18 590   840
Prenumerationer           31 539 33 707
Lösnummerförsäljning           11 176 13 737
Annonser           11 954 10 062
Breeders’ Crown             8 408 8 268
Periodiskt understöd                   – -1 260
Övrigt                       121 989 55 187
                       777 564 475 714

 
Moderföretaget*  
Nettoomsättning per väsentligt intäktsslag         
Serviceavgifter från sällskapen                   – 61 476
Marknadsersättning                   – 268 559
Registreringsavgift                   – 10 371
Böter                   –  7 668
Licensavgifter                   –  3 692
Analysavgifter                   – 564
Avelsvärderingsavgifter                   –  1 933
Försäljning varor                   –  910 
Försäljning tjänster                   –   840
Breeders’ Crown                   – 8 268
Periodiskt understöd                   – -1 260
Övrigt             1 090 10 769
              1 090 373 790

* All tävlingsverksamhet bedrivs numera i Svensk Travsport AB
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NOT 2  
ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER 
 
               2019-01-01              2018-01-01  

                 - 2019-12-31            - 2018-12-31

 
Koncernen           
Ernst & Young AB         
 Revisionsuppdrag         
 Andra uppdrag         
         
Moderföretag         
Ernst & Young AB         
 Revisionsuppdrag         
 Andra uppdrag         

 
 

Övriga externa kostnader                                                          
Koncernen                
Råvaror och förnödenheter         
Anslag         
Dopningslabb         
Pris- och uppfödarmedel 
Distributionskostnader         
Lokalkostnader         
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial         
Kostnader för transport         
Resekostnader         
Reklam och PR         
Övriga försäljningskostnader     
Kontorsmaterial och trycksaker         
Tele och post         
Företagsförsäkring och övriga riskkostnader        
Förvaltningskostnader         
Breeders’ Crown         
Övriga externa tjänster         
Övriga externa kostnader         
         

 
 

Moderföretag*         
Anslag         
Dopningslabb         
Lokalkostnader         
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial         
Resekostnader         
Reklam och PR         
Övriga försäljningskostnader         
Kontorsmaterial och trycksaker         
Tele och post        
Företagsförsäkring och övriga riskkostnader         
Förvaltningskostnader         
Breeders’ Crown         
Övriga externa tjänster         
Övriga externa kostnader         
         

 

1 132 
147

500
70

 
 
 

40 631
112 145

9 392
1 631 006

19 300
8 267
9 317

43
3 868

94 457
1 564
4 560
4 621
3 729
1 461
8 407

171 972
7 978

2 132 718
 
 

61 975
–
4
–

381
–

598
4
–

23
943

–
774

3 823
68 525

 

659
285

528
285

 
 
 

39 342
8 646
9 099

–
22 775

5 582
6 257

40
3 571

218 290
1 186
1 109
4 120
4 224

 849
8 268

58 725
8 751

400 834
 
 

8 646
9 099      
2 720
3 700
2 684

217 309
993
978

2 930
4 151

849
8 268

35 062
6 300

303 689
* All tävlingsverksamhet bedrivs nu i Svensk Travsport AB
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NOT 3  
ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
              

                               2019-01-01        2018-01-01 
             - 2019-12-31      varav män                         - 2018-12-31    varav män

                 Anställda                      Anställda
Moderföretaget         
Sverige 1)        –   0%   61 35%
Totalt i moderföretaget        0   0%   61 35%
1)Inkluderar anställda inom ramen för Hästsportens Ungdomssatsning       
Dotterföretag         
Sverige       118  43%   50 62%
Totalt i dotterföretag       118  43%   50 62%
         
Koncernen totalt                    118  43%   111 47%

 
 

Könsfördelning i styrelse och företagsledning       2019  2018

        Andel kvinnor Andel kvinnor
Moderföretaget         
Styrelse         33% 33%
Företagsledning          0% 44% 

 
Koncernen totalt         
Styrelse         27% 32%
Företagsledning        47% 44%

 
 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader     2019-01-01   2019-01-01   2018-01-01   2018-01-01 

                                                                                                     - 2019-12-31  - 2019-12-31 - 2018-12-31 - 2018-12-31

  
      Löner och Sociala  Löner och Sociala 
      ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Moderföretaget             –           –  35 721 17 184 
(varav pensionskostnad)             1)         (–)  1)  (5 122)
Dotterföretag     67 805  30 578  30 971 15 596
(varav pensionskostnad)       (9 238)  (3 761)
Koncernen totalt     67 805  30 578  66 692 32 780
(varav pensionskostnad)     2)  (9 238)  2) (8 883)
1) Samtliga anställda har sedan januari 2019 varit anställda i Svensk Travsport AB, varför några löner eller pensioner ej har betalats 
2) Av koncernens pensionskostnader avser 992 tkr (f.å. 2 209 tkr) generalsekreterare/VD och 0 tkr (0 tkr) styrelse.  
    Koncernen har inga utestående pensionsförpliktelser till generalsekreterare/VD och styrelse.  

Löner och andra ersättningar fördelade mellan      2019-01-01   2019-01-01   2018-01-01        2018-01-01 

styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda   - 2019-12-31 - 2019-12-31 - 2018-12-31 - 2018-12-31

      Styrelse, VD Övriga  Styrelse och Övriga 
      och Generalsekr. anställda Generalsekr. anställda

Moderföretaget 
Sverige         958          –  2 983 31 874
Moderföretaget totalt           –          –  2 983 31 874
(varav tantiem o.d.)          (–)         (–)       (–) (–)
         
Dotterföretag         
i Sverige     3 329  64 476  4 093 27 707

Koncernen totalt     4 287  64 476  7 076  59 581
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FORTSÄTTNING NOT 3  
ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
        2019-01-01 - 2019-12-31  2018-01-01 - 2018-12-31              

 
Arvoden till styrelseledamöter i Svensk Travsport (tkr)    
     Styrelsearvode Dagarvode  Styrelsearvode Dagarvode 
Marjaana Alaviuhkola     270  64  177    50
Lina Bertilsson     123  12  103      2
Mats Norberg       103  14    90    32
Daniel Schützer      30    –    90      –
Erik Adielsson        –    –    75      –
Anders Källström       103    9    60      –
Marcus Persson       103    5    60      –
Remy Nilson       103    5      –      –
Hans Ljungkvist        –    –    70    46
Arendt Cederqvist        –    –    30      –
Ingela Claesson (adj.)        –    –     –      –
Hanna Eriksson (adj.)        –  14     –      7
 
Arvoden som utgått för uppdrag under 2019 och 2018 i närstående bolag som inte konsolideras i denna årsredovisning (tsek).  
Avser AB Trav och Galopp, Hästnäringens Nationella Stiftelse samt ATG Hästklinikerna AB.     

     Styrelsearvode 2019  Styrelsearvode 2018  
Marjaana Alaviuhkola     155   139  
Hans Ljungkvist        –     90   
Arendt Cederqvist        –     79   
Mats Norberg       173   188
Lina Bertilsson     135     71
Daniel Schützer         62      71
Anders Källström       69

NOT 4 
AVSKRIVNINGAR AV MATERIELLA OCH IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
          
          2019-01-01    2018-01-01 

        - 2019-12-31   - 2018-12-31

 
Koncernen         
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten o liknande          -520            –
Konsessioner, patent, licenser, varumärken      -26 667            –
Inventarier, verktyg och installationer        -1 420     -1 882
        -28 607     -1 882
Moderföretaget         
Inventarier, verktyg och installationer                –       -330
                  –       -330

NOT 5 
RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
          
          2019-01-01    2018-01-01 

        - 2019-12-31   - 2018-12-31

 
Moderföretaget         
Anteciperad utdelning                 –      6 000
                  –      6 000
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NOT 6
RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
          
          2019-01-01    2018-01-01 

        - 2019-12-31   - 2018-12-31

 
Koncernen         
Ränteintäkter, övriga          450      213
           450   213
Moderföretaget         
Ränteintäkter, övriga             –   125
              –   125

NOT 7 
RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
          
          2019-01-01    2018-01-01 

        - 2019-12-31   - 2018-12-31

 
Koncernen         
Räntekostnader, övriga         -11 630   -1 562
          -11 630   -1 562
Moderföretaget         
Räntekostnader, övriga         -10 447   -1 114
          -10 447   -1 114

NOT 8
BOKSLUTSDISPOSITIONER, ÖVRIGA
          
          2019-01-01    2018-01-01 

        - 2019-12-31   - 2018-12-31

 
Periodiseringsfond, årets upplösning             –     1 534
               –     1 534

NOT 9 
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
                            2019-01-01 - 2019-12-31                                 2018-01-01 - 2018-12-31               
 
    Koncern   Moderföretag  Koncern  Moderföretag
Aktuell skatt   -676            –      -774        113
Uppskjuten skatt   -204            –         88           –
Redovisad skatt   -880            –      -686        113
         
Avstämning av effektiv skattesats         
         
Redovisat resultat före skatt   -398 195             -328 368             -206 431     5 635
Skatt på redovisat resultat enligt gällande   
skattesats (21,4%)   85 214   70 271   45 415    -1 240 
         
Skatteeffekt av:         
Skatteeffekt av ränta periodiseringsfond  -5            –           -1           -1
Övriga ej avdragsgilla kostnader   -25 971   -14 667       -604       -284
Utnyttjat underskottsavdrag   –            –        171                 171
Ej skattepliktiga intäkter   35          30     2 702     1 354
Justering skattekostnad tidigare år  –            –        113        113
Justering latent skatt   -89 412                -55 634    -7 521           –
Ej skattepliktiga intäkter, resultatandel ATG  29 259            –               -40 960           –
Övrigt   –            –           -1           –
    -880            0       -686        113
         
Effektiv skattesats   -0%           -0%       -0%          2%
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NOT 10 
GOODWILL          
         

        2019-12-31  2018-12-31

 
Koncernen         
Ingående anskaffningsvärde        2 757  2 757
Nyanskaffningar               –        –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden      2 757  2 757
         
Ingående avskrivningar       -2 757  -2 206
Årets avskrivningar               –     -551
Utgående ackumulerade avskrivningar      -2 757   -2 757  

 
Utgående redovisat värde               –         –

Under 2014 har dotterbolaget TR Media AB köpt samtliga aktier i Joker Software AS, org.nr. 989 027 743, registrerat i Norge, där 
tidpunkten för förvärvet var 2014-01-01. De förvärvade enheterna var främst Jokersystemet, en programvara som numera vidareut-
vecklas i TR Media AB. Avvecklingen av Joker Software AS blev klart i december 2014. I samband med detta flyttades kvarvarande 
verksamhet över till TR Media AB. Erlagd köpesumma för aktier redovisas som Goodwill, med avdrag för fastställt resultat av likvida-
tion. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumelerad avskrivning enligt plan.

NOT 11 
INVENTARIER, VERKYG OCH INSTALLATIONER 

                                      2019-12-31                                2018-12-31               
 
Ackumulerade anskaffningsvärden  Koncern   Moderföretag  Koncern  Moderföretag
Vid årets början   10 151      –   9 545    4 182
Nyanskaffningar   1 343         –      606       225
Avyttringar och utrangeringar   -328     –          –   -4 407
    11 166             –  10 151           0
         
Ackumulerade avskrivningar         
Vid årets början   -5 660     –  -4 411    -3 173
Avyttringar och utrangeringar   229      –         -1     3 503
Årets avskrivning plan på anskaffningsvärden -1 337        –  -1 248       -330
    -6 768             –  -5 660            0
         
Redovisat värde vid periodens slut  4 398             –   4 491            0

NOT 12 
ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
            

                  2019-12-31  2018-12-31

 
Ackumulerade anskaffningsvärden         
Vid årets början       42 593    993
Nyanskaffningar               –        –
Lämnade aktieägartillskott                  205 000               41 600
Redovisat värde vid periodens slut                 247 593 42 593

Moderbolagets inventarier har överlåtits till dotterbolaget Troperty AB per 2018-12-31
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SPEC AV MODERFÖRETAGETS OCH KONCERNENS 
INNEHAV AV ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
   

        Antal andelar Andel% Bokfört värde

 
Dotterföretag         
    Svenska Travsportens Centralförbund Utvecklings AB,            
 556075-2643, Stockholm       2 000  100        843
    Svensk Travsport AB, 556945-5354, Stockholm     1 000  100 246 750
Dotterföretags innehav         
   Hästsportens Administrativa Center AB, 556566-5444, Borlänge    100 
   Svensk Travsport Projekt AB, 556537-2314, Stockholm       100 
   TR Media AB, 556078-5114, Stockholm        100 

NOT 13 
ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG 

                                      2019-12-31                                2018-12-31               
 
Ackumulerat redovisat värde   Koncern   Moderföretag  Koncern  Moderföretag
Vid årets början     418 373   700    604 453  600
Förvärv   –   –           100  100
Årets andel i intresseföretags resultat efter skatt 1 070 727   –   -186 180      –
Erhållet koncernbidrag   -934 000   –               –      –
Redovisat värde vid periodens slut  555 100   700    418 373   700

          
        

    Bokfört värde 
        Andel/antal Kapitalandelens     hos 

  

Intresseföretag/ org nr/ säte       i %   värde i koncernen    moderföretaget

   
AB Trav och Galopp         
556180-4161, Stockholm       90,00025 555 100 700

Anledningen till att AB Trav och Galopp redovisas som ett intressebolag är att det finns ett avtal med staten som reglerar styrelse-
sammansättningen. Detta gör att staten har styrelsemajoritet trots att Svensk Travsport äger över 90% av bolaget.   
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NOT 14 
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

                                      2019-12-31                                2018-12-31               
Andra långfristiga värdepappersinnehav    
 
Ackumulerade anskaffningsvärden  Koncern   Moderföretag  Koncern  Moderföretag
Ingående anskaffningsvärde   13 070   –   13 085  –
Omklassificering   –   –         -15  –
Årets inköp   1 353   –           –  –
Årets försäljning   -1 547   –           –  –
Utgående anskaffningsvärde   12 876   –   13 070  –

Ingående nedskrivningar   -406   –         -67  –
Årets nedskrivningar   -51   –       -406  –
Årets vändning av tidigare nedskrivningar  332   –          67  –
Nedskrivning   –   –       -414  –
Utgående nedskrivningar   -125   –       -406  –

Bokfört värde   12 751   –   12 664  –
         
Andra långfristiga fodringar         
Ingående anskaffningsvärde   2 259   –   2 197  –
Årets inköp   –   –          –  –
Nedskrivning   -573   –        62  –
Utgående anskaffningsvärde   1 686   –   2 259  –

NOT 15 
ÖVRIGA FORDRINGAR
                                      2019-12-31                                2018-12-31               
 
Ackumulerade anskaffningsvärden  Koncern   Moderföretag  Koncern  Moderföretag
Sportsystemet    1)   27 411                –  53 345           –
Övriga fordringar   30 652          7 103  40 806  17 832
    58 063          7 103  94 151  17 832

1) Posten består främst av fordringar på hästägare och TDS-anslutna (TränarDebiteringsSystemet) travtränare samt TDS-anslutna 
travtränares fordringar på hästägare. Per 2018-12-31 har all tävlingsverksamhet överförts till dotterbolaget Svensk Travsport AB.  
    

NOT 16
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
            

                     2019-12-31   2018-12-31

 
Koncernen         
Upplupna intäkter       43 229 1 999
Övriga poster         9 202 6 985
        52 431 8 984
         
Moderföretaget         
Övriga poster           –   –
            –   –
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NOT 17 
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 

                                      2019-12-31                                2018-12-31               
 
    Koncern   Moderföretag  Koncern  Moderföretag
Upplupna personalkostnader   6 572           –     6 697          –
Skuld förtidsbetalda prenumerationer  8 637           –   10 762          –
Breeders’ Crown   33 630           –   30 913          –
Övriga poster   103 589       2 135     8 975          –
    152 428       2 135   57 347          –

NOT 18
STÄLLDA SÄKERHETER SAMT EVENTUALFÖRPLIKTELSER
            

                     2018-12-31   2018-12-31

 
Ställda säkerheter       Inga   Inga

Eventualförpliktelser 
Svensk Travsport har ett åtagande gentemot en grupp professionella travtränare att svara för visst periodiskt understöd. Vår 
bedömning är att detta inte kommer att innebära någon påverkan på organisationens ekonomiska ställning.    
    

NOT 19 
LEASING

Årets leasingavgifter avseende koncernen uppgår till 7 703 tkr (2 500 tkr). Framtida leasingåtaganden har överlåtits till dotter-
bolaget Svensk Travsport AB.      
     
Framtida operationella leasingavgifter uppgår till följande: 

                                  Koncern                            Moderföretag            
 
Att betala   2019      2018   2019  2018
Inom 1 år   6 567     5 509     –      –
Senare än 1 år men inom 5 år   6 540   10 391     –      –
Senare än 5 år   –            –     –      –
         
Summa   13 107   15 900     –      –

NOT 20
DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST
            

                     2019-12-31   

 
Till fullmäktigesmötets förfogande står följande vinstmedel:     
Balanserad vinst       13 374 901 
Årets förlust                 -328 368 040      
Summa                 -314 993 139 

Styrelsen och verkställande direktörenföreslår att förlust disponeras  
så att i ny räkning balanseras                -314 993 139   
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NOT 21
KUNDRELATIONER
            

                     2019-12-31   2018-12-31

 
Koncernen         
Ingående anskaffningsvärde           250      250 
Nyanskaffningar              –    –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden         250    250

Ingående avskrivningar            -97    -14
Årets avskrivningar            -84    -83
Utgående ackumulerade avskrivningar         -181       -97

Utgående redovisat värde             69      153

NOT 22
KONCESSIONER, PATENT, LICENSER, VARUMÄRKEN SAMT LIKNANDE RÄTTIGHETER 
            

                     2019-12-31   2018-12-31

 
Koncernen         
Ingående anskaffningsvärde       80 000         – 
Nyanskaffningar           –      80 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden     80 000      80 000

Ingående avskrivningar            –      –
Årets avskrivningar       -26 667      –
Utgående ackumulerade avskrivningar      -26 667         –

Utgående redovisat värde        53 333    80 000

Avser förvärv av hästsportsystem från ATG.   

NOT 23
AKTIVERADE UTVECKLINGSUTGIFTER 
            

                     2019-12-31   2018-12-31

 
Koncernen         
Ingående anskaffningsvärde           –         – 
Nyanskaffningar       20 596      –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden     20 596      –

Ingående avskrivningar            –      –
Årets avskrivningar           -520      –
Utgående ackumulerade avskrivningar          -520         –

Utgående redovisat värde        20 076         –

NOT 24
PÅGÅENDE UTVECKLINGSARBETEN 
            

                     2019-12-31   2018-12-31

 
Koncernen         
Ingående anskaffningsvärde           –         – 
Nyanskaffningar       13 102      –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden     13 102      –



42

  Stockholm 25 mars 2020

  Marjaana Alaviuhkola      Maria Croon
  Ordförande       VD

  Lina Bertilsson       Marcus Persson

  Mats Norberg       Anders Källström 

  Remy Nilson     

 

  

  Vår revisionsberättelse har lämnats 27 mars 2020

  Åsa Lundvall       Camilla Ral Ingvarson 

  
Auktoriserad revisor       Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till fullmäktigemötet i Svensk Travsport, org.nr 802003-5575 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
 
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Svensk 
Travsport år 2019. Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår på 
sidorna 17–42 i detta dokument. 
 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rät-
tvisande bild av moderföreningens och koncernens finansiella ställning per den 
31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.
 
Vi tillstyrker därför att fullmäktigemötet fastställer resultaträkningen och balansräk-
ningen för moderföreningen och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och 
god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för våra uttalanden.
 
Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och kon-
cernredovisningen vilken återfinns på sidorna 3-16. Det är styrelsen och verkstäl-
lande tjänstemannen som har ansvaret för denna andra information.
 
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte 
denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna 
andra information. 
 
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är 
det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i 
övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter.
 
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar 
slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi 
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.
 
Styrelsens och verkställande tjänstemannens ansvar
Det är styrelsen och verkställande tjänstemannen som har ansvaret för att årsre-
dovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande tjänstemannen ansvarar 
även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felak-
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
 
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen 
och verkställande tjänstemannen för bedömningen av föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som 
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift.  
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REVISIONSBERÄTTELSE FORTS.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen och 
koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberät-
telse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka 
de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.
 
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:  

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 
utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande 
av intern kontrollskaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder 
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss 
om effektiviteten i den interna kontrollen.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har 
betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten 
i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rim-
ligheten i styrelsens och verkställande tjänstemannen uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande tjänste-
mannen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsat-
sen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsent-
liga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberät-
telsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening 
inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och 
om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande tran-
saktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finan-
siella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för 
att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för 
våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och 
inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också infor-mera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrol-
len som vi identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
 
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens och verkställande tjänstemannens förvaltning av Svensk 
Travsport för räkenskapsåret 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande före-
ningens vinst eller förlust.
 
Vi tillstyrker att fullmäktigemötet disponerar förlusten enligt förslaget i förvaltnings-
berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande tjänstemannen ansvars-
frihet för räkenskapsåret.
 
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moder-
föreningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för våra uttalanden.
 
Styrelsens och verkställande tjänstemannens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande förenin-
gens vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande tjänstemannen som har 
ansvaret för förvaltningen enligt föreningens stadgar. 
 
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ans-
varsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande tjänstemannen i något väsentligt 
avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
 
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst 
eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
bedöma om förslaget är förenligt med stadgarna. 
 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller 
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett 
förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med förenin-
gens stadgar.
 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi profes-
sionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångs-
punkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom 
och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med föreningens stadgar.

Stockholm den 27 mars 2020

 

Åsa Lundvall  Camilla Ral Ingvarson
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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