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“Att inte sitta ihop med ATG kommer 
att vara den nya världen” 
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TRAVSPORTEN ÄR REDO FÖR DEN NYA 
VÄRLDEN 
 
2017 har varit ett otroligt intensivt år för Svensk Travsport. Framför allt har det haft att göra med den 
spellicensutredning som regeringen via Lotteriinspektionens generaldirektör Håkan Hallstedt presen-
terade 31 mars. 
 
I mångt och mycket har den svenska trav- och galoppsporten i snart åtta års tid börjat förbereda sig för 
det utredningen pekade på – att den svenska monopollagstiftningen för spel inte längre fungerar, att 
Sverige, likt många andra länder redan gjort, ska öppna upp för aktörer att söka licens för spel. 
 
Med utredningen på plats intensifierades de förberedelserna. För Svensk Travsports del kommer en 
spellicensmarknad med vårt dotterbolag ATG som en av aktörerna innebära att det vi vetat sedan ATG 
bildades 1974 kommer förändras.
 
Internt har arbetet haft många namn; ”separationen”, ”skilsmässan” innan det har landat i ”Den nya 
världen”.
 
Nytt ansvar, nya möjligheter
Att inte sitta ihop med ATG kommer att vara den nya världen, att sporten själv måste bygga upp egen 
IT-verksamhet är också en del, ekonomi är en annan. Att formella beslut för tävlingsplanering flyttas till 
sporten är ytterligare en aspekt - och inte minst att sporten behöver ta kliv framåt för att utveckla och 
marknadsföra just sporten. I en sammanvävd värld har en hel del av ansvaret och kostnaderna för det 
legat hos ATG. 
 
Trots att vi för all överskådlig framtid kommer att ha spel som främsta intäktskälla så kommer världen att 
se annorlunda ut och för det behövs det förberedelser. Att vi går mot den nya världen innebär att sepa-
rationen från ATG är ett måste. Detta då vi går från att bara kunnat ha en kund (ATG) av rättigheter 
(ljud, bild, sportdata) till att vi måste kunna erbjuda alla som vill och har licens för spel på hästar samma 
förutsättningar. Det vill säga att de spelaktörer som vill teckna kommersiella avtal med oss ska kunna 
göra det och betala samma pris som ATG. Detta samtidigt som vi fortsatt äger 90 % av ATG. Allt detta 
betyder för sportens del ett ännu större ansvar. Både som ”riktiga” ägare till ATG, men också över vår 
egen utveckling. Och gör vi det rätt har vi all anledning att ta oss an framtiden med såväl respekt för de 
nya uppgifterna som med tillförsikt. 
 
Utbildning mot Pegasus 2020
Det bästa och mest konkreta som hänt under året var den utbildning som vi genomförde för i första hand 
landets travbanechefer. Utbildningen som formats av Handelshögskolans Centre for Sports & Business 
har varit såväl uppskattad som väldigt bra. Utbildningen var ett nödvändigt led i att implementera vårt 
önskvärda läge i Pegasus 2020. Den gemensamma målbild som vi enades om 2017. 
 
De beslut – stora som små – som vi fattar ska härröra till Pegasus 2020. De beslut som vi fattar ska hjälpa 
oss på vägen att få fler som konsumerar travsport, som gör att vi får fler hästägare och mer publik på våra 
banor. 
 
Det viktigaste i det är att man i alla led känner detta och fattar beslut därefter. Därför är det så viktigt att 
inte det önskvärda läget bara diskuteras på politisk nivå utan att alla de tusentals små beslut som fattas av 
tjänstemän eller medlemmar också går mot Pegasus 2020. 
 
Till arbetet har vi knutit tio strategiska mål på nationell nivå, men som alla kan brytas ned på lokal nivå 
eller avdelningsnivå. Alla kan inte bidra till alla mål, men alla kan bidra till flera mål. Att jobba med mål-
styrning på det här sättet är ett nytt arbetssätt för travsporten, men både för travsportens framtid och för 
den nya världen är det av största vikt att vi gör detta och att vi gör det tillsammans. 
 
Gör vi det finns det all anledning att se väldigt ljust på framtiden. Då har vi chansen att greppa den po-
tential som jag vet att vi har.

Johan Lindberg
Generalsekreterare 
Svensk Travsport
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SVENSK TRAVSPORTS AVELSAVDELNING

Svensk travhästuppfödning står stark. Det har vi kunnat 
kostatera under flera år.  En hel rad framgångar för svenska 
uppfödare och svensk travsport finns att glädja sig åt även 
under 2017.
 
Svenska hästar har visat framhovarna såväl inom som 
utom landets gränser under året, precis som vi vant oss 
vid. Femårige Readly Express, som varvat avel och tävling, 
har fortsatt sin segerrika karriär med att vinna samtliga 
sex årsstarter med seger i bland annat Jubileumspokalen. 
Likaledes femåriga stoet Pacithea Face visade med efter-
tryck vad svenska stoamazoner kan åstadkomma med att 
på nio starter i USA vinna ca 2,5 miljoner SEK och segra 
på 1.08,9ak och unge Villiam imponerade stort vid segern i 
Svenskt Travkriterium på världsrekordtiden 1.12,0al.

“En inhemsk avel och uppfödning av tillräck-
lig omfattning och internationell elitklass är en 
förutsättning för en högkvalitativ sport ”

Framtiden i fokus
Under året har några avelsseminarier genomförts där upp-
födare fått tillfälle att träffa varandra och ta del av såväl nya 
forskningsresultat som internationella erfarenheter. I samband 
med Grand Prix de l´UET på Solvalla var Sverige värd för 
avelsseminariet European Breeding Day som arrangerades på 
Wenngarn i anslutning till Kriterieauktionen.  Där redovisades 
bland annat resultat från den vetenskapliga analys av det 2010 
införda avelsvärderingssystemet för varmblodstravare som 
gjorts under 2017. 

Ett väl fungerande avelsvärderingssystem och den information 
som med hjälp av denna ges uppfödarna är en av de absoluta 
grundstenarna för de svenska avelsframgångarna och därig-
enom också för en svensk travsport i världsklass. Det avels-
framsteg som uppmätts i svensk varmblodstrav är det största 
som finns vetenskapligt dokumenterat för hästar och det 
uppgår till cirka 0,1 sek per född årgång!

Forskningsprojektet om kallblodstravare (Mapping perfor-
mance, genetic variation and health in Coldblooded trotters) 
är gott gåendes och under 2017 fick vi resultat som bidrog till 
en doktorsavhandling. I början av 2018 förväntas fler viktiga 
och spännande resultat om bland annat den faktiska biolo-
giska inaveln. Även projektet där unga auktionshästars exteriör 
analyserats mot tävlingsresultat som treåringar har slutförts. 
Forskning och utveckling samt digitalisering är viktiga instru-
ment i vårt arbete för att behålla och stärka vår position som 
en av de främsta länderna i världen inom travhästuppfödning.  

 

Avelsseminariet How to Breed a Champion II genomfördes 
under hösten av ASVT i samverkan med Svensk Travsports 
avelsavdelning. Seminariet var välbesökt med cirka 80 delta-
gare från flera länder. På programmet stod allt från genetisk 
spetsforskning (genomiska analyser) till erfarenheter från 
toppuppfödare som Antonio Carraretto från Italien (Kronos-
hästarna) och Steve och Cindy Stewart från USA (Stoner 
Creek). Från Frankrike deltog den franske stjärntravaren Bold 
Eagles ägare Pierre Pilarski och berättade om fransk travsport.

Aveln sportens grundsten
En inhemsk avel och uppfödning av tillräcklig omfattning och 
internationell elitklass är en förutsättning för en högkvalitativ 
sport som i sin tur bidrar till att skapa ett intresse såväl medi-
alt som hos allmänheten. Ett bra och tillräckligt stort häst-
material i form av sunda, konkurrenskraftiga hästar med bra 
temperament är också en grundläggande förutsättning för en 
stor bredd då vi inte kan ”gå över ån efter vatten” efter hästar, 
särskilt inte om det finns få i andra länder.

Att betäckningssiffrorna har sjunkit de senaste åren i de allra 
flesta travländerna är en mycket oroande utveckling för den 
internationella travsporten. De svenska betäckningssiffrorna 
har dock gått mot strömmen och landade för både varm- och 
kallblodens del på en liten ökning under 2017. Många svenska 
varmblodsston reste till Frankrike för betäckningar med topp-
hingstar som Ready Cash och hans söner. För kallblodens 
del innebär de senaste årens ökningar att 2017 års betäck-
ningssiffror är de högsta på 10 år, vilket är mycket glädjande 
då de norska betäckningssiffrorna varit kraftigt vikande under 
2000-talet.
 

Svensk travhästavel i täten

Christina Olsson

Annica Edberg

Agnetha Eriksson

Patricia Sandberg

  Inger Karlsson

Ragni WannagKristina Selahn

Therese LundqvistHelén Nilsson

Elin Westerlund

Helena Sundström  
Storck

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

Avdelningens större kostnader  
(tkr)

DNA-analys   1 425
Chipmärkning      281 
Avelsvärdering/BLUP     251

Ulrika Lindblom
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Peter Linder

Agneta Eriksson Hanna Wallin Patrik Lucander

Marianne Johansson Marianne Pettersson Roger Karlsson

SVENSK TRAVSPORTS EKONOMIAVDELNING
Prispengar med eller utan moms en stor fråga

Karin Svensson

Ekonomiavdelningen består 
av TDS/AVR-gruppen,  

anläggningsansvarig 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. TDS/AVR-gruppens verksamhet 

innehåller Svensk Travsports och sällskapens 
avräkningsfakturering (AVR), TDS-anslutna

 A-tränares fakturering, fakturering
 i Russ-systemet, samt utbetalning av

 prispengar och premier från
 Svensk Travsport och ATG.

Avdelningens större kostnader  
(tkr)
Fakturerings-/arkiveringskostnader    807 
Bank-/kravkostnader            469 
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Moms på prispengar infördes i samband med skattereformen i början på 1990-
talet. Skatteverket och trav-och galoppsporten kom då gemensamt fram till en 
lika fungerande som framgångsrik lösning med central inbetalning från Svensk 
Travsport och Svensk Galopp till Skatteverket.Detta har varit en viktig och be-
tydande framgångsfaktor för att travsporten är så utvecklad och omfattande som 
den är i dag.  Med ett tydligt regelverk har branschen utvecklats från en i flera 
avseenden svart/grå ekonomi till att bli en vit bransch där företagande utvecklas 
och arbetstillfällen skapas. 
 

“Detta rör alla hästägare som är momsregistrerade”
 

På Skatteverkets initiativ upphör nu överenskommelsen om central inbetaln-
ing av moms och Svensk Travsport har under 2017 arbetat med att ta fram en 
ny fungerande lösning för att betala ut momsen till svenska momsregistrerade 
hästägare.  
 
EU-domstolen har i en dom (nov-16, C 432/15 Baštová) funnit att det inte ska 
vara moms på prispengar, om inte alla som startar i en tävling får en ersättning.
 
Vad innebär Baštová-domen och varför ska reglerna på moms ändras?
– I de fall där utbetalning av ersättning är beroende av hästens placering anser 
EU-domstolen att det finns en viss slumpmässighet och därför menar man inte 
att man utför någon momspliktig tjänst och då ska inte hästägarna redovisa 
moms på utbetalningen från tävlingsarrangören. Om man får en ersättning för 
att delta i tävlingen som är oberoende av hästens placering anser domstolen 
att man kan anses tillhandahålla en momspliktig tjänst. Skatteverket har tolkat 
domen och kommit med ställningstaganden som innebär nya regler som är 
planerade att träda i kraft under 2018, säger Hanna Wallin på Svensk Travsports 
ekonomiavdelning och som arbetat med frågan.
 
Hur ställer sig hästnäringen till det?
– Eftersom Svensk Travsport från 2018 infört lägsta prispeng med 500 kronor 
till alla som startar i en tävling menar vi att kraven för att det ska vara moms på 
prispengar fortsatt är uppfyllda. 

Hur ställer sig Skatteverket till detta?
– Skatteverket har hittills inte godkänt den lösningen utan vill ha en rättslig 
prövning av frågan. Hästnäringen har därför gjort en ansökan om förhands-
besked till Skatterättsnämnden för att pröva frågan rättsligt.  

Vilka berörs och vad får det för koonsekvenser för travsporten?
– Detta rör alla hästägare som är momsregistrerade och redovisat moms för sitt 
hästägande. Blir det ett beslut som går emot hästnäringen så kommer verksam-
heter som bara består av tävlingsverksamhet inte bedömas som momspliktiga. 
Momsen blir då en kostnad. För andra verksamheter än rena tävlingsverk-
samheter så kommer det sannolikt innebära många och svåra gränsdragningar 
angående vad som är momspliktig verksamhet och inte. Med ett otydligt och 
svårtolkat regelverk är risken stor att branschen slutar utvecklas, vilket hämmar 
företagande och arbetstillfällen. 
 
Är det några som inte berörs?
– De hästägare som idag inte är momsregistrerade berörs inte direkt, inte heller 
de som köper och säljer hästar och där deltagandet i travtävlingar kan anses 
främja denna verksamhet.
 
När avgörs frågan slutgiltigt?
– Avgörandet i Skatterättsnämnden förväntas komma under våren 2018, detta 
kan sedan komma att överklagas. 
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SVENSK TRAVSPORTS HÄSTVÄLFÄRDSAVDELNING
Kraftigt ökade resurser för antidopningsarbetet

Under 2017 har Svensk Travsport satsat mer resurser i det viktiga 
antidopningsarbetet.
 
– Under året har vi utökat antalet riktade dopningsprov i tävling och 
genom oanmälda kontrollbesök även ökat antalet prover tagna utan-
för tävling (prerace och out of competition) med hela 130 procent 
jämfört med 2016. Satsningen innebär också att vi inlett ett utökat 
samarbete med externa företag. Vi har bland annat kunnat kartlägga 
och riskvärdera de problemområden som finns inom antidopning-
sarbetet, säger Linda Höijer som är avdelningschef på hästvälfärds-
avdelningen. 
 

“Vi har nu en avsevärt bättre beredskap än 
tidigare”

Vilka problemområden har ni funnit under kontrollbesöken hos 
tränarna?
– Det finns obehöriga personer som utför behandlingar på hästar 
som bara får utföras av veterinärer. Det kan handla om direkt felak-
tiga och oetiska behandlingar. Tyvärr förekommer det här i större 
utsträckning än vi tidigare trott. Den här illegala verksamheten är ett 
otyg som vi vill röka ut. Vi har därför bland annat satt in spanings-
resurser och skärpt vårt reglemente för att utöka vår möjlighet att 
kontrollera stallmiljöer.
 
Ett bättre rustat lagbygge
Med nya resurser står hästvälfärdsavdelningen modell 2017 starkare 
och bättre rustad än någonsin tidigare. Bland annat har en extern 
advokatbyrå och ett konsultföretag med kompetens inom juridik, 
säkerhet och utredningar blivit en del i avdelningens lagbygge.

– Det betyder att vi nu har en avsevärt bättre beredskap än tidigare. 
Vi kan snabbt kalla in externa resurser om något händer, förklarar 
Linda Höijer.
 
Travsporten blir allt mer internationell och det kräver ett fungerande 
internationellt antidopningsarbete med harmoniserade regelverk för 
utrustning. Hur sker samarbetet inom travet?

– Det nordiska samarbetet är väl utvecklat med i stort sett samma 
synsätt och det sker en dialog inom den europeiska travunionen 
UET för att nå en samsyn om framförallt påföljder och att bestraf-
fade tränare inte ska kunna fortsätta som vanligt i beskydd av en så 
kallad målvakt. Att få till gemensamma regler ser jag som oerhört 
viktigt för djurskyddet och för hela travsportens trovärdighet bland 
allmänheten.

Hur fortsätter hästvälfärdsarbetet 2018?
– Vi förstärker vårt samarbete med utländska laboratorier, som till 
exempel labbet i Hongkong som är världsledande. Svensk Travsport 
har tillgång till de bästa analysmöjligheterna som står till buds. Vi 
kommer behålla den ökade nivån som genomfördes 2017 avseende 
provtagning och oanmälda kontroller. 
 

“Vi förstärker vårt samarbete med utländska 
laboratorier, som till exempel labbet i Hongkong 
som är världsledande”
 
Varje tränare är skyldig att föra behandlingsjournal för varje häst. 
Något som kan ske på väldigt olika sätt. Hur ser du på det?
 
– Att journaler förs för alla hästar kontrolleras när Travarhälsan och 
Svensk Travsport gör sina besök hos tränarna. Syftet är helt enkelt 
att för tränaren själv, för ägare och Svensk Travsport säkerställa vilka 
behandlingar som gjorts och att karenstider hålls. För att underlätta 
den här hanteringen har vi påbörjat arbetet med att ta fram en digi-
tal behandlingsjournal.

Linda Höijer

Agneta Sandberg Johan NilssonAntti Rautalinko

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.

Avdelningens större kostnader  
(tkr)

Dopningslabb   8 889
Travarhälsan   1 230
Medicinsk expertis     978
Antidopningsmaterial     471
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Ett intensivt år. Så kan 2017 sammanfattas som bland annat 
innehållit lansering av Vinnarcirkeln, en aktivitet som genom-
förts under 19 tävlingsdagar, det stora ICA-samarbetet på 15 
banor, mängder av rekord för Rikstravet team SHL, stöttning 
av ett antal framgångsrika banevent och deltagande på diverse 
ridsportarrangemang och ungdomsmässor runt om i landet. 
Under året har också många viktiga verktyg sjösatts: CRM-
stödet, partnerexponeringar i digitala ytor, hästägarverktyg som 
till exempel Hooftrax Travapp och Horserunner.
 
Jane Söderström är avdelningschef för Försäljning och 
marknad:
 
– Utvärderingen av Vinnarcirkeln 2017 talar sitt tydliga 
språk och inför 2018 skalar vi upp satsningen. Under 
Vinnarcirkelsdagarna 2017 har vi mött sammanlagt 130 
000 personer och ungefär 8 000 av dessa har deltagit i 
Vinnarcirkels-tävlingen antingen på plats på banan eller på 
nätet.
 
Öppna hus – fulla hus
– Lika stor publik har funnits på plats under årets ridsportevent 
och i samband med detta har vår databas bland annat fått ett 
tillskott av 1500 nyfikna ridsportmänniskor som har tackat ja 
till att få information och erbjudanden från våra travskolor. 
Den direkta konsekvensen av det är att de öppna hus våra 
lokala travskolor arrangerat i anslutning till ridsporteventen har 
alla lockat många besökare.
 
Landets travskolor har också genom våra centrala satsningar 
fått stort genomslag i sociala kanaler under 2017. Över en 
miljon visningar och mängder av interaktioner såsom exempel-
vis fler än 500 delningar av våra annonsbudskap har hjälpt oss 
i arbetet med att visa upp travskolan för nya och viktiga mål-
grupper. 
 
Rikstravet team SHL blev rekordtravet
Efter en härlig omgång av Rikstravet team SHL 2016/2017 tar 
nu hästägartävlingen en utvecklingspaus för att återkomma i 
ännu bättre tappning. 
 
– Tillsammans med många av säsongens delägare utvärderar 
vi nu vad deltagarna gillar och vad vi kan göra bättre till nästa 
omgång. Samarbetet med hockeyn har lockat väldigt många nya 
att titta in i vår sport och vi tror att en utveckling av fler sådana 
samarbeten kan bli en röd tråd i ett kommande Rikstrav, säger 
Jane Söderström.

“Samarbetet med hockeyn har 
lockat väldigt många nya att titta 
in i vår sport”

SVENSK TRAVSPORT FÖRSÄLJNING OCH MARKNAD
2017 – ett rekordår för Försäljning och marknad

Jane Söderström

Veronica Sjödin Klas-Peter SternerMikael Lundmark

Försäljning och marknad arbetar genom en mängd projekt med att driva rekrytering av såväl banpublik, hästägare och aktiva. Avdelningen har 
ett brett ansvar och där syns också områden som analyser, hästägarverktyg och centrala sponsorsamarbeten. Funktionen har en stöttande och 
konsultativ roll gentemot våra travbanor och verkar för att i samarbete med dessa ta oss mot Pegasus – travsportens önskvärda läge. 

Avdelningens större kostnader  
(tkr)

Publikprojekt   3 409 
Hästägarprojekt   1 733
Reklam/PR/Mässor     716

 Tomas Klasson

2017 års rekordregn för Rikstravet team SHL: 

• Omsättning 8,9 miljoner kr (tidigare 6,75) cirka 18 000 
andelar såldes

• Cirka 13 500 andelsägare
• 60 procent av andelsägarna är helt nya i Rikstravet 
• Fler än 2 000 nya ATG-konton skapades via Rikstravet
• Hästarna sprang in totalt 2 200 000 kr under 

tävlingsperioden
• 34 i platsprocent
• 11 i segerprocent
• 9 500 kr intjänat/start
• 26 av 28 hästar kom till start
• 12 av 14 stall segrade
• 37 starter på rikstoton (Överlag V75) varav 2 vinster
• 11 av 14 stall bildade fortsatt ägarkoncept efter 

säsongen.
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– Under året har kommunikationsavdelningen varit inblan-
dad på ett eller annat sätt i det mesta som händer inom 
travet. Tittar vi tillbaka på 2017 har det varit intensivt med 
stundande Pokalår, spelutredning, tävlingsplaneringsdebatt 
och ett stort antal beslut som måste fattas inför framtiden, 
säger Tomas Fyhr som är avdelningschef för kommunikation 
och utbildning.

Efter flera år av planering, väntan och förhoppningar börjar 
vi nu kunna skymta hur travsportens framtid ser ut. Många 
utmaningar men lika många möjligheter ligger framför trav-
sporten på en omreglerad spelmarknad som vänder upp och 
ned på en 45-årig organisation och struktur. 

För kommunikationsavdelningen innebär det här givetvis en 
hel del arbete.

– I tider av förändring är det kommunikation som männi-
skor ropar efter. Svensk Travsport har självklart haft ett stort 
ansvar i att se till att alla är med på tåget in i den nya världen. 
Och det gäller alla, från det centrala kontoret till alla banor, 
från tränare till hästägare. Förankring, dialog och ärlighet är 
ord som måste vara centrala för kommunikationen, menar 
Thomas Fyhr. 
 
 

“Vi har ett stort ansvar att sänka trösklarna 
och välkomna in fler i travets värld. Oavsett 
vem du är eller var du kommer ifrån ska du 
kunna ta del av travet”
 

 En av Svensk Travsports viktigaste uppgifter är att skapa för-
troende för förbundet och sporten, internt såväl som externt. 
Och det blir en uppgift som kommunikationsavdelningen 
har stort ansvar för. Förtroende byggs upp genom att arbeta 
proaktivt, snabbt och pedagogiskt samt att givetvis alltid vara 
så transparenta det bara går.

Attraktiva för alla
Travsportens önskvärda läge, Pegasus 2020, slår fast att 
vi ska skapa världens bästa travsport som är attraktiv för 
alla. Just att vara attraktiv för alla är ett viktigt uppdrag för 
kommunikationsavdelningen. 

– Vi har ett stort ansvar att sänka trösklarna och välkomna 
in fler i travets värld. Oavsett vem du är eller var du kommer 
ifrån ska du kunna ta del av travet. 

Året avslutades med en mycket välgörande och nödvändig 
diskussion kring trackaserier inom hästsporten. I kölvattnet 
av det internationella uppropet #metoo ställde även kvinnor 
inom hästnäringen sig upp under #visparkarbakut.

– Förhoppningsvis är det startskottet för att vi inom travs-
porten börjar prata om de problem som vi vet finns. Från 
Svensk Travsports sida blev uppropet ett utmärkt tillfälle att 
åter lyfta upp det arbete som gjorts kring etisk plattform och 
uppförandekod. Under hösten arrangerades också tre nedslag 
runt om i travsverige under rubriken ”En travsport för alla” 
där mångfalds och jämställdhetsfrågor stod på schemat.

Ponnykampen 2017
För andra året i rad anordnade avdelningen Ponnykampen. 
Agria är huvudsponsor för tävlingen som främjar gemenska-
pen bland unga på travbanorna. Tävlingen baserades på tre 
delmoment som involverade ett lopp, kunskap och hejarklack.  
Intresset hos travbanorna var stort föregående år men ännu 
större 2017. Det var 24 lag som tävlade och vid 10 tillfäl-
len anordnades deltävlingar runt om i Sverige med final på 
Sundbyholm, där Årjäng gick segrande ur striden.

Med hjälp av Agria fick samtliga finallag chansen att delta 
under Sweden International Horse Show första helgen i 
december. Denna gång med ett annat upplägg vilket innebar 
deltagande i en Julshow som Owe Sandström stod bakom.

Händelserik SM-helg på Åbytravet
Under Åbytravets SM-helg var det inte bara fina tävlingar 
som stod på schemat, utan även en hel del möten för aktiva 
inom travsporten. I samarbete med Åbytravet samordnade 
Svensk Travsport näringslivsdagar för gymnasieelever som 
går travinriktning, ungdomsträffar för aktiva ungdomar och 
utbildningsträffar för utbildare. Tillsammans fick de lyssna 
på intressanta föreläsningar och utbyta sina kunskaper med 
varandra.

Intressant om travets framtid
Utöver näringslivsdagarna på Åby arrangerades en ungdom-
sträff för de unga aktiva inom sporten. Två representanter 
från travbanorna och basorganisationerna samlades för att 
diskutera framtiden. Mycket fokus låg även på hur man en-
gagerar sig i en organisation eller förening och hur man som 
ung kan vara medverkande. Samtidigt hölls också en tredje 
träff under SM-helgen för några av travsportens viktigaste 
personer, utbildarna. Utbildningsträffarna berörde frågor och 
diskussioner kring utbildning på de olika travbanorna. En het 
potatis var hur licensutbildningarna anordnades.

SVENSK TRAVSPORTS KOMMUNIKATION OCH UTBILDNINGSAVDELNING
Förankring, dialog och ärlighet grunden för travsportens förtroende

Inom ramen för avdelningen kommunikation och utbildning finns tre delar:  ungdoms- och utbildningsverksamhet, extern och intern kommunika-
tion och kundtjänst samt public affairs-arbete. Gemensamt för avdelningen är ett starkt fokus på att skapa möjligheter för att både rekrytera nya 
och behålla befintliga travintresserade.  
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SVENSK TRAVSPORTS KOMMUNIKATION OCH UTBILDNINGSAVDELNING
Förankring, dialog och ärlighet grunden för travsportens förtroende

Tomas Fyhr

Anette Hendele
Lisa Persson

Karin Örjelind
  Katarina Olofsson

Malin Eklöf-Heinonen

Maria Karlsson

Mats Fransson

Stina Swartling

Therese Bornfalk 
 Berglund

Åsa Jacobsson

Inom ramen för avdelningen kommunikation och utbildning finns tre delar:  ungdoms- och utbildningsverksamhet, extern och intern kommunika-
tion och kundtjänst samt public affairs-arbete. Gemensamt för avdelningen är ett starkt fokus på att skapa möjligheter för att både rekrytera nya 
och behålla befintliga travintresserade.  

Avdelningens större kostnader  
(tkr) 

Utvecklingsprojekt travskolor  1 751 
Utbildning (ledare, funktionärer)     757 
Aktivitetsstöd till travskolor      673

Tomas Fyhr

Tomas Fyhr

KUNDTJÄNST

UTBILDNING 
OCH UNGDOM

KOMMUNIKATION 
OCH HR

Anna Engstöm Frick

Susanne Seppälä

Anette Berglund

Anna Bohlin
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Hösten 2014 gjorde travsporten den så kallade pokalårsöver-
enskommelsen med ATG, som 2018 kommer att ge sporten 
270 nya miljoner. En nästan tjugoprocentig ökning som ger 
travsporten sammanlagt 1 644 miljoner kronor från ATG år 
2018. Rekordhöga siffror förstås.  
 
Hur ska de nya pengarna användas?  Vi gjorde under fjolåret 
en detaljerad plan i samarbete med både aktiva och banor. 
Tidigt var alla överens om att en tredjedel av de nya pen-
garna skulle gå till banorna och två tredjedelar skulle gå till de 
aktiva.

90 nya miljoner till banorna
Förenklat kan man säga att banorna använder sina pengar 
på tre sätt. Man arrangerar tävlingar, sköter den dagliga 
driften samt utvecklar verksamheten. Den senare delen - att 
utveckla verksamheten och anläggningen - har det tyvärr inte 
funnit särskilt mycket utrymme för de senaste åren. Enstaka 
banor, till exempel Åby, har haft möjlighet till självfinansi-
erad utveckling men alla de centrala pengarna har nästan 
uteslutande gått åt till drift. Därför har det varit viktigt att 
den största delen av de nya pengarna (54 av 90 miljoner) ska 
användas till utveckling och investeringar. Banor med konk-
reta bra idéer kommer 2018 att kunna ansöka om pengar till 
utveckling.
 
Övriga delar av banornas pengar (36 av 90 miljoner) fördelas 
direkt ut till banornas dagliga drift.
 
180 nya miljoner till de aktiva
Referensgruppen bana/BAS med representanter för banorna, 
travtränarna, hästägarna och uppfödarna la upp planen för 
de aktivas nya pengar. Man identifierade tre huvudgrupper – 
elit, vardagstrav och unghästar – där vardagstravet skulle väga 
tyngst. 

Elitsatsningen görs huvudsakligen inom V75 på lördagar, där 
prispengarna höjs med cirka 25 procent. Att landets bästa 
hästar ska tävla på lördagarna är ett fundament i svensk travs-
port, viktigt både för sporten och för spelet.

På vardagstravet höjs lägstanivåerna för prispengar avsevärt. 
På småbanorna körs alla vardagslopp med lägst 20 000 
kronor i förstapris, på mellanbanorna är lägstanivån 25 000 
kronor och på storbanorna gäller 30 000 respektive 40 000 
kronor. Endast breddlopp och enstaka P21-lopp körs med 
lägre prispengar, men aldrig under 10 000 kronor i förstapris.
En annan del av breddsatsningen är att samtliga deltagare 
tjänar minst 500 kronor i alla lopp. Det gäller oplacerade och 

faktiskt även diskvalificerade hästar. De här kronorna är van-
liga prispengar som adderas på hästens startprissumma och 
ligger till grund för startpoäng, uppfödarmedel och körprovi-
sioner. Så samtliga hästar som tävlar i Sverige 2018 kommer 
att tjäna prispengar varje gång.

Unghästsatsningen riktas främst till varmblodiga treåringar. 
Inget enda treåringslopp har lägre förstapris än 50 000 kronor 
under 2018, och på storbanorna blir det mer än så. Den här 
satsningen blev känd redan 2016 och hann påverka köplusten 
på unghästauktionerna markant.

Utöver dessa tre huvudsatsningar blir det också extrapengar 
till kallbloden, ston och monté. Även ponnysporten, basfören-
ingarna och travklubbarna får ökade medel. Totalt betalar 
ATG ut 1 033 miljoner kronor till de aktiva under året, och 
spränger därmed miljardvallen för första gången.

 

“ Referensgruppen bana/BAS med representan-
ter för banorna, travtränarna, hästägarna och 
uppfödarna la upp planen för de aktivas nya 
pengar. Man identifierade tre huvudgrupper – 
elit, vardagstrav och unghästar – där vardag-
stravet skulle väga tyngst.”

SVENSK TRAVSPORTS SPORTAVDELNING
Så tänkte vi kring pokalårspengarna

Petter Johansson

Per Wetterholm Göran WahlmanMattias Stenby

Annika Svanberg Eve Lundberg Andreas Alm

Jennifer Persson

Rolf Nilsson

Hélèné Junesäter

Ulf Risinger

Annica Hjorter

Susanne AnderssonStaffan Falk

Jenny Olsson

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 ska vi köra, på vilka banor och för vilka hästar. Ovanstående uppgifter gäller även för 
ponnytävlingarna.

Avdelningens större kostnader  
(tkr)

Verksamhetsstöd till travklubbar  546
Tulldeklarationer Norge   534 
Propositioner    405

Nilla Tomelius



13

SVENSK TRAVSPORT STAB
Till travsporten är alla välkomna

Staben på Svensk Travsport verkar tvärdimensionellt och bistår/stöttar i mångt och mycket andra avdelningar med sin kompetens. 
Avdelningen samverkar även i stora delar med andra organisationer i sitt arbete – framförallt med ATG. Mycket av avdelningens arbete 
sker utifrån en relativt fastställd årscykel men är också i hög grad händelsestyrd.

SVENSK TRAVSPORTS STAB
Idel lovord med ponnytravet på travsport.se

Under våren 2017 integrerades ponnysporten på vår webbplats travsport.se.  
 
– Det här har varit mycket efterlängtat av alla våra aktiva inom ponnysporten som är en viktig 
del av travets ungdomsverksamhet och också en rekryteringsbas för stora travet, säger Per 
Öström som är administrativ chef med ett övergripande ansvar för IT-frågor. 
 
Ponnysporten utgör en omfattande del av den svenska travsporten med drygt tusen licensier- 
ade kuskar och ryttare. Under året arrangerades 1 259 lopp med 886 hästar som totalt gjor- 
de 10 702 starter. 
 
– Att integrera ponnytravet med travsport.se har varit ett mycket omfattande arbete  
och vi har fått idel lovord från de aktiva. Nu finns resultat, stambok, sportinformation,  
internetanmälan till tävlingarna, licensansökan, banprogram och tillsammans  
med stora travet också en vässad tävlingskalender, säger Per Öström.
 
Under året har flera stora IT-projekt påbörjats. Per Öström fortsätter:
 
– Vi har startat utveckling av Bank-ID där första etappen ska sjösättas i början av  
2018. Syftet är att skapa ett enklare sätt för våra kunder att logga in hos oss.  
Fortsatt ska vi utveckla digitala registreringstjänster och därmed komma ifrån  
den obsoleta blanketthanteringen.
 
Ett efterlängtat biljettsystem
Att ersätta travsportens omoderna publikhantering och dess djungel av olika  
entrékort har diskuterats och efterfrågats i många år. Svensk Travsport har under  
2017 startat implementeringen av ett nytt nätbaserat biljettsystem. Banorna Sol- 
valla, Åby, Jägersro och Bergsåker är de första som kopplats på och under 2018  
är målsättningen att övriga banor ansluts. 
 
– Ett nödvändigt förändringsarbete. Genom biljettsystemet, som även innehåller  
en restaurangmodul, och dess samverkan med vårt CRM-system får vi och banor- 
na en ny kundkännedom och kommunikationsmöjligheter med vår publik. Det inne- 
bär bland annat att vi kan skicka ut olika erbjudanden.
 
Ny spelmarknad – ny IT-struktur
Omregleringen av spelmarknaden påverkar Svensk Travsports organisation och funk- 
tioner i grunden. Det gemensamma IT-samarbetet med ATG som pågått i nästan 45 år 
kommer upphöra.
 
– Det har varit ett oerhört fokus på omställningsarbetet som kommer intensifieras ytterligare 
nästa år. Den 1 januari 2019 sjösätts det nya licenssystemet och då ska vi stå på egna IT-ben. 
Det görs bland annat för att kunna erbjuda alla spelbolag som så önskar adekvat sportinfoma-
tion om våra tävlingar. Vidare har vi startat första etappen av en ny travsport.se som enligt plan 
kommer se dagens ljus under november 2018.
 
Stor kartläggning inför GDPR
Den 25 maj 2018 ersätter GDPR (General Data Protection Regulation) PUL 
(Personuppgiftslagen). Inför den nya lagen har en omfattande genomgång och karläggning av 
Svensk Travsports interna system och processer som hanterar personuppgifter påbörjats. De åt-
gärder som identifieras ska vara genomförda under nästa år i enlighet med GDPR:s föreskrifter. 
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Avdelningens större kostnader  
(tkr) 

Periodiskt understöd  4 746
Försäkringar aktiva  3 066
Verksamhetsstöd BAS  2 359 
Omställningskostnader  2 359
Anslag Nordiska Travmuseet 1 000
Div. kommittéer/nämnder     975



15

SVENSK TRAVSPORTS STYRELSE

Hans Ljungkvist
 Ordförande 

 Marjaana Alaviuhkola 
  Vice ordförande 

Arendt Cederqvist  

Mats Norberg Daniel Schützer Erik Adielsson 

Ingela Claeson
                   Adjungerad 

Hanna Eriksson
    Adjungerad 

Lina Bertilsson
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Styrelsen och generalsekreteraren för  
 
Svensk Travsport  

org.nr 802003-5575 
får härmed avge 

Årsredovisning och 
koncernredovisning
för verksamhetsåret 2017.

Förvaltningsberättelse
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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten     
 
Koncernen      
Koncernen består av moderbolaget, Svensk Travsport, och dot-
terbolagen Tropterty AB och Svenska Travsportens Centralförbund 
Utvecklings AB med tillhörande dotterbolag Hästsportens 
Administrativa Center AB, TR Media AB samt Svensk Travsport 
AB. AB Trav och Galopp (ATG) ägs till 90 % men redovisas som 
ett intressebolag eftersom Svensk Travsport inte har bestämmande 
inflytande i styrelsen. Styrelsesammansättningen i ATG regleras i 
ATG:s bolagsordning varigenom de statliga ledamöterna har major-
itet. Hästsportens Administrativa Center AB har sitt säte i Borlänge, 
övriga bolag i Stockholm.      
  
       
Moderföretaget      
 
Ändamål      
Svensk Travsports 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 trav-
sporten. 
- 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 tävlingsverksamhetens 
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 svenska 
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  
travsällskapen 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  
verksamma travsällskap, anslutna travklubbar och basorganisationer.

Omsättning    
Omsättningen i moderbolaget ökade till 346 060 (336 111) tkr. 
Det är en ökning med cirka 3%. Ökningen beror framför allt på att 
Svensk Travsport erhållit en, jämfört med 2016, högre ersättning 
från ATG för havda kostnader för sportsliga projekt i syfte att lång-
siktigt främja travsportens utveckling och geografiska spridning. I 
syfte att skapa jämförbarhet mellan åren kan marknadsersättningen 
från ATG samt intäkter från Breeders Crown elimineras. En sådan 
beräkning visar att omsättningen har ökat med 0,4 mkr från 97,5 
mkr 2016 till 98 mkr 2017.      
  
Kostnader 
Rörelsekostnaderna i moderbolaget ökade till 349 146 (335 701) 
tkr. Det är en ökning med cirka 4%. Ökningen beror dels på 
högre kostnader för Kanal 75 och andra kostnader hänförliga till 
sportsliga projekt, men även kostnader hänförliga till arbetet kring 
separationen från ATG. För att skapa samma jämförbarhet som för 
intäkterna kan samtliga kostnader hänförliga till marknadsersättnin-
gen från ATG samt Breeders Crown elimineras. En sådan beräkning 
visar att rörelsekostnaderna har ökat med 3,9 mkr från 97,1 mkr 
2016 till 101,1 mkr 2017.

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet uppgick till -3 086 tkr vilket motsvarade en minskning  
med 3 496 tkr jämfört med rörelseresultatet för 2016 vilken uppgick 
till + 410 tkr.       
 
Styrelsens arbete     
Under verksamhetsåret 2017 hade styrelsen sju protokollförda 
sammanträden varav ett var konstituerande sammanträde, och har 
därutöver haft två strategidagar. 

Styrelsen och generalsekreteraren för Svensk Travsport, org.nr 802003-5575, får 
härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2017.

Flerårsöversikt för moderbolaget
          

Belopp (tkr)                                                            2017                                            2016            2015            2014        2013

 
Verksamhetsintäkter  346 060   336 111   316 164   276 378  189 959
Verksamhetskostnader  -349 146  -335 701  -313 993  -277 230 -191 224
Finansiella poster  1 706                                       62          190          597         528
Resultat efter finansiella poster  -1 380        472       2 361         -225        -737
Årets resultat  -1 211            44          915            64             0
Antal årsanställda  58            54            50            49           51
Lönekostnad/årsanställd  491        498          465          448         471
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Förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser under 2017                                                                           
Den svenska travsportens 33 banor arrangerade under 2017 till-
sammans 873 tävlingsdagar, vilket är en minskning med 14 dagar 
jämfört med föregående år. Antalet lopp uppgick till 8 638 (-212) 
och totalt startade 12 152 hästar (-663) och gjorde tillsammans 94 
322 starter (-4 107). Utdelade prispengar ökade till 761,1 miljoner 
kronor (+13,5). 
 
Den professionella delen av travsporten står solid med enbart 
marginella förändringar vad gäller anral utövare och hästar i träning. 
Den 1 november 2017 fanns det 398 (-3) personer med professionell 
travtränarlicens som tränade 8 106 hästar (-103). Den negativa 
trenden för amatörtränarna består, där antalet licenser uppgick till 3 
873(-254) och hästarna till 8 354 (-576).
 
Under flera år har tävlingsprogrammet anpassats till ett minskande 
hästunderlag, till följd av minskad uppfödning i Sverige, men 
under de två senaste åren har betäckningssiffrorna glädjande vänt 
uppåt. För varmbloden registrerades 4 427 (+ 62) betäckningar. 
Kallblodsaveln som ökade antalet betäckningar med över 13 procent 
2016 försvarade tagen terräng i år då 693 (+12) ston betäcktes, den 
högsta noteringen på tio år.

En stor del av undomsverksamheten bedrivs inom ponnytravet. 
Under 2016 genomfördes 1 259 lopp (+63) med 886 (-36)  hästar 
som totalt gjorde 10 702 (+374) starter. Antalet tävlingslicenser 
ökade till 1 035 (+60).
 
Sportsligt har den svenska travsporten fortsatt firat stora framgån-
gar. Bland de äldre hästarna imponerade bland annat Readly 
Express som gick obesegrad genom 2017 med storloppssegrar på 
världsrekordtider. Importerna Propulsion och Twister Bi håller 
båda världsklass och starka unghästkullar presenterade stjärnor som 
Cyber Lane och Villiam. På kallblodssidan finns alltjämt Månprinsen 
A.M. som främste företrädare bland de äldre. Järvsö Pegasus tog 
en överlägsen seger i Kallblodsderbyt och Tekno Eld toppade 
Kallblodskriteriet.
 
Mål klara för Pegasus 2020
Under 2017 har Svensk Travsport beslutat om gemensamma mål för 
Pegasus 2020, som är ett strategiskt måldokument för att nå trav-
sportens önskvärda läge. Dokumentet har ersatt det gamla Horisont 
2017 och över 850 personer i hela landet har medverkat i processen.
 
Pegasus 2020 övergripande mål är att öka publik och antal hästar 
utifrån fyra segment: Elit, Bredd, Bas och Hästvälfärd. Därigenom 
stärks den breda folkliga förankringen för travsporten och uppföd-
ningen stimuleras.
 
De övergripande målen har brutits ned i tio nationella mål som 
skall uppnås under 2020. Banorna och basorganisationernas sätter 
därutöver egna mål kopplade till Pegasus 2020.

Målarbetet har anslutits till ett omfattande utbildningsprogram 
för ledningsgrupp, travbanechefer och andra nyckelpersoner som 
tagits fram i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm. Utifrån 
hybridorganisationers komplexitet har utbildningen innehållit ämnen 
som ledarskap, operativ effektivitet, förändringsledning och personlig 
utveckling.
 
Spelutredningens förslag och krav på marknadsavgift
Den 31 mars presenterade statens utredare Håkan Hallstedt  

 
”En omreglerad spelmarknad”. Ett sedan länge icke fungerande 
spelmonopol ska ersättas med ett licenssystem från och med 2019. 
Förslaget innehåller till stora delar de grundbultar Svensk Travsport 
arbetat för tillsammans med AB Trav och Galopp (ATG) och Svensk 
Galopp. Det innebär bland annat att ATG får sänkt spelskatt, påförs 
bolagsskatt och ges nya möjligheter att bredda sin verksamhet med 
sportspel, nätcasino och att etablera sig internationellt. Samtidigt kan 
alla bolag som vill arrangera vadhållning på hästar.
 
I vårt remissvar till utredningen betonades att travsporten också 
fortsatt måste garanteras en rimlig del av spelomsättningen för att 
kunna överleva och utvecklas. Svensk Travsport anser därför att en 
marknadsavgift bör införas för spelbolag för att få arrangera spel på 
travets tävlingar. Avgiften skapar dels lika villkor för hästspelsbola-
gen, dels finansieras kostnader som uppkommer i samband med täv-
lingar och för Hästnäringens Nationella Stiftelses verksamhet, vilka 
är av gemensamt intresse för både sporten och spelbolagen.

I samband med att lagrådsremissen presenterades i december 
markerade civilminister Ardalan Shekarabi särskilt kopplingen 
mellan spel på hästar och hästnäringens finansiering. En utredning 
ska under 2018 komma med kompletterande förslag om hur finan-
sieringen säkerställs. Under utredningen behåller staten sin majoritet 
i ATGs styrelse.
 
En omreglerad spelmarknad innebär omfattande förändringar av 
travsportens organisationsstruktur eftersom det snart 45-åriga 
samarbetet inom sport och spel måste upphöra i sin nuvarande form 
då ATG fråntas monopolet på spel på hästar och likställs med övriga 
spelbolag som arrangerar spel på våra tävlingar.
 
Omställningen innebär bland annat att delar av ATG:s nuvarande 
verksamhet kommer att flyttas till Svensk Travsport. Det berör bland 
annat områden som IT, sportdata och beslut om tävlingsschema och 
ekonomiska fördelningssystem.
 
Banornas pengar baseras på travintresset
Inför 2018 förändrades systemet för medelsfördelning till banorna. 
På förslag från Svensk Travsport har ATG beslutat att varje bana 
får dels pengar till själva tävlingarna, dels pengar till drift och daglig 
verksamhet. Den senare delen – pengar till banornas dagliga verk-
samhet – har genomgått en grundlig förändring.
 
Man kan förenklat säga att fram till i fjol har fördelningen av toto-
överskottet till banorna varit baserad på banornas storleksförhålland-
en som gällde på 1990-talet, med årliga förändringar baserade på 
spelets utveckling i banans egen region. Nu införs ett system som är 
lättare att förstå, som baserar sig på verkligheten idag och – framför 
allt – även tar hänsyn till sportsliga värden, inte bara spel. I det nya 
systemet fördelas delar av totomedlen efter hur mycket travintresse 
det finns i varje banregion. 
 
Det nya systemet innebär även att det finns ett incitamentssystem 
för banorna som belönar rekrytering av nya aktiva, propositioner 
som lockar många startande hästar och travskolor som har många 
elever. Sammanfattningsvis följer pengarna travintresset. Ju fler 
aktivt travintresserade det finns i en banregion, desto mer pengar får 
banan.
 
Ytterligare förändringar av fördelning av totomedel kommer att 
införas när den nya spellagstiftningen införts 2019.
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Förvaltningsberättelse

Troperty AB ett nytt dotterbolag
För att möta kraven och möjligheterna på en kommande licens-
marknad har ett dotterbolag till Svensk Travsport, Troperty AB, bil-
dats. Bolaget samlar travsportens kommersiella åtaganden med syfte 
att förvalta, utveckla, förädla, sälja och distribuera immateriella rät-
tigheter samt andra produkter och tjänster för travsportens räkning.
 
Världskonferens i Kanada
Hästvälfärdsfrågor var i fokus när travsportens världskonferens 
arrangerades i Kanada under augusti. Sverige lanserade hårdare 
drivningsregler som ett sätt att stärka hästvälfärden och nådde här en 
samsyn med en stor majoritet av länderna. År 2019 är Sverige värd 
för konferensen.
 
Behovet av harmoniserade och fungerande straff för dopningsbrott 
aktualiserades i samband med flera mycket uppmärksammade 
fall, där bland annat en fransk travtränare dömts till olika straff i 
Frankrike, Norge och Sverige. Travtränaren har kunnat fortsätta sin 
träningsverksamhet bakom en annan person som innehar tränarli-
cens, en så kallad målvakt. En dialog pågår inom den europiska trav-
unionen UET med ambitionen att nå en samsyn i denna angelägna 
fråga, där Sverige och Norge har infört regler som sätter stopp för 
målvaktslösningar.
 
Planeringen av 2018 års tävlingsprogram innebar att en större förän-
dring gjordes, där Solvallas erhöll tisdag som en egen tävlingsdag och 
samtidigt fortsätter att arrangera V86 Xpress tillsammans med Åby, 
Jägersro och Bergsåker på onsdagar. Flera andra banor påverkas. 
Syftet är att möjliggöra för Solvalla att utveckla sina tävlingsarrange-
mang och locka mer publik. 
 
Svensk Travsport har fortsatt att fokusera på publikprojekt och 
hästägarrekrytering. Vinnarcirkeln är en populär frågesport för 
banpubliken som genomförts under 19 tävlingsdagar, samarbete 
med jubilerande ICA har skett på 15 banor och hästägartävlingen 
Rikstravet team SHL har slagit flera rekord. Vidare har vi deltagit i 
ett antal ridsportevent och ungdomsmässor runt om i landet. Under 
året har flera nya verktyg som bland annat CRM-stödet och part-
nerexponeringar i digitala ytor sjösatts. Hästägarverktyg som till 
exempel Hooftrax Travapp och prisjämförelsesajten Horserunner är 
nu på plats.

Under 2017 har Svensk Travsport diskuterat utökat samarbete med 
den danska travsporten med syfte att stärka såväl sport, avel som 
hästspel i Norden. Ett förslag har presenterats där dansk travsport 
stegvis fram till 2024 blir medlem i Svensk Travsport. Det innebär 
bland annat gemensamt tävlingsreglemente och att dansk travsport 
ingår i fördelningssystemet. 

Förväntad framtida utveckling samt risker och osäkerhetsfaktorer
Sportkontorets och travbanornas arbete under 2018 riktas mot de 
nationella och lokala mål som fastställts inom Pegasus 2020. Genom 
de verktyg som används ska samtliga handlingsplaner och aktiviteter 
dokumenteras, följas upp och utvärderas.

Riksdagen beslutar om en ny spellagstiftning under våren 2018. Det 
är alltjämt oklart om och när en marknadsavgift för spelbolag som  
 

arrangerar spel på travsportens lopp införs i det nya licenssystemet 
som sannolikt kommer igång 2019. Det är principiellt oerhört viktigt 
att den finansieringsmodell som sedan 1923 byggt upp travsporten 
bibehålls. En statlig utredning har uppdraget att under 2018 ta fram 
en lösning.

Ett stort orosmoment i de föreskrifter som Lotteriinspektionen föres-
lår i en remiss är krav på registrering av allt spel.  Om inte banspel 
ges ett undantag får det allvarliga konsekvenser för travbanornas 
arrangemang.

Övergången till en licensmarknad innebär mycket stora förändringar 
i samarbetet mellan Svensk Travsport och ATG, där relationen till 
ATG i många hänseenden måste vara lika som till andra spelbolag. 
För att kunna agera på en ny spelmarknad och samverka med flera 
spelbolag har ett dotterbolag, Troperty AB, bildats. IT och ekonomi-
funktioner är exempel på andra områden där omfattande förberedel-
ser görs som innebär förändringar i sportkontorets organisation.

En EU-dom från november 2016 (Baštová) kommer sannolikt förän-
dra nuvarande skatteregler avseende moms, som kan innebära stora 
kostnadsökningar för hästägarna. Dialog med skatteverket om en 
lösning förs. Ärendet ligger för närvarande hos Skatterättsnämnden 
för avgörande. 
 
Miljöinformation     
Svensk Travsport ingår i Hästnäringens Miljökommitté, som är ett 
nätverk och referensgrupp avseende hållbarbetsfrågor inom häst-
näringen. Kommittén har till huvudsyfte att bevaka aktuella och 
gemensamma miljö- och hållbarhetsfrågor samt även lagstiftnings- 
och utvecklingsfrågor. Där så är möjligt ska gemensamma remis-
svar/yttranden inom ansvarsområdet avges genom samordning via 
kommittén. En annan uppgift är att informera om och bevaka miljö-/
hållbarhetsfrågor inom de egna organisationerna samt när så bedöms 
lämpligt också driva dessa frågor gentemot myndigheter, medier etc.
 
Projektet Skitsmart har varit en viktig aktivitet 2017.  Syfte är att 
genom att sammanfatta och förpacka kunskaps- och faktamate-
rial kring hästgödsel öka medvetenhet och kunskap om hästhållares 
ansvar kring hästgödsel samt olika lagrings- och hanteringsalternativ. 
Skitsmart har haft fokus på att aktivera de sociala kanalerna, bygga 
samarbete med HästSverige och andra relevanta aktörer. Dessutom 
har ett möte på temat ”Samtal om hästgödsel” genomförts med 
aktörer som redan använder - eller vill använda - hästgödsel som sub-
strat eller på annat sätt kommer i kontakt med hästgödsel. Ytterligare 
möten med olika fokus planeras inom projektet under 2018.
Miljökommittéen har även samarbetat med Greppa näringen/
Jordbruksverket kring en skrift i serien Praktiska råd - Bra hagar för 
hästen och miljön.
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Förvaltningsberättelse

Förslag till vinstdisposition  
        

Belopp (tkr)                                                          

 
Balanserad vinst     8 837 953 
Årets vinst      -1 211 257 
Summa kronor     7 626 969
 
Styrelsen föreslår att    
vinstmedlen disponeras så att i ny räkning balanseras   7 626 696

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 89 078 tkr.
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RESULTATRÄKNING 
KONCERNEN
          
        2017-01-01   2016-01-01 

Belopp i tkr   Not    - 2017-12-31   - 2016-12-31

Nettoomsättning   1     456 817      433 147
Andelar i intresseföretags resultat  13         89 138        7 834
Övriga rörelseintäkter                   1              –
         545 956    440 981
 
 
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader   2, 20    -358 747      -336 606
Personalkostnader   3      -94 295       -91 942 
Avskrivningar av materiella och                       
immateriella anläggningstillgångar  4         -1 507        -996 
Rörelseresultat           91 407      11 437
 
 
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter                                 6              544           386
Räntekostnader och liknande resultatposter   7           -38           -175

 
 

Resultat före skatt          91 913       11 648
Skatt på årets resultat    9       -1 592      -1 381
Årets resultat          90 321         10 267
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BALANSRÄKNING 
KONCERNEN
          
           

Belopp i tkr   Not    2017-12-31    2016-12-31

TILLGÅNGAR    
 
Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar      
Goodwill   10            551   1 103
Kundrelationer   22            236          –
Pågående projekt                   –           5
                787    1 108
 
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer  11         5 134       2 947
                         5 134    2 947  
     
 
Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i intresseföretag   13     604 453             515 375
Andra långfristiga värdepappersinnehav  14       13 018   7 083
Andra långfristiga fordringar   14         2 197   1 155
         619 668             523 613

Summa anläggningstillgångar        625 589               527 668
 
 
Omsättningstillgångar  
Varulager m.m. 
Färdiga varor och handelsvaror               222    209
                                 222    209
 
Kortfristiga fordringar            
Kundfordringar          25 540            25 810
Fordringar hos intresseföretag                  –              2 483
Skattefordringar            2 664              3 260
Övriga fordringar   15       65 660                       59 752 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16         3 773               3 437
           97 637                         94 742
 
Kortfristiga placeringar               –              5 666
                           –              5 666

Kassa och bank          36 871            27 252
Summa omsättningstillgångar        134 730           127 869

SUMMA TILLGÅNGAR        760 319             655 537 
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BALANSRÄKNING 
KONCERNEN
          
           

Belopp i tkr   Not    2017-12-31    2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
 
Eget kapital     
Dispositionsfond              118           118
Andra fonder         
Kapitalandelsfond       603 853    514 775
Balanserat resultat inklusive årets resultat        22 344      21 100
        626 315    535 993
 
 
Avsättningar
Uppskjuten skatt            1 057          831
             1 057          831
 
Kortfristiga skulder  
Leverantörskulder          15 346     12 129
Skulder till intresseföretag           43 871     31 863
Skatteskulder            1 128       1 218
Övriga skulder           18 006     16 595
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18       54 596     56 908
         132 947                118 713
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER       760 319                655 537 

SPECIFIKATION ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
 

KONCERNEN         
                       Dispositions-                 Kapitalandels-  Balanserat resultat  
Belopp i tkr                                      fond     fond   inkl. årets resultat 

Ingående balans 2016-01-01                  118    506 989        18 619      
Årets resultat             7 786            2 481            
Utgående balans 2016-12-31                   118    514 775        21 100
            
Årets resultat                         89 078                  1 243          
Utgående balans 2017-12-31                  118                  603 853        22 343 
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KASSAFLÖDESANALYS 
KONCERNEN
            
        2017-01-01   2016-01-01 

Belopp i tkr   Not    - 2017-12-31   - 2016-12-31

Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster           91 913   11 648
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.*        -87 125    -6 759
              4 788                  4 889 

Betald skatt            -1 086                 -2 415 
  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital             3 702     2 474 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital         
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager               -13                     18
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar          13 213     -6 304
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder            3 286    17 122
Kassaflöde från den löpande verksamheten         20 188    13 310
 
 
Investeringsverksamheten         
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  11         -3 155      -2 427
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 22            -250            -5
Förvärv av finansiella tillgångar   14         -7 165            -4
Kassaflöde från investeringsverksamheten        -10 570                  -2 436
 
 
Årets kassaflöde             9 618    10 874
Likvida medel vid årets början           27 252    16 378
Likvida medel vid årets slut**           36 871    27 252

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS 
KONCERNEN
            
        2017-01-01   2016-01-01 

Belopp i tkr   Not    - 2017-12-31   - 2016-12-31

*Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.          
Resultatandel från intresseföretag        - 89 078   -7 786
Av- och nedskrivningar av tillgångar            1 701     1 027
Övriga avsättningar                226           –
Resultat försäljning av anläggningstillgångar                26           – 
                -87 125                  -6 759 
 
**Likvida medel        
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:         
Kassa och bank            36 871  27 252
             36 871  27 252
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RESULTATRÄKNING 
MODERFÖRETAGET
            
        2017-01-01  2016-01-01 

Belopp i tkr   Not    - 2017-12-31  - 2016-12-31

Nettoomsättning   1    346 060  336 111
        346 060  336 111
Rörelsens kostnader         
Övriga externa kostnader   2, 20                -292 814               -281 602
Personalkostnader   3     -55 992                 -53 897
Avskrivningar av materiella och immateriella        
anläggningstillgångar   4          -340       -202
Rörelseresultat         - 3 086        410
 
 
Resultat från finansiella poster         
Resultat från andelar i koncernföretag  5        1 500         –
Ränteintäkter och liknande resultatposter  6           212       135
Räntekostnader och liknande resultatposter                           7              -6       -73
Resultat efter finansiella poster         - 1 380       472
 
 
Bokslutsdispositioner         
Bokslutsdispositioner, övriga                              8           282        -83
Resultat före skatt          - 1 098        389 
 
 
Skatt på årets resultat                              9           -113     -345
Årets resultat           - 1 211        44



28

BALANSRÄKNING 
MODERFÖRETAGET
            
           

Belopp i tkr   Not    2017-12-31 2016-12-31

 
TILLGÅNGAR          
 
Anläggningstillgångar          
Materiella anläggningstillgångar         
Inventarier, verktyg och installationer  11      1 009     1 310
          1 009     1 310
 
 
Finansiella anläggningstillgångar         
Andelar i koncernföretag   12         993    888
Andelar i intresseföretag   13         600    600
          1 593 1 488

Summa anläggningstillgångar         2 602 2 798
 
 
Omsättningstillgångar         
Varulager m.m.         
Färdiga varor och handelsvaror            222        209
             222        209
 
 
Kortfristiga fordringar         
Kundfordringar       17 386  16 108
Fordringar hos koncernföretag         2 868         –
Fordringar hos intresseföretag               –    2 483
Skattefordringar            264       234
Övriga fordringar   15    65 635  59 713
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16         508       798
        86 661 79 336
 
 
Kassa och bank       25 518  15 673
Summa omsättningstillgångar                   112 401 95 218

SUMMA TILLGÅNGAR                   115 003 98 016
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BALANSRÄKNING 
MODERFÖRETAGET
            
           

Belopp i tkr   Not    2017-12-31 2016-12-31

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER          
 
Eget kapital         
Dispositionsfond            118      118
             118       118
         
Balanserad vinst         8 838    8 794
Årets resultat       - 1 211       44
          7 627   8 838

          7 745    8 956
 
 
Obeskattade reserver         
Periodiseringsfonder   17      1 534    1 816
          1 534    1 816
 
 
Kortfristiga skulder         
Leverantörskulder         5 965   4 792
Skulder till koncernföretag         3 094   2 565
Skulder till intresseföretag        45 244 31 863
Övriga skulder        15 671 11 585
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18    35 750 36 439
                   105 724 87 244
 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                 115 003 98 016

SPECIFIKATION ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
 
MODERFÖRETAGET           
                                                    Dispositions-                   Balanserat 

Belopp i tkr     fond      resultat          Årets resultat

Ingående balans 2016-01-01     118     7 879       915 
Omföring av föregående års resultat            915      -915
Årets resultat     118     8 794         44
 
Utgående balans 2016-12-31      118     8 794         44
Omföring av föregående års resultat              44        -44
Årets resultat                 -1 211
 
Utgående balans 2017-12-31     118     8 838      -1 211
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KASSAFLÖDESANALYS 
MODERFÖRETAGET
            
        2017-01-01 2016-01-01 

Belopp i tkr   Not    2017-12-31 2016-12-31

Den löpande verksamheten         
Resultat efter finansiella poster          -1 380       472
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.*        -1 160        202
          - 2 540       674
 
 
Betald skatt             -111        452
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital          -2 651        222 
 
 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital         
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager            -13          18
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar         6 616    -2 227
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder         5 932   13 373
Kassaflöde från den löpande verksamheten        9 884    11 386
 
 
Investeringsverksamheten         
Förvärv av materiella anläggningstillgångar                            11         -39        -1 187
Kassaflöde från investeringsverksamheten           -39           -1 187
 
 
Årets kassaflöde         9 845    10 199
 
 
Likvida medel vid årets början       15 673     5 474
Likvida medel vid årets slut**       25 518    15 673
 
 
*Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.  
Anteciperad utdelning från dotterföretag      -1 500         –  
Av- och nedskrivningar av tillgångar          340    202
        -1 160      202    
 
**Likvida medel        
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:         
Kassa och bank       25 518 15 673
                     25 518                15 673
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NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER 
OCH BOKSLUTSKOMMENTARER

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. 
 
Immatriella 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 avskrivni8ng enligt plan. 
 
 
 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade  
nyttjandeperiod.    

Följande avskrivningstider tillämpas:             
   Koncernen Moder- 
     företaget  
Materiella  
anläggningstillgångar    
Datorer   5 år        5 år
Inventarier, verktyg           
och installationer  5 år    5 år   
    
Immatriella  
anläggningstillgångar   
Goodwill  5 år 
Kundrelationer  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 90% av aktierna i AB Trav och Galopp 
(ATG). ATGs styrelsesammansättning regleras i ATGs bolagsord-
ning och därmed har Svensk Travsport inte något bestämmande 
inflytande. ATG klassas därmed som ett intresseföretag 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. 
     
Koncernuppgifter   
Företaget ägs av de inom Sverige verksamma travsällskap samt 
de travklubbar och basorganisationer som beviljats anslutning. 

Närståendetransaktioner   
Intresseföretag     
Svenskt Travsport har under året erhållit marknadsersättning 
från ATG med 239 831 tkr (230 385 tkr).    
   
Koncernföretag    
Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser  
2,6 % av inköpen och 2,0 % av försäljningen andra företag inom 
hela den företagsgrupp som koncernen tillhör. 

Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor 
avser 0,03 % av inköpen och 0,03 % av försäljningen andra 
företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör. 
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NOT 1  
NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING
             

         2017-01-01  2016-01-01 
         2017-12-31 2016-12-31

 
Koncernen         
Nettoomsättning per väsentligt intäktsslag         
Serviceavgifter från sällskapen           61 504 62 039
Marknadsersättning                      239 831 230 386
Registreringsavgift           10 877 10 976
Böter             7 545    6 637
Licensavgifter             3 825    4 005
Analysavgifter                475 639
Avelsvärderingsavgifter             1 779   2 013
Försäljning varor             1 460    1 336
Försäljning tjänster                849    779
Prenumerationer           36 037 36 057
Lösnummerförsäljning           15 195 14 977
Annonser             9 279 11 845
Breeders´ Crown             8 251 8 176
Periodiskt understöd               -536  659
Övrigt                          60 446 42 569
                        456 817 433 147

 
 

Moderföretaget  
Nettoomsättning per väsentligt intäktsslag         
Serviceavgifter från sällskapen           61 504 62 039
Marknadsersättning                      239 831 230 386
Registreringsavgift           10 877 10 976
Böter             7 545    6 637
Licensavgifter             3 825    4 005
Analysavgifter                475 639
Avelsvärderingsavgifter             1 779   2 013
Försäljning varor             1 460    1 336
Försäljning tjänster                849    779
Breeders´ Crown             8 251 8 176
Periodiskt understöd               -536 659
Övrigt           10 200 8 412
          346 060 336 111
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NOT 2  
ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER
             

          2017 2016

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

 
 

Övriga externa kostnader                                                        2017-01-01 2016-01-01 
Koncernen               -2017-12-31 -2016-12-31

Råvaror och förnödenheter         
Anslag         
Dopningslabb         
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         
         

 

484
103

300
93

 
 
 

28 622
4 429
8 641

29 106
4 014
1 869

244
3 253

210 544
844

2 122
4 007
2 783
1 191
8 176

18 551
8 210

336 606
 
 

4 429
8 641
 2 562
1 869
2 653

208 038
844

1 958
3 301
2 783
1 191
8 176

29 961
5 196

281 602

 

526
113

317
113

 
 
 

35 635
6 296
8 889

25 883
5 304
2 710

48
3 634

212 660
993

1 142
3 773
3 436
1 011
8 251

27 108
11 974

358 747
 
 

6 296
8 889       
2 769
2 710
2 912

211 156
993
988

3 158
3 436
1 011
8 251

32 463
7 782

292 814
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NOT 3  
ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
              

                               2017-01-01        2016-01-01 
               -2017-12-31      varav män                           -2016-12-31    varav män

                 Anställda                      Anställda
Moderföretaget         
Sverige 1)       58  35%   54 32%
Totalt i moderföretaget       58  35%   54 32%
1)Inkluderar anställda inom ramen för Hästsportens Ungdomssatsning       
Dotterföretag         
Sverige       49  65%   52 69%
Totalt i dotterföretag       49  65%   52 69%
         
Koncernen totalt                  107  48%   106 49%

 
 

Könsfördelning i styrelse och företagsledning       2017  2016

        Andel kvinnor Andel kvinnor
Moderföretaget         
Styrelse         29% 14%
Företagsledning        44% 50% 

 
Koncernen totalt         
Styrelse         32% 29%
Företagsledning        44% 40%

 
 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader    2017-01-01- 2017-01-01-  2016-01-01-   2016-01-01- 

                                                                                                     2017-12-31        2017-12-31                    2016-12-31                  2016-12-31

  
      Löner och Sociala  Löner och Sociala 
      ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Moderföretaget     32 777  15 862  30 673 15 027
(varav pensionskostnad)     1)  (4 150)  1)   (4 325)
Dotterföretag     27 597  10 261  26 001 11 019
(varav pensionskostnad)       (2 333)  (3 105)
Koncernen totalt     60 374  26 123  56 674 26 046
(varav pensionskostnad)     2)  (6 483)  2) (7 430)
1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 569 tkr (f.å. 598 tkr) generalsekreterare och 0 tkr (0 tkr) styrelse.  
    Företaget har inga utestående pensionsförpliktelser till generalsekreterare och styrelse.      
2) Av koncernens pensionskostnader avser 983 tkr (f.å. 952 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     2017-01-01- 2017-01-01-  2016-01-01-   2016-01-01- 

styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda                                2017-12-31        2017-12-31                    2016-12-31                  2016-12-31

      Styrelse och Övriga  Styrelse och Övriga 
      Generalsekr. anställda Generalsekr. anställda

Moderföretaget 
Sverige      2 217  30 560  2 139 28 534
Moderföretaget totalt     2 217  30 560  2 139 28 534
(varav tantiem o.d.)     (–)  (–)  (–) (–)
         
Dotterföretag         
i Sverige     1 684  25 913  1 502 24 500

Koncernen totalt     3 901  56 473  3 641  53 034
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FORTSÄTTNING NOT 3  
ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
        2017-01-01-2017-12-31  2016-01-01-2016-12-31              

 
Arvoden till styrelseledamöter i Svensk Travsport (tkr)    
     Styrelsearvode Dagarvode  Styrelsearvode Dagarvode 
Hans Ljungkvist     210  88  210  61
Marjaana Alaviuhkola     110  –  103  –
Arendt Cederqvist      90  –   90  –
Mats Norberg        90  24   90  15
Daniel Schützer      90  26   90  –
Erik Adielsson      90  –   60  –
Lina Bertilsson      60  –    –  –
Maria Lejon       –  –   37  18
Dag Ekner       –  3   90  18 
Frida Edin (adj.)       –  –    –  –
Ingela Claesson (adj.)       –  –    –  – 
 
Arvoden som utgått för uppdrag under 2017 och 2016 i närstående bolag  som inte konsolideras i denna årsredovisning (tsek).  
Avser AB Trav och Galopp, Hästnäringens Nationella Stiftelse samt ATG Hästklinikerna AB.     

     Styrelsearvode 2017  Styrelsearvode 2016  
Hans Ljungkvist     137   120   
Maria Lejon     –     55    
Marjaana Alaviuhkola     105    90    
Arendt Cederqvist     127    95  
Dag Ekner     50    30   
Erik Adielsson     45    –  
Mats Norberg     66    – 
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NOT 4 
AVSKRIVNINGAR AV MATERIELLA OCH IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
          
        2017-01-01   2016-01-01 

        - 2017-12-31   - 2016-12-31

 
Koncernen         
Inventarier, verktyg och installationer      -1 507     -996
        -1 507     -996
Moderföretaget         
Inventarier, verktyg och installationer      -340      -202
        -340      -202

NOT 6
RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
          
        2017-01-01   2016-01-01 

        - 2017-12-31   - 2016-12-31

 
Koncernen         
Reversering av nedskrivningar       302      –
Nedskrivning av långfristiga placeringar          –      -67
Ränteintäkter, övriga       242      310
        544   386
Moderföretaget         
Ränteintäkter, övriga       212   135
        212   135

NOT 7 
RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
          
        2017-01-01   2016-01-01 

        - 2017-12-31   - 2016-12-31

 
Koncernen         
Räntekostnader, övriga       -38   -175
        -38   -175
Moderföretaget         
Räntekostnader, övriga       -6   -73
        -6   -73

NOT 8
BOKSLUTSDISPOSITIONER
          
        2017-01-01   2016-01-01 

        - 2017-12-31   - 2016-12-31

 
Periodiseringsfond, året upplösning      282     –
Periodiseringsfond, årets avsättning      –    -83
        282    -83

NOT 5 
RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
          
        2017-01-01   2016-01-01 

        - 2017-12-31   - 2016-12-31

 
Moderföretaget         
Anteciperad utdelning        1 500      –
         1 500      –
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NOT 9 
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 

                            2017-01-01 - 2017-12-31                                 2016-01-01 - 2016-12-31               
 
    Koncern   Moderföretag  Koncern  Moderföretag
Aktuell skatt   -1 366        -113   -1 144    -345
Uppskjuten skatt   -226            –   -237      –
Redovisad skatt   -1 592        -113   -1 381    -345
         
Avstämning av effektiv skattesats         
         
Redovisat resultat före skatt   91 913    -1 098   11 648     389
Skatt på redovisat resultat enligt gällande   
skattesats (22%)   -20 221        242    -2 563      -86 
         
Skatteeffekt av:         
Skatteeffekt av ränta periodiseringsfond  -1          -1         -2       -2
Övriga ej avdragsgilla kostnader   -668      -322     -572   -290
Utnyttjat underskottsavdrag   –           –          –        –
Ej skattepliktiga intäkter   18       298         33      33
Ej skattepliktiga intäkter, resultatandel ATG  19 610          –    1 723        –
Övrigt   -330      -330
    -1 592      -113   -1 381   -345
         
Effektiv skattesats   -2%       10%     -12%   -89%

NOT 10 
GOODWILL          
         

        2017-12-31  2016-12-31

 
Koncernen         
Ingående anskaffningsvärde        2 757  2 757
Nyanskaffningar           – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden      2 757  2 757
         
Ingående avskrivningar       -1 654  -1 103
Årets avskrivningar          -552     -551
Utgående ackumulerade avskrivningar      -2 206   -1 654  

 
Utgående redovisat värde           551  1 103

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.     
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NOT 11 
INVENTARIER, VERKYG OCH INSTALLATIONER 

                                      2017-12-31                                2016-12-31               
 
Ackumulerade anskaffningsvärden  Koncern   Moderföretag  Koncern  Moderföretag
Vid årets början   7 880   4 143   5 518  2 956
Nyanskaffningar   3 155        39   2 556  1 187
Avyttringar och utrangeringar   -1 490         –     -194     –
    9 545   4 182   7 880  4 143
         
Ackumulerade avskrivningar         
Vid årets början   -4 933   -2 833   -4 592  -2 631
Avyttringar och utrangeringar   1 464          –         67      –
Årets avskrivning plan på anskaffningsvärden -942      -340      -408     -202
    -4 411   -3 173   -4 933  -2 833
         
Redovisat värde vid periodens slut  5 134    1 009     2 947   1 310

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
    Troperty AB (fd TG Betting Aktiebolag), 556945-5354, Stockholm  1 000  100 150
Dotterföretags innehav         
   Hästsportens Administrativa Center AB, 556566-5444, Borlänge    100 
   Svensk Travsport AB, 556537-2314, Stockholm       100 
   TR Media AB, 556078-5114, Stockholm        100 

NOT 12 
ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
            

                  2017-12-31  2016-12-31

 
Ackumulerade anskaffningsvärden         
Vid årets början       888 888
Nyanskaffningar       105 –
Redovisat värde vid periodens slut      993 888
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NOT 13 
ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG 

                                      2017-12-31                                2016-12-31               
 
Ackumulerat redovisat värde   Koncern   Moderföretag  Koncern  Moderföretag
Vid årets början     515 375   600   507 589  600
Årets andel i intresseföretags resultat innan skatt 89 138   –       7 834  –
Årets andel i intresseföretags skatt  -60   –           -48  –
Redovisat värde vid periodens slut  604 453   600   515 375  600

          
        

    Bokfört värde 
        Andel/antal Kapitalandelens     hos 

  

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

   
 AB Trav och Galopp         
556180-4161, Stockholm       90,0  604 453 600

Anledningen till att AB Trav och Galopp redovisas som ett intressebolag är att det finns ett avtal med staten som reglerar styrelses-
ammansättningen. Detta gör att staten har styrelsemajoritet trots att Svensk Travsport äger 90% av bolaget.    
    

NOT 14 
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

                                      2017-12-31                                2016-12-31               
Andra långfristiga värdepappersinnehav    
 
Ackumulerade anskaffningsvärden  Koncern   Moderföretag  Koncern  Moderföretag
Ingående anskaffningsvärde   7 378   –   7 378  –
Omklassificering   5 707   –          –  –
Årets inköp   –   –          –  –
Utgående anskaffningsvärde   13 085   –   7 378  –

Ingående nedskrivningar   -295   –         –  –
Årets nedskrivningar   –   –     -295  –
Årets vändning av tidigare nedskrivningar  228   –         –  –
Utgående nedskrivningar   -67   –     -295  –

Bokfört värde   13 018   –    7 083  –
         
Andra långfristiga fodringar         
Ingående anskaffningsvärde   1 155   –   1 151  –
Årets inköp   1 100   –          4  –
Nedskrivning   -58   –         –  –
Utgående anskaffningsvärde   2 197   –   1 155  –

Andra långfristiga fodringar avser depositioner i TR Media AB och utgörs med 1 100 tkr av deposition till hyresvärd och 1 097 tkr 
avser deposition till Tidsam. 
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NOT 15 
ÖVRIGA FORDRINGAR 

                                      2017-12-31                                2016-12-31               
 
Ackumulerade anskaffningsvärden  Koncern   Moderföretag  Koncern  Moderföretag
Sportsystemet    1)   65 388   65 388   59 488  59 488
Övriga fordringar   272        247        264       225
    65 660   65 635   59 752  59 713
1) Posten består främst av Svensk Travsports fordringar på hästägare och Svensk Travsports fordringar på TDS-anslutna   
   (TränarDebiteringsSystemet) travtränare samt TDS-anslutna travtränares fordringar på hästägare.    
   

NOT 16
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
            

                     2017-12-31   2016-12-31

 
Koncernen         
Upplupna intäkter       1 709 1 705
Övriga poster       2 064 1 732
        3 773 3 437
         
Moderföretaget         
Övriga poster         508   798
          508   798

NOT 17
OBESKATTADE RESERVER
            

                     2017-12-31   2016-12-31

 
Moderföretaget         
Periodiseringsfonder         
•  Avsatt vid taxering 2012             –   282
•  Avsatt vid taxering 2013          473   473
•  Avsatt vid taxering 2015          978   978
•  Avsatt vid taxering 2016            83     83
        1 534 1 816

NOT 18 
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 

                                      2017-12-31                                2016-12-31               
 
    Koncern   Moderföretag  Koncern  Moderföretag
Upplupna personalkostnader   4 962     2 427     6 140    2 586
Skuld förtidsbetalda prenumerationer  12 022        –   13 409        –
Breeders´ Crown   29 596   29 596   29 405  29 405
Övriga poster   8 016     3 727     7 954    4 448
    54 596   35 750   56 908  36 439
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NOT 19
STÄLLDA SÄKERHETER SAMT EVENTUALFÖRPLIKTELSER
            

                     2017-12-31   2016-12-31

 
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 20 
LEASING

Årets leasingavgifter avseende koncernen uppgår till 2 407 tkr (1 140 tkr), varav lokalhyra utgör en väsentlig del.    
  
     
Framtida operationella leasingavgifter uppgår till följande: 

                                  Koncern                            Moderföretag            
 
Att betala   2017   2016   2017  2016
Inom 1 år   2 427   2 064   –  –
Senare än 1 år men inom 5 år   6 575   9 085   –  –
Senare än 5 år   –       –   –  –
         
Summa   9 002   11 149   –  –

NOT 21
DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST
            

                     2017-12-31   

 
Till fullmäktigesmötets förfogande står följande vinstmedel:     
Balanserad vinst       8 837 953 
Årets vinst                   -1 211 257      
Summa       7 626 969 

Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras så att ny räkning balanseras 7 626 969   

NOT 22
KUNDRELATIONER
            

                     2017-12-31   2016-12-31

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

Ingående avskrivningar             –    –
Årets avskrivningar            -14    –
Utgående ackumulerade avskrivningar           -14        –

Utgående redovisat värde           236        –
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  Stockholm 27 mars 2018

  Hans Ljungkvist       Johan Lindberg
  Ordförande       Generalsekreterare

  Marjaana Alaviuhkola      Arendt Cederqvist

  Daniel Schützer       Mats Norberg    
  

  Erik Adielsson       Lina Bertilsson

 

  Vår revisionsberättelse har lämnats 3 april 2018

  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 2017. Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår på 
sidorna 18–42 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 2017 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 3-17. Det är styrelsen och gener-
alsekreteraren 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 generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att årsredovisnin-
gen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och generalsekreteraren ansvarar även för den 
interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.
 
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen 
och generalsekreteraren 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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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 revision-
ssed 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 årsre-
dovisningen 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 kontroll.
• 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 
rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens uppskattningar i redovisningen 
och tillhörande upplysningar. 
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och generalsekreter-
aren använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen 
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 slutsatsen att det finns en väsen-
tlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 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 revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhål-
landen 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 transaktion-
erna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den 
finansiella 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 informera 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 generalsekreterarens förvaltning av Svensk Travsport för 
räkenskapsåret 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust.
 
Vi tillstyrker att fullmäktigemötet disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltnings-
berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet 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 generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande förenin-
gens vinst eller förlust, och det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret 
för förvaltningen enligt föreningens stadgar.
 
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om 
ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller generalsekreteraren 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 utgång-
spunkt 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 3 april 2018

Åsa Lundvall  Camilla Ral Ingvarson
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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