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Styrelsen och verkställande direktören för Stockholms Travsällskap (STS), org. nr. 802003-5567, 
lämnar härmed årsredovisning samt koncernredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.
        

2021 blev även det ett prövningens år. Pandemin satte sina spår på 
verksamheten även i år. Solvalla hade osedvanlig otur när det kom 
till de olika restriktionerna. Till exempel så slog restriktionerna 
oturligt på såväl Elitloppet som på Kriteriet. 

Naturligtvis var publikbortfallet det som påverkade oss mest. 
Men även själva restriktionerna påverkade oss organisato-
riskt, tämligen påtagligt. Det kostar både personalresurser 
och pengar att följa de vid var tid gällande restriktionerna. 
Organisationen har klarat av de olika uppgifterna väl och 
genomförde tävlingarna föredömligt.

Ska man basera intresset för travsport efter intresset av att 
spela på trav så har vi inte påverkats negativt. Vi tror dock 
inte att det är så enkelt att dra den slutsatsen. Vi kommer 
under året att bli varse om vi tagit stryk av pandemin när det 
kommer till intresset att besöka Solvalla på plats. Det finns 
tendenser att så är fallet men vi tycker att det är för tidigt att 
dra någon definitiv slutsats.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  

VERKSAMHETSÅRET 2021

Sporten
Sportsligt påverkades inte heller 2021 av pandemin. Svensk 
Travsport kunde arrangera travtävlingar under året som 
planerat, dock utan såväl hästägare som publik under större 
delen av året. 

2020 kunde vi med hjälp av en stor andel utlandshästar hålla 
uppe antalet startande. Under 2021 när det tävlades ograverat 
i övriga länder kunde vi skönja ett ganska dramatiskt tapp 
på startande hästar. Det så kallade normtalet på riksplanet 
droppade från + 6 057 (2020) till + 1124 (2021). Solvallas 
normtal dök till – 317 (+171, 2020).  

Solvalla genomförde under året 89 tävlingsdagar ( 87 egna 
plus två som vi tog över från Eskilstuna respektive Gävle). 
I Solvallas lopp delades det ut 173 200 000 kr i prismedel 
under 2021.



Snacket innan var att det var ett dåligt, eller i alla fall ett 
mindre bra, Elitloppsfält som kom till start 2021. 

Vi som arrangörer var dock tämligen nöjda med det fält som 
Anders Malmrot bjöd in. När krutröken lagt sig så kunde 
vi konstatera att årets vinnare Don Fanucci Zet vann på 
1.08.9 vilket är den snabbaste tiden någonsin i en 
Elitloppsfinal. 

Tider är naturligtvis inte allt men det bevisade att så 
dåligt var inte årets upplaga.

Elitloppshelgen genomfördes under restriktioner. Åtta 
personer utomhus tilläts, däremot kunde vi välkomna folk 
i våra restauranger. Dock med en meter mellan borden 
och begränsat antal vid varje bord. Men jämfört med 
2020 var det en avsevärd förbättring
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Solvallas sportsliga framgångar i svenska lopp (ett axplock):

ELITLOPPET 2021

*Segerrikast   **Vinstrikast   *** Serie                                                

  Treåringar
Francesco Zet  Svenskt Trav-Kriterium, Breeders Crown (H/V)
Lara Boko Svenskt Trav-Oaks
Glamorous Rain Breeders Crown (S)

  Fyraåringar

Calgary Games Svenskt Travderby
Honey Mearas Stochampionatet, Derbystoet, Sto-SM

   
  Femåringar och äldre

Don Fanucci Zet Elitloppet
Who’s Who Hugo Åbergs Memorial, Norbottens Stora Pris
Milligan´s School Åbys Stora Pris
Very Kronos Sundsvall Open Trot, Svenskt Mästerskap

  Championat Solvalla

Kusk* Örjan Kihlström
Tränare * Timo Nurmos
Monte*** Emilia Leo
Lärlingschampion*** Andreas Lövdal
Amatör (kusk)*** Christer Otterström
Amatör (tränare)*** Christer Otterström
Uppfödare** Menhammar
Ägare ** Stall Zet

FRANCESCO ZET

EMILIA LEO
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TRAVSKOLAN 
Även 2021 blev ett svårarrangerat år för Travskolan på grund 
av pandemin. Vi ökade deltagarantalet från 320 elever (2021) 
till 379 elever. 

Ponnytävlingarna kördes inte helt enligt plan (pga pandemin), 
så i vår strävan att producera fler ponnykuskar/ licenser nådde 
vi inte hela vägen fram.  Men det viktiga arbetet har fortsatt 
stort fokus.

EKONOMI 
STS gjorde 2021 ett positivt resultat på 2,7 MSEK. Det måste 
ses som ett bra resultat givet förutsättningarna och bristen på 
intäkter. Vi kunde dock behålla en större del av våra sponsorer 
och jämfört med 2020 så hade vi alla fall någon form av 
restaurang- och entréintäkter.

Under året avvecklade vi vår egen restaurangverksamhet 
och har i stället valt att Pontus Frithiof Group ska utföra 
dessa tjänster åt Solvalla. Efter en, som förväntat, guppig 
start så har ”Pontus” kommit på banan och återkopplingen 
gällande såväl matens kvalité liksom service har markant 
förbättras.

PERSONAL OCH 
ORGANISATION 
2021-12-31 hade Solvalla 23 heltidsanställda. Solvalla har 
under året reducerat personalstyrkan med 3 personer. 
Så sedan pandemins utbrott är Solvalla 10 personer 
(heltidsanställda) färre. 

Vi kommer att gå upp i antal anställda under året. Dock 
så kommer vi inte att landa på samma nivå som innan 
pandemin men runt 26-27 personer bedömer vi som rimligt.

Vi valde att avsluta vårt samarbete med AF Elteknik under 
2021 och istället har vi anställt Jan Rydén som tidigare 
jobbade för AF. Denna konvertering är 1:1 i person, men 
en bättre affär för STS. Detsamma kommer vi att göra 
med HAC under året. 

FASTIGHETER 
Detaljplanearbetet för Solvallastaden sattes på halt av 
Stockholms Stad i maj 2019 och detaljplanen kom inte heller 
igång under 2021. Anledningen till att detaljplanen pausats 
är fortsatt att staden inte lyckats lösa skolfrågan. 

Solvalla och Balder tog ett eget initiativ och började under 
2020 att skissa på och mejsla fram en lösning för skolan, 
såväl placering som finansiering, med ambitionen att hjälpa 
staden att komma vidare. Det har dock tagit en vändning och 
nu är huvudspåret att Stockholm Stad driver frågan vidare 
i egen regi i samarbete med SISAB. I skrivande stund vet vi 
inte exakt när detaljplanen kommer att återupptas. 

STS har sedan tidigare ett avtal med Balder om försäljning 
av marken på och runt parkeringen på den södra sidan. 
Under 2021 genomfördes en omfattande process för att 
sälja ytterligare tre kvarter, och sällskapet godkände på 
Höststämman de stora dragen i en sådan affär. Förhandlingar 
med köparen har pågått sedan dess, och förhoppningen 
är att ett avtal skall kunna presenteras för beslut på 
vårstämman 2022. 

SVENSK TRAVSPORTS  
ORGANISATION
Svensk Travsport har de senaste åren genomfört ett 
omfattande arbete kring hur man skall vara organiserade. 
Ett stort antal förslag har diskuterats, allt ifrån en ekonomisk 
förening med gemensamt ägande av arenor till ett renodlat 
aktiebolag ägt av sällskapen. Under 2021 landade processen 
i att man kommer fortsätta med den ideella föreningen ST, 
men tydliggöra STAB:s roll i verksamheten. 

För STS del innebär detta inga större förändringar; sällskapen 
och BAS-organisationerna kommer fortsatt att vara medlemmar 
i den ideella föreningen ST. De stora förändringarna, förutsatt 
att de nya stadgarna godkännes, ligger i en mer omfattande 
och tydliggjord styrmodell samt öppningen för associerade 
medlemmar (i första hand Danmark). Även styrelsen i ST 
kommer att förändras, med tydligare process kring sällskapens 
inflytande genom styrelserepresentation. Den stora och 
ännu olösta frågan kretsar kring ATG och ägarbilden, där sta-
ten ännu inte gett besked kring vilka förändringar man 
kan acceptera.  
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ARENA
Arenafrågan fick stå tillbaka även under större delen av 
2021. Dock har vi mer på allvar börjat jobba med frågan 
under Q4 2021. Till exempel deltar tre olika arkitektkontor 
i ett parallellt arkitektuppdrag och de kommer samtliga att 
lämna förslag på en enklare gestaltning hur framtida Solvalla 
kan komma att se ut. Vi kommer att under 2022 kunna delge 
medlemmarna dessa tankar och idéer.

TVISTER
Föreningen och dess dotterbolag är inte involverade 
i några tvister

FRAMTIDA UTVECKLING
En framtidsspaning har sällan varit vanskligare än nu. 
Vi har precis (tillfälligt?) kommit ur en pandemi för att en 
annan kris i egenskap av krig i Ukraina tar vid. Det mänskliga 
lidandet är naturligtvis otvivelaktigt det värsta men även 

Solvalla påverkas på det affärsmässiga planet. Viljan att 
sponsra evenemang upplever vi just nu är låg.

Börsfall och inflation är inte heller faktorer som påverkar vår 
affär positivt i det korta perspektivet. Den allmänna oron som 
sprider sig i samhället påverkar i allra högsta grad Solvallas 
affär. Privatpersoner håller hårdare i plånboken och bolagen 
är inte så väldigt benägna att ingå partnersamarbeten.

När detta skrivs kommer rapporter om att covid-19 har tagit 
ny fart i Kina. Om det kommer att påverka oss i Sverige kan 
inte vi veta idag, dock är vi rustade för en ny pandemivåg 
med framförallt en låg kostnadsmassa.

Solvallastaden är viktig för Solvallas utveckling. Fokuset är, 
och kommer att vara, att få detta stora utvecklingsprojekt att 
utvecklas på bästa sätt för Solvallastaden i allmänhet och 
Solvalla/STS i synnerhet. Det kommer att dyka upp gupp 
längs vägen, så tålamod kommer att fortsatt vara ett ledord 
i den processen.

Anders Holmgren Jörgen Forsberg
Ordförande, Stockholms Travsällskap Verkställande Direktör, Solvalla
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Verksamhetens art och inriktning 
”STS är idag genom Solvalla nordens största travbana och 
en av världens främsta travarenor, med tävlingar under större 
delen av året. Det är en levande mötesplats som kan erbjuda 
något för alla. Solvalla förmedlar puls, upplevelser och  
engagemang. Det är dessutom en arena under ständig  
utveckling och rymmer 35 000-40 000 personer. Förutom 
kärnverksamheten travtävlingar bedriver Solvalla även  
travskola och restauranger samt anordnar olika evenemang, 
mässor, konferenser och företagsevent. 
Bolaget har sitt säte i Stockholms Kommun.  
   
Ägarförhållanden   
STS är en ideell förening och den 31 december 2021 
uppgick antalet medlemmar till 120 (115) varav 3 (3) 
hedersmedlemmar.   
   
Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret   
• Anders Holmgren fortsatte under året som ordförande  
 för Stockholms Travsällskap. Vid stämman valdes 
 Fredrich Lovén och Joachim Håkansson in som nya 
 ledamöter i styrelsen.   
• Hösten 2021 avvecklades dotterbolaget Solvalla 
 Utvecklings AB (SUAB) I enlighet med beslut på 
 tidigare stämma. 
    

Styrelsemöten   
Antalet styrelsemöten har under året uppgått till 15 st  
   
Väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer  
En idrottsförening av Stockholms Travsällskaps storlek står 
hela tiden inför ett antal ekonomiska risker, såväl likviditets- 
som resultatmässiga. Vi har i verksamheten identifierat ett 
antal väsentliga risker såsom entréintäkter, intäkter från sam-
arbetspartners och kundförluster. Föreningens övergripande 
riskhantering beslutas av styrelsen och anger ramar för hur 
olika typer av risker ska hanteras. Risk för minskade entré-
intäkter balanseras via ökad försäljning av förköpta biljetter 
och att hela tiden leverera en sportslig produkt på hög nivå. 
Risk vid intäkter från samarbetspartners hanteras genom att 
skriva flerårsavtal med olika löptider. Kundförlustrisk minskas 
genom rutiner för godkännande av nya kunder och välfung-
erande kravrutiner. Även skatter och avgifter utgör en risk 
för ideella föreningar då det i vissa fall saknas en klar praxis 
eller vägledning för hur beskattning kan ske. För att hantera 
denna risk bevakar föreningen löpande tillgänglig information 
inom området. 
  
En stor del av Solvallas verksamhet styrs av centralt fattade 
beslut.  Detta gör långsiktiga planer  längre än 12 månader 
riskfyllda.
   
Vi vill belysa att det finns en risk med Solvallastaden. Den 
risken består främst av att detaljplanen inte vinner laga kraft 
eller förenas. Vi bedömer att risken är liten. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Förslag till resultatdisposition (beloppen i kr)  
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel   

Kapital 7 850 573  
Årets resultat 2 757 884  
Ansamlad vinst 10 608 457  
   
Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 10 608 457  
   
   
Förändring eget kapital STS Ändamålsbestämda  Ansamlat  Totalt
  medel resultat 
Belopp vid årets ingång  55 953 -45 225 10 728
Årets resultat  2 758 2 758
Årets resultat Välfärdsfonden  -35 -35

 Belopp vid årets utgång  55 953 -42 502 -42 502
   
   
Förändring eget kapital Koncern Ändamålsbestämda  Ansamlat Totalt
  medel resultat 
Belopp vid årets ingång  53 072 -6 910 46 162
Avveckling SUAB  3 953 3 953
Årets resultat  2 758 2 758
Årets resultat Välfärdsfonden  -35 -35

 Belopp vid årets utgång  53 072 -234 52 838 

Förväntad framtida utveckling  
Solvalla är ledande travbanan i Sverige vad gäller antal 
travdagar, aktiva i regionen, hästar och antalet icke travrela-
terade event. Resultatet från verksamheten visar sig i stora 
sportliga framgångar och hög självfinansieringsgrad. Solvalla 
påbörjade 2015 arbetet med att utveckla arenaupplevelsen 
och har sedan dess genomfört en rad olika förändringar. 
Under 2021 fortsatte den utvecklingen och planer för att 
göra större genomgripande förändringar efter försäljningen 
av byggrätter fortsätter. Solvalla har som ambition att fort-
sätta att vara den ledande travbanan i Sverige.  
 
Arbetet med en ny arena fortsätter parallellt med arbetet 
med Solvallastaden. Dessa två projekt tillsammans med en 
ny tvärbanestation skapar goda förutsättningar för Solvallas 
framtid som Sveriges nationalarena för travsport samt en  
betydande evenemangsarena i Stockholm och Sverige.  
  
   

Miljö   
I enlighet med vår miljöpolicy strävar vi efter att minimera 
verksamhetens negativa miljöpåverkan när det gäller inköp, 
avfalls- och gödselhantering samt energianvändning.  
Vi arbetar aktivt med att ha en effektiv resursförbrukning. 
  
Resultatdisposition   
Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till  
efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödes- 
analyser samt noter. Om inget annat anges är alla belopp  
i tusentals svenska kronor.     
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Flerårsöversikt koncern  

  2021 2020 2019 2018 2017

Resultat efter finansnetto (Tkr) 2 758 1 082 25 945 468 -48 662
Balansomslutning (Tkr)* 239 139 230 835 235 910 239 650 240 562
Soliditet (%)* 22,1% 20,0% 19,1% 8,0% 6,6
Antal anställda** 32 41 56 58 40

*  Välfärdsfonden har tillkommit i ingående balanser i eget kapital from årsredovisningen 2019. 
   Balansomslutning och Soliditet inkluderar Välfärdsfonden from justerade siffror 2018.    
 
** Antal anställda har tidigare år räknats som antal individer istället för beräknat medelantal anställda under året. 
 From 2018 är siffrorna justerade.     
     

Flerårsöversikt STS          
  2021 2020 2019 2018 2017

Resultat efter finansnetto (Tkr) 2 557 1 096 26 216 785 -48 089
Balansomslutning (Tkr)* 199 806 195 790 201 060 204 380 204 380
Soliditet (%)* 6,7% 5,5% 4,8% -8,1% -9,9%
Antal anställda** 32 41 56 58 40

*  Välfärdsfondenhar tillkommit i ingående balanser i eget kapital. Balans-omslutning och Soliditet inkluderar 
 Välfärdsfonden from justerade siffror 2018.     

** Antal anställda har tidigare år räknats som antal individer istället för beräknat medelantal anställda under året. 
 From 2018 är siffrorna justerade.     
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Resultaträkning koncern
   

 Tkr Not 2021 2020
   

RÖRELSENS INTÄKTER   

Bidrag 1 75 203 76 728

Tävlingsintäkter  17 631 16 181

Restaurangintäkter  7 414 4 476

Reklamintäkter  7 755 8 035

Hyresintäkter  8 019 8 219

Nettoomsättning  116 022 113 639
   

Övriga rörelseintäkter  7 836 9 676

Summa rörelsens intäkter  123 858 123 315
   

RÖRELSENS KOSTNADER   

Priser 2 -16 545 -15 453

Tävlingskostnader  -5 187 -8 268

Varuinköp till Restaurang  -3 606 -2 379

Lokal & fastighet  -38 914 -31 605

Reklam & PR  -1 425 -2 840

Köpta tjänster 3 -9 651 -9 924

Personalkostnader 5 -32 665 -36 655

Övriga rörelsekostnader 4 -3 211 -5 344

Summa rörelsens kostnader  -111 204 -112 468
   

Rörelseresultat före avskrivningar  12 653 10 847
   

Avskrivningar  -6 607 -6 173

Rörelseresultat  6 046 4 674
   

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER   
Ränteintäkter   

Räntekostnader 10 -3 288 -3 592

Resultat efter finansiella poster  2 758 1 082
   

Skatt på årets resultat 12 0 0

Årets resultat  2 758 1 082
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Balansräkning koncern
   

 Tkr Not 2021 2020
   

TILLGÅNGAR   

Fastigheter 6 69 249 72 698

Markanläggningar 6 10 937 11 356

Mark 6 35 022 35 022

Maskiner och inventarier 6 15 786 7 356

Pågående nyanläggning 6 67 993 68 297

Summa anläggningstillgångar  198 987 194 729
   

Varulager  39 408

Kundfordringar  1 599 1 844

Skattefordran  2 321 159

Övriga fordringar  93 1 954

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 1 669 874

Kassa & bank  34 431 30 867

Summa omsättningstillgångar  40 152 36 106
 SUMMA TILLGÅNGAR  239 139 230 835
   

  

SKULDER OCH EGET KAPITAL   

Kapital  12 238 7 203

Uppskrivningsfond   35 000 35 000

Välfärdsfonden  2 842 2 877

Resultat  2 758 1 082

Summa eget kapital  52 838 46 162
   

Skulder till kreditinstitut 9 70 000 70 000

Övriga långfristiga skulder 9, 10 68 021 68 934

Summa långfristiga skulder  138 021 138 934
   

Leverantörsskulder  6 956 8 538

Svensk Travsport  3 318 2 742

Övriga skulder  12 957 11 492

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 25 053 22 967

Summa kortfristiga skulder  48 284 45 739
 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  239 139 230 835
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Kassaflödesanalys koncern
   

 Tkr Not 2021 2020
   

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   

Rörelseresultat före finansiella poster  6 046 4 674

Poster som ej påverkar kassaflödet  6 607 6 173

   12 653 10 847
   

Betald skatt  -2 162 196

   

Erlagd ränta  -3 288 -3 592

   

Utbetalning ur Välfärdsfonden  -35 -6

   

Ökning/minskning varulager  369 1 241

Ökning/minskning kundfordringar  245 4 431

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  1 066 1 991

Ökning/minskning leverantörsskulder  -1 582 -2 762

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  4 107 -2 476

Kassaflöde från den löpande verksamheten  11 373 9 876
   

INVESTERINGSVERKSAMHETEN   

   

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 6 -6 895 -3 636

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -6 895 -3 636
   

FINANSERINGSVERKSAMHETEN   

Upptagna lån  0 0

Amortering av skuld  -913 -913

Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder  0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -913 -913
   

Årets kassaflöde  3 568 5 330
   

Likvida medel vid årets början  30 867 25 537

 Likvida medel vid årets slut  34 431 30 867
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Resultaträkning STS
   

 Tkr Not 2021 2020
   

RÖRELSENS INTÄKTER   
Bidrag 1 75 203 76 728

Tävlingsintäkter  17 631 16 181

Restaurangintäkter  7 414 4 476

Reklamintäkter  7 755 8 035

Hyresintäkter  8 019 8 219

Nettoomsättning  116 022 113 639
   

Övriga rörelseintäkter  7 835 9 676

Summa rörelsens intäkter  123 857 123 315
   

RÖRELSENS KOSTNADER   

Priser 2 -16 545 -15 453

Tävlingskostnader  -5 187 -8 268

Varuinköp till Restaurang  -3 606 -2 379

Lokal & fastighet  -39 119 -31 810

Reklam & PR  -1 425 -2 840

Köpta tjänster 3 -9 651 -9 924

Personalkostnader 5 -32 665 -36 655

Övriga rörelsekostnader 4 -3 207 -5 342

Summa rörelsens kostnader  -111 405 -112 671
   

Rörelseresultat före avskrivningar  12 452 10 644
   

Avskrivningar  -6 607 -6 173

Rörelseresultat  5 845 4 471
   

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER   
Ränteintäkter  0 0

Räntekostnader  -3 288 -3 592

Resultat efter finansiella poster  2 557 879
   

Bokslutsdispositioner  201 217

Resultat före skatt  2 758 1 096
   

Skatt på årets resultat 12 0 0

 Årets resultat  2 758 1 096
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Balansräkning STS
   

 Tkr Not 2021 2020
   

TILLGÅNGAR   
Fastigheter 6 69 249 72 698

Markanläggningar 6 10 932 11 351

Mark 6  0

Maskiner och inventarier 6 15 786 7 356

Pågående nyanläggning 6 67 362 71 636

Summa anläggningstillgångar  163 329 163 041
   

Aktier i koncernföretag 7 283 783

Summa finansiella anläggningstillgångar  283 783
   

Varulager  39 408

Kundfordringar  1 599 1 842

Koncernfordringar  734 698

Skattefordran  2 321 0

Övriga fordringar  50 1 954

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 1 669 874

Kassa & bank  29 782 26 190

Summa omsättningstillgångar  36 194 31 966
 SUMMA TILLGÅNGAR  199 806 195 790
   

   

SKULDER OCH EGET KAPITAL   
Kapital  7 851 6 755

Ändamålsbestämda medel - Välfärdsfonden  2 842 2 877

Resultat  2 758 1 096

Summa eget kapital  13 451 10 728
   

Skulder till kreditinstitut 9 70 000 70 000

Övriga långfristiga skulder 9, 10 68 021 68 934

Summa långfristiga skulder  138 021 138 934
   

Leverantörsskulder  6 956 8 536

Svensk Travsport  3 318 2 742

Skatteskuld  0 412

Övriga skulder  12 932 11 467

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 25 132 22 971

Summa kortfristiga skulder  48 338 46 128
 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  199 806 195 790



 ÅRSREDOVISNING 2021  I  Stockholms Travsällskap   15

Kassaflödesanalys STS
   

 Tkr Not 2021 2020
   

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   
Rörelseresultat före finansiella poster  5 845 4 471

Poster som ej påverkar kassaflödet  6 607 6 173

   12 452 10 644
   

Betald skatt  -2 733 77

   

Erlagd ränta  -3 288 -3 592

   

Utbetalning Välfördsfonden  -35 -6

   

Ökning/minskning varulager  369 1 241

Ökning/minskning kundfordringar  243 4 433

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  1 073 3 528

Ökning/minskning leverantörsskulder  -1 580 -2 866

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  4 202 -2 664

 Kassaflöde från den löpande verksamheten  10 703 10 801
   

INVESTERINGSVERKSAMHETEN   

Sålda dotterbolag  500 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 6 -6 895 -3 643

 Kassaflöde från investeringsverksamheten  -6 395 -3 643
   

FINANSERINGSVERKSAMHETEN   

Amortering av skuld  -913 -913

Erhållet/lämnat koncernbidrag  201 217

 Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -712 -696
   

Årets kassaflöde  3 596 6 462
   

Likvida medel vid årets början  26 190 19 728

 Likvida medel vid årets slut  29 782 26 190
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Allmän information 
Moderförening är Stockholms Travsällskap, org.nr. 
802003-5567 som är den största enheten i koncernen och 
där Solvalla Utvecklings AB, org. nr. 556855-2037  
och AB Solvalla Travbana, org. nr. 556012-6368, är dotter-
företag med säte i Bromma. Dessutom finns det ytterligare  
5 stycken helägda dotterbolag som var och ett har 5 st 
helägda dotterbolag. Bolagen är en del av strukturen  
i utvecklandet av Solvallastaden.   
  
Redovisningsprinciper och  
värderingsprinciper  
De redovisningsprinciper som är tillämpade överensstämmer 
med Årsredovisningslagen (1995:1554),  
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1  
Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).  
 
Koncernredovisning  
Koncernredovisningen omfattar moderföreningen Stockholms 
travsällskap och de företag över vilka moderföreningen direkt 
eller indirekt har bestämmande inflytande (dotterföretag).  
Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett annat 
företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla 
ekonomiska fördelar. Vid bedömningen av om ett bestämmande 
inflytande föreligger,ska hänsyn tas till innehav av finansiella 
instrument som är potentiellt röstberättigade och som utan 
dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras till röstberättigade  
eget kapitalinstrument. Hänsyn ska också tas till om  
företaget genom agent har möjlighet att styra verksamheten. 
Bestämmande inflytande föreligger i normalfallet då  
moderföretaget direkt eller indirekt innehar aktier som 
representerar mer än 50 % av rösterna.  
  
Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncern- 
redovisningen från och med tidpunkten för förvärvet till och 
med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett  
bestämmande inflytande över dotterföretaget. Redovisnings-
principerna för dotterföretag överensstämmer med koncernens  
redovisningsprinciper. Alla koncerninterna transaktioner,  
mellanhavanden samt orealiserade vinster och förluster  
hänförliga till koncerninterna transaktioner har eliminerats  
vid upprättandet av koncernredovisningen.  
  
Intäkter  
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning 
som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för  
mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.  
Koncernens intäkter består i huvudsak av tävlingskostnads- 
ersättningar, sponsor- och reklamintäkter, eventintäkter,  
hyresintäkter, entréintäkter samt intäkter från 
restaurangverksamhet. 

Försäljning av tjänster  
Intäkter från försäljning av tjänster på löpande räkning  
redovisas som intäkt i den period arbetet utförs och material 
levereras eller förbrukas.  
  
Utdelning och ränteintäkter  
Utdelningsintäkter redovisas när ägarens rätt att erhålla  
betalning har fastställts.  
  
Leasingavtal  
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de  
ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet 
av en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till 
leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som  
operationella leasingavtal. Koncernens finansiella leasingavtal 
är få och av immateriellt värde och därför redovisas samtliga 
leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing. Leasing- 
avgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över 
leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre 
återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden. 
   
Låneutgifter  
Låneutgifter redovisas i resultaträkningen i den period de 
uppkommer.   
  
Inkomstskatter  
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och  
uppskjuten skatt.  
  
Aktuell skatt  
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för  
perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade 
resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej  
skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för 
intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla 
i andra perioder. Koncernens aktuella skatteskuld beräknas  
enligt de skattesatser som gäller per balansdagen. 
 
Uppskjuten skatt  
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan 
det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella 
rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid 
beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas 
enligt den s.k. balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatte- 
skulder redovisas för i princip alla skattepliktiga temporära 
skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip 
för alla avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning  
det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida  
skattepliktiga överskott. Uppskjutna skatteskulder och  
skattefordringar redovisas inte om den temporära skillnaden 
är hänförlig till goodwill.    
  

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga temporära 
skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, utom  
i de fall koncernen kan styra tidpunkten för återföring av de 
temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den  
temporära skillnaden kommer att återföras inom en  
överskådlig framtid.  
  
Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar  
omprövas varje balansdag och reduceras till den del det inte 
längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga resultat kommer 
att finnas tillgängliga för att  utnyttjas, helt eller delvis, mot 
den uppskjutna skattefordran.  
  
Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur företaget, 
per balansdagen, förväntar sig att återvinna det redovisade 
värdet för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade 
värdet för motsvarande skuld. Uppskjuten skatt beräknas  
baserat på de skattesatser och skatteregler som har  
beslutats före balansdagen.  
  
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då de 
hänför sig till inkomstskatt som debiteras av samma myndighet 
och då koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett 
nettobelopp.  
  
Aktuell och uppskjuten skatt för perioden  
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad  
eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig 
till transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital.  
l sådana fall ska även skatten redovisas direkt mot eget  
kapital. Vid aktuell och uppskjuten skatt som uppkommer  
vid redovisning av rörelseförvärv, redovisas skatteeffekten  
i förvärvskalkylen. 

Materiella anläggningstillgångar  
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och  
eventuella nedskrivningar. Anskaffningsvärdet består av  
inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet  
för att bringa den på plats och i skick att användas samt  
uppskattade utgifter för nedmonteringoch bortforsling av  
tillgången och återställande av plats där den finns.  
 
  
Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller  
redovisas som en separat tillgång, när det är sannolikt att 
framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med  
posten kommer att tillfalla koncernen och att anskaffnings- 
värdet för densamma kan mätas på ett tillförlitligt sätt.  

Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll samt  
tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i den  
period då de uppkommer. Då skillnaden i förbrukningen av  
en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter 
bedöms vara väsentlig, delas tillgången upp på dessa  
komponenter.  
  
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs 
så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat med 
beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av  
linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång 
har delats upp på olika komponenter skrivs respektive  
komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning 
påbörjas när den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. 
 
Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder 
har individuellt uppskattas till:  

 BYGGNADER:  

 Stomme 60-90 år
 Tak 25 år
 Fasad 20-100 år
 Inre ytskikt 10-20 år
 Installationer  20-80 år
 Mark        Obegränsat och därför ingen avskrivning på mark
 Inventarier, verktyg och installationer  5-10 år

  
Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas 
om det finns indikationer på att förväntad förbrukning har  
förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid  
föregående balansdag. Då företaget ändrar bedömning av 
nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella  
restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat. 
 
Borttagande från balansräkningen  
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång 
tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring, 
eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från 
användning eller utrangering/avyttring av tillgången eller 
komponenten. Den vinst eller förlust som uppkommer när 
en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort 
från balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt 
erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och  
tillgångens redovisade värde. Den realisationsvinst eller 
 realisationsförlust som uppkommer när en materiell  
anläggningstillgång eller en komponent tas bort från  
balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en  
övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.   
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Nedskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar     
Vid varje balansdag analyserar koncernen de redovisade  
värdena för materiella anläggningstillgångar för att fastställa 
om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har 
minskat i värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens  
återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en  
eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt att beräkna 
återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknar koncernen 
återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken 
tillgången hör.  
  
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med  
avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.   
Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader är det 
pris som koncernen beräknar kunna erhålla vid en försäljning 
mellan kunniga, av varandra oberoende parter, och som har 
ett intresse av att transaktionen genomförs, med avdrag för 
sådana kostnader som är direkt hänförliga till försäljningen. 
Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat 
framtida kassaflöde till nuvärde med en diskonteringsränta  
före skatt som återspeglar aktuell marknadsbedömning 
av pengars tidsvärde och de risker som förknippas med 
tillgången. För att beräkna de framtida kassaflödena har  
koncernen använt budget för de kommande fem åren.  
 
Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande 
enhet) fastställs till ett lägre värde än det redovisade värdet, 
skrivs det redovisade värdet på tillgången (eller den kassa- 
genererande enheten) ned till återvinningsvärdet. En ned-
skrivning ska omedelbart kostnadsföras i resultaträkningen. 
 
Vid varje balansdag gör koncernen en bedömning om den 
tidigare nedskrivningen inte längre är motiverad. 
 
Om så är fallet återförs nedskrivningen delvis eller helt.  
Då en nedskrivning återförs, ökar tillgångens (den  
kassagenererande enhetens) redovisade värde.  
Det redovisade värdet efter återföring av nedskrivning får inte 
överskrida det redovisade värde som skulle fastställts om 
ingen nedskrivning gjorts av tillgången (den kassagenererande 
enheten) under tidigare år. En återföring av en nedskrivning 
redovisas direkt i resultaträkningen.  
  
Uppskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar får skrivas upp om  
tillgångarna har ett tillförlitligt och bestående värde som  
väsentligt överstiger bokfört värde. 

Tillgången får skrivas upp till högst det högre värdet om 
uppskrivningsbeloppet används för avsättning till uppskriv-
ningsfond. Uppskrivningsbeloppet ökar tillgångarnas värde. 
 
Andelar i koncernföretag  
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde.  
 
Varulager  
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.  

Anskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning av först-  
in-först-ut-metoden (FIFU). Nettoförsäljningsvärde är  
försäljningsvärdet efter avdrag för beräknade kostnader som 
direkt kan hänföras till försäljningstransaktionen. 
l anskaffningsvärdet ingår utgifter för inköp samt andra 
utgifter för att varorna till deras aktuella plats och skick. 
 
Likvida medel  
Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla  
tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt 
andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas 
till kontanter och är föremål för en obetydlig risk för  
värdefluktuationer. 

För att klassificeras som likvida medel får löptiden inte  
överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet. 
 
Fordringar  
Fordringar är redovisade till det belopp varmed de  
beräknas inflyta.  
  
Kassaflöde  
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod.  
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 
som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassifi-
ceras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga 
finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obe-
tydlig risk för värdefluktationer, dels:  
- handlas på en öppen marknad till kända belopp eller 
- har en kortare återstående löptid än tre månader från  
anskaffningspunkten.  
  
Transaktioner med närstående  
Dotterbolaget Solvalla Utvecklings AB (SUAB) fakturerar 
Stockholms Travsällskap (STS) för kostnader att bedriva 
planprogram med Stockholms Stad i syfte att avyttra  
byggrätter. SUAB fakturerar STS med ett påslag om 5 %.

SUAB är under 2021 avvecklat, balanserade kostnader för 
planprogrammet kvarstår i STS’s balansräkning. 



 ÅRSREDOVISNING 2021  I  Stockholms Travsällskap   19

Noter
   

  Not 1   Bidrag STS och koncern  2021 2020
Tävlingsersättning månad (tidigare Basbelopp)  52 245 45 596

Rekryteringsersättning (tidigare Direktincitament)  1 276 1 992

Tävlingsersättning dag (tidigare Tävlingskostnadsersättning)  21 683 29 139

   75 205 76 728

  Not 2    Priser STS och koncern  2021 2020
Priser (inkl hederspriser)  -16 545 -15 453

                
 Not 3   Upplysning om revisionsarvode 2021 2021 2020 2020
  STS Koncern STS Koncern

BDO AB     

Revisionsuppdrag 270 270 272 272

Revision omställningsstöd 0 0 127 127

  270 270 399 399
Lekmannarevisor     

Revisionsuppdrag 23 23 23 23

      

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar    

granskningen av årsredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning    

samt arvode för revisionsrådgivning som lämnats i samband med revisionsuppdraget.     

      

 Not 4   Leasingavtal     
 

Företaget är leasetagare genom operationella leasingavtal. Summan av årets kostnadsförda    

leasingsavgifter avseende operationella leasingsavtal uppgår till 2 753  (2 506) Tkr.     

Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller  enligt följande:   

   

  2021 2021 2020 2020
  STS Koncern STS Koncern
Förfallotidpunkt inom 1 år från balansdagen 1 411 1 411 1 265 1 265

Förfallotidpunkt 1 - 5 år från balansdagen 1 917 1 917 854 854

Förfallotidpunkt senare än 5 år från balansdagen 0 0 0 0

  2 753 2 753 2 119 2 119



 ÅRSREDOVISNING 2021  I  Stockholms Travsällskap   20

   

  Not 5   Medelantalet årsanställda, löner, arvodering och sociala kostnader

             
  2021 2021 Andel 2020 2020 Andel
 Medeltalet anställda STS Koncern kvinnor STS Koncern kvinnor
Stockholms Travsällskap 32 32 55% 41 41 56%

         

    2021 2021 2020 2020
Löner och andra ersättningar   STS Koncern STS Koncern
Styrelsen   491 491 423 423

Verkställande direktör   1 886 1 886 1 812 1 812

Extra arvode utredning   95 95 0 0

Övriga anställda   18 749 18 749 22 923 22 923

    21 221 21 221 25 158 25 158
      

Sociala kostnader      

Pensionskostnad för styrelse   0 0 0 0

Pensionskostnad för VD   460 460 483 483

Pensionskostnad för övriga   1 811 1 811 2 352 2 352

Sociala kostnader   7 613 7 613 7 711 7 711

    9 884 9 884 10 546 10 546
      

  Styrelsearvoden 2021  Styrelse-  Extraarvode/  Summa
   arvode  konsulttjänster  
Joachim Håkansson   25    -      25 

Holmgren, Anders   123    -      123 

Lovén Fredrich   25    -      25 

Johansson, Stefan  43   -      43 

Jonsson Bergman, Lars  72   -      72 

Ola Bergström  60   -      60 

Kerstin Skarp   64    -      64 

Tomas Rudin   64    -      64 

Hans Backe   15    -      15 

    491    -      491 

      
 Styrelsearvoden 2020  Styrelse-  Extraarvode/  Summa
   arvode  konsulttjänster  
Lars Björk  69  0  69

Holmgren, Anders  64  0  64

Häggström, Christer  41  0  41

Johansson, Stefan  59  0  59

Jonsson Bergman, Lars  59  0  59

Ortiz Bergström, Jessica  42  0  42

Ola Bergström  30  0  30

Hans Backe  59  0  59

   423  0  423
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  Not 6   Materiella anläggningstillgångar STS och koncern 

       

 Maskiner/inventarier STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 18 806 17 846 18 806 17 846
Inköp/byggnation 10 155 960 10 155 960
Försäljning/utrangering 0 0 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 28 961 18 806 28 961 18 806
      
Ingående avskrivningar -11 449 -10 180 -11 449 -10 180
Försäljning/utrangering 0 0 0 0
Årets avskrivning -1 725 -1 269 -1 725 -1 269
Utgående ackumulerade avskrivningar -13 174 -11 449 -13 174 -11 449
Bokförda värden 15 786 7 356 15 786 7 356
      
 Pågående nyanläggningar STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 71 636 67 614 68 297 64 282
Omklassificering till anläggningstillgång -4 801 0 -4 801 0
Inköp/byggnation 527 4 022 4 497 4 015
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 67 362 71 636 67 993 68 297
      
      
 Mark STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 0 1 340 35 022 36 362
Försäljning Mark 0 -1 340 0 -1 340
Bokförda värden 0 0 35 022 35 022
      
      
 Byggnader STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 262 882 262 882 262 882 262 882
Inköp/byggnation 238 0 238 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 263 120 262 882 263 120 262 882
      
Ingående avskrivningar -190 184 -186 464 -190 184 -186 464
Årets avskrivning -3 686 -3 720 -3 686 -3 720
Utgående ackumulerade avskrivningar -193 870 -190 184 -193 870 -190 184
Bokförda värden 69 250 72 698 69 250 72 698
      
      
 Markanläggningar STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 19 041 19 041 19 046 19 046
Inköp/byggnation 776 0 776 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 817 19 041 19 822 19 046
      
Ingående avskrivningar -7 691 -6 507 -7 691 -6 507
Årets avskrivning -1 195 -1 184 -1 195 -1 184
Utgående ackumulerade avskrivningar -8 886 -7 691 -8 886 -7 691
Bokförda värden 10 932 11 351 10 937 11 355
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  Not 7   Andelar i koncernföretag STS 

  Kapital- Rösträtts- Bokfört 
  andel andel värde 
AB Solvalla Travbana  100% 100% 33 
(org.nr. 556012-6368, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 1 AB 100% 100% 50 
 (org.nr 559055-5610, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 2 AB 100% 100% 50 
 (org.nr 559055-5669, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 3 AB  100% 100% 50 
(org.nr 559055-5677, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 4 AB 100% 100% 50 
 (org.nr 559055-5644, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 5 AB  100% 100% 50 
(org.nr 559055-5651, säte i Sthlm)     
 
Totalt bokfört värde   283 
      
 Aktier i Dotterbolag   STS STS
    2021 2020
Ingående anskaffningsvärde   783 783
Försäljning SUAB   -500 0
Bokförda värden   283 783

   

  Not 8   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter STS    

  2021 2020
Förutbetalda försäkringar 377 408
Övriga poster 1 292 467
  1 669 874 

   

  Not 9   Ställda panter och eventualförpliktelser STS     

  2021 2020
Pantbrev SEB 45 000 45 000
Pantbrev SEB 15 000 15 000
Pantbrev SEB 5 000 5 000
Pantbrev SEB 50 000 50 000
  115 000 115 000
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  Not 10   Skulder till kreditinstitut     

  2021 2020
Amortering inom 2 - 5 år (SEB) 70 000 70 000
  70 000 70 000

Övriga långfristiga skulder  
Amortering inom 2-5 år (ATG) 3 652 3 652
Amortering efter 5 år (ATG) 64 369 65 282  
  68 021 68 934

   

  Not 12   Skatt STS och koncern     

STS outnyttjade skattemässiga underskottsavdrag uppgick vid 2020 års taxering till 38 918 247 kronor    
och för koncernen till 39 115 957 kronor.
    
 
   

  Not 13   Disposition av årets resultat     

Efter avskrivningar och skatt redovisas ett överskott om 2 757 884 kronor som föreslås balanseras    
i ny räkning.    
 
    
 

   

  Not 11   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter STS      

 
  2021 2020
Semesterskuld och löneskuld 4 944 4 870
Sociala avgifter 1 106 1 687
Förutbetalda intäkter 901 929
Förutbetalda entrébiljetter för Elitloppet 3 957 2 599
Upplupna revisionsarvoden 387 270
Upplupen tävlingsersättning 9 793 8 707
Övriga poster 4 044 3 909
  25 132 22 971
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Stockholm den
 

Jörgen Forsberg, VD

Anders Holmgren, Ordförande

Ola Bergström

Tomas Rudin

Malin Nilsson, Auktoriserad revisor

Lars Jonsson-Bergman

Joachim Håkansson 

Kerstin Skarp

Sören Söderback, förtroendevald revisor

Underskrifter

Styrelse Stockholms Travsällskap

Vår revisionsberättelse har angivits den
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Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för Stockholms Travsällskap för år 2021. 
Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår 
på sidorna 7-24 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
äsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för föreningen och för koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten 
”Det registrerade revisionsbolagets ansvar” samt ”Den förtroendevalde 
revisorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till föreningen och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat 
revisionsbolag har 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
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för den andra informationen. Den andra informationen består
av sidorna 3-6 och 27-29 i detta dokument (men innefattar inte 
årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga 
om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller 
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har 
inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av föreningens och koncernens 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. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera föreningen, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta.

Det registrerade revisionsbolagets ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
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 revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag 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 årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför gransknings-
åtgärder 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 misstag, 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 gransk-
ningsåtgärder 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 verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens 
och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar  
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna  
i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,  

REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i Stockholms Travsällskap Org.nr. 802003-5567   
  Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
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modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att en förening och en koncern 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 transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende 
den finansiella informationen i enheterna eller affärsaktiviteterna 
inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncern-
redovisningen. 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 

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Stockholms Travsällskap för år 2021 
samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören 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 föreningen och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för föreningens 
organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. 
Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens 
ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens 
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 

omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi  
identifierat.

Den förtroendevalde revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt 
god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande 
bild av föreningens resultat och ställning.
   
  
  

en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören 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 stadgarna.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
det registrerade revisionsbolaget professionellt 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 det 
registrerade revisionsbolagets professionella bedömning och övriga 
valda revisorers bedömning med utgångspunkt 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 stadgarna.

Stockholm den
 
  BDO Mälardalen AB

Sören Söderback Malin Nilsson
Förtroendevald revisor Auktoriserad revisor

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
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§1 i Välfärdsfondens stadgar:
Stiftelsen Stockholms Travsällskaps Välfärdsfond har, 
medelst de till fondens förfogande stående medlen, 
till ändamål:     
 
• att genom kontinuerligt understöd söka åstadkomma  
 ekonomisk hjälp åt tränare, stallmän och övriga, som aktivt  
 deltagit inom travsporten hos Stockholms Travsällskap och  

Välfärdsfonden är from 2019 bokförd som ändamålsbestämda medel inom Eget Kapital i Stockholms Travsällskaps bokföring.
Tidigare år har dessa medel inte funnits bokförda i något bolag i koncernen. Från och med februari 2022 är Välfärdsfonden 
en egen registrerad stiftelse med eget organisationsnummer. Från och med 2022 kommer Välfördsfonden redovisas 
i egen separat årsredovisning och deklaration.     

REDOGÖRELSE STOCKHOLMS 
TRAVSÄLLSKAPS VÄLFÄRDSFOND  
Förvaltning 2021  

 Inkomster under året    

Räntor 0
    
 Utgifter under året    
Understöd -35 000

Resultat för året -35 000
    

 Kapitalbehållning per 2021-12-31    

Ingående behållning från 2020 2 877 001

Resultat för år 2021 -35 000

Utgående behållning 2 842 001
    
I kapitalbehållningen ingår    
Specialinlåningskonto 1 350 000
Avanza Bank 900 000
Sparkonto 592 001
Summa kronor 2 842 001
    
  

 vilka efter längre tids verksamhet genom ålder, sjuklighet  
 eller andra oförvållade omständigheter helt eller delvis 
 sakna utkomstmöjligheter samt    
  
• att utöva en allmän understöds- och hjälpverksamhet till  
 behövande bland sagda tränare och stallpersonal. 
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 m² areal Taxering mark Taxering byggnad Total

  BROMMA FÖRSAMLING 

Bällsta 1:32 5 400 43 200 000 120 800 000 164 000 000

Bällsta 1:34 (nybildad 2016) 256 776 0 0 0

    

 SPÅNGA FÖRSAMLING    

Tidtagaren nr 9 957   

Tidtagaren nr 10 933   

Vadhållaren nr 7 1 036   

Vadhållaren nr 8 1 081   

Hästskötaren nr 5 859   

Tidtagaren nr 1  983   

Tidtagaren nr 2 1 013   

Tidtagaren nr 3 1 111 2 058 000  2 058 000

Tidtagaren nr 4 1 039 2 020 000  2 020 000

Tidtagaren nr 5 1 133 2 349 000 3 304 000 5 653 000

Tidtagaren nr 6 1 031 2 295 000 3 800 000 6 095 000

Tidtagaren nr 7 962 2 259 000 4 618 000 6 877 000

Tidtagaren nr 8 960 2 258 000 4 773 000 7 031 000

Vadhållaren nr 6 1 014 2 286 000 1 513 000 3 799 000

Vadhållaren nr 9 1 081 2 322 000 1 550 000 3 872 000

Instruktören nr 9 842 2 195 000 1 982 000 4 177 000

Sulkyn nr 1 1 055 2 051 000 2 245 000 4 296 000

Banmästaren nr 10 838 2 193 000 2 238 000 4 431 000

 280 104 67 486 000 146 823 000 214 309 000  
     

STS FASTIGHETSINNEHAV 

Stockholms Travsällskaps fastighetsinnehav per 31/12 2021   
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STS FASTIGHETSINNEHAV 

AB Solvallas Travbanas fastighetsinnehav per 31/12 2021    
  
 m² areal 

  BROMMA FÖRSAMLING 

Bällsta 1:4 13 619 

Bällsta 1:3 7 116  

    

 SPÅNGA FÖRSAMLING    

Banmästaren nr 11 1 491

Banmästaren nr 12 1 377

Banmästaren nr 13 2 131

Banmästaren nr 14 1 498

Instruktören nr 4 818

Instruktören nr 5 838

Instruktören nr 6 802

Instruktören nr 15 999

Instruktören nr 16 968

Skrivaren nr 9 1 610

Skrivaren nr 10 2 030

Skrivaren nr 11 2 014

Vadhållaren nr 10 1 340

Vadhållaren nr 11 1 016

Vadhållaren nr 12 884

Ryktaren nr 1 1 528

Ryktaren nr 2 1 367

Ryktaren nr 3 892

Ryktaren nr 4 855

Ryktaren nr 5 800

Bromsten12:1 533

Bromsten 12:2 387

Bromsten 12:3 486

Bromsten 12:4 449

Bromsten 12:5 718

Bromsten 12:6 822

Bromsten 12:7 817

Bromsten 12:8 833

 30 303 

Skattefri sportanläggning 

Skattefri sportanläggning 
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Styrelsen och verkställande direktören för Stockholms Travsällskap (STS), org. nr. 802003-5567, 
lämnar härmed årsredovisning samt koncernredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.
        


2021 blev även det ett prövningens år. Pandemin satte sina spår på 
verksamheten även i år. Solvalla hade osedvanlig otur när det kom 
till de olika restriktionerna. Till exempel så slog restriktionerna 
oturligt på såväl Elitloppet som på Kriteriet. 


Naturligtvis var publikbortfallet det som påverkade oss mest. 
Men även själva restriktionerna påverkade oss organisato-
riskt, tämligen påtagligt. Det kostar både personalresurser 
och pengar att följa de vid var tid gällande restriktionerna. 
Organisationen har klarat av de olika uppgifterna väl och 
genomförde tävlingarna föredömligt.


Ska man basera intresset för travsport efter intresset av att 
spela på trav så har vi inte påverkats negativt. Vi tror dock 
inte att det är så enkelt att dra den slutsatsen. Vi kommer 
under året att bli varse om vi tagit stryk av pandemin när det 
kommer till intresset att besöka Solvalla på plats. Det finns 
tendenser att så är fallet men vi tycker att det är för tidigt att 
dra någon definitiv slutsats.


VERKSAMHETSBERÄTTELSE  


VERKSAMHETSÅRET 2021


Sporten
Sportsligt påverkades inte heller 2021 av pandemin. Svensk 
Travsport kunde arrangera travtävlingar under året som 
planerat, dock utan såväl hästägare som publik under större 
delen av året. 


2020 kunde vi med hjälp av en stor andel utlandshästar hålla 
uppe antalet startande. Under 2021 när det tävlades ograverat 
i övriga länder kunde vi skönja ett ganska dramatiskt tapp 
på startande hästar. Det så kallade normtalet på riksplanet 
droppade från + 6 057 (2020) till + 1124 (2021). Solvallas 
normtal dök till – 317 (+171, 2020).  


Solvalla genomförde under året 89 tävlingsdagar ( 87 egna 
plus två som vi tog över från Eskilstuna respektive Gävle). 
I Solvallas lopp delades det ut 173 200 000 kr i prismedel 
under 2021.







Snacket innan var att det var ett dåligt, eller i alla fall ett 
mindre bra, Elitloppsfält som kom till start 2021. 


Vi som arrangörer var dock tämligen nöjda med det fält som 
Anders Malmrot bjöd in. När krutröken lagt sig så kunde 
vi konstatera att årets vinnare Don Fanucci Zet vann på 
1.08.9 vilket är den snabbaste tiden någonsin i en 
Elitloppsfinal. 


Tider är naturligtvis inte allt men det bevisade att så 
dåligt var inte årets upplaga.


Elitloppshelgen genomfördes under restriktioner. Åtta 
personer utomhus tilläts, däremot kunde vi välkomna folk 
i våra restauranger. Dock med en meter mellan borden 
och begränsat antal vid varje bord. Men jämfört med 
2020 var det en avsevärd förbättring
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Solvallas sportsliga framgångar i svenska lopp (ett axplock):


ELITLOPPET 2021


*Segerrikast   **Vinstrikast   *** Serie                                                


  Treåringar
Francesco Zet  Svenskt Trav-Kriterium, Breeders Crown (H/V)
Lara Boko Svenskt Trav-Oaks
Glamorous Rain Breeders Crown (S)


  Fyraåringar


Calgary Games Svenskt Travderby
Honey Mearas Stochampionatet, Derbystoet, Sto-SM


   
  Femåringar och äldre


Don Fanucci Zet Elitloppet
Who’s Who Hugo Åbergs Memorial, Norbottens Stora Pris
Milligan´s School Åbys Stora Pris
Very Kronos Sundsvall Open Trot, Svenskt Mästerskap


  Championat Solvalla


Kusk* Örjan Kihlström
Tränare * Timo Nurmos
Monte*** Emilia Leo
Lärlingschampion*** Andreas Lövdal
Amatör (kusk)*** Christer Otterström
Amatör (tränare)*** Christer Otterström
Uppfödare** Menhammar
Ägare ** Stall Zet


FRANCESCO ZET


EMILIA LEO
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TRAVSKOLAN 
Även 2021 blev ett svårarrangerat år för Travskolan på grund 
av pandemin. Vi ökade deltagarantalet från 320 elever (2021) 
till 379 elever. 


Ponnytävlingarna kördes inte helt enligt plan (pga pandemin), 
så i vår strävan att producera fler ponnykuskar/ licenser nådde 
vi inte hela vägen fram.  Men det viktiga arbetet har fortsatt 
stort fokus.


EKONOMI 
STS gjorde 2021 ett positivt resultat på 2,7 MSEK. Det måste 
ses som ett bra resultat givet förutsättningarna och bristen på 
intäkter. Vi kunde dock behålla en större del av våra sponsorer 
och jämfört med 2020 så hade vi alla fall någon form av 
restaurang- och entréintäkter.


Under året avvecklade vi vår egen restaurangverksamhet 
och har i stället valt att Pontus Frithiof Group ska utföra 
dessa tjänster åt Solvalla. Efter en, som förväntat, guppig 
start så har ”Pontus” kommit på banan och återkopplingen 
gällande såväl matens kvalité liksom service har markant 
förbättras.


PERSONAL OCH 
ORGANISATION 
2021-12-31 hade Solvalla 23 heltidsanställda. Solvalla har 
under året reducerat personalstyrkan med 3 personer. 
Så sedan pandemins utbrott är Solvalla 10 personer 
(heltidsanställda) färre. 


Vi kommer att gå upp i antal anställda under året. Dock 
så kommer vi inte att landa på samma nivå som innan 
pandemin men runt 26-27 personer bedömer vi som rimligt.


Vi valde att avsluta vårt samarbete med AF Elteknik under 
2021 och istället har vi anställt Jan Rydén som tidigare 
jobbade för AF. Denna konvertering är 1:1 i person, men 
en bättre affär för STS. Detsamma kommer vi att göra 
med HAC under året. 


FASTIGHETER 
Detaljplanearbetet för Solvallastaden sattes på halt av 
Stockholms Stad i maj 2019 och detaljplanen kom inte heller 
igång under 2021. Anledningen till att detaljplanen pausats 
är fortsatt att staden inte lyckats lösa skolfrågan. 


Solvalla och Balder tog ett eget initiativ och började under 
2020 att skissa på och mejsla fram en lösning för skolan, 
såväl placering som finansiering, med ambitionen att hjälpa 
staden att komma vidare. Det har dock tagit en vändning och 
nu är huvudspåret att Stockholm Stad driver frågan vidare 
i egen regi i samarbete med SISAB. I skrivande stund vet vi 
inte exakt när detaljplanen kommer att återupptas. 


STS har sedan tidigare ett avtal med Balder om försäljning 
av marken på och runt parkeringen på den södra sidan. 
Under 2021 genomfördes en omfattande process för att 
sälja ytterligare tre kvarter, och sällskapet godkände på 
Höststämman de stora dragen i en sådan affär. Förhandlingar 
med köparen har pågått sedan dess, och förhoppningen 
är att ett avtal skall kunna presenteras för beslut på 
vårstämman 2022. 


SVENSK TRAVSPORTS  
ORGANISATION
Svensk Travsport har de senaste åren genomfört ett 
omfattande arbete kring hur man skall vara organiserade. 
Ett stort antal förslag har diskuterats, allt ifrån en ekonomisk 
förening med gemensamt ägande av arenor till ett renodlat 
aktiebolag ägt av sällskapen. Under 2021 landade processen 
i att man kommer fortsätta med den ideella föreningen ST, 
men tydliggöra STAB:s roll i verksamheten. 


För STS del innebär detta inga större förändringar; sällskapen 
och BAS-organisationerna kommer fortsatt att vara medlemmar 
i den ideella föreningen ST. De stora förändringarna, förutsatt 
att de nya stadgarna godkännes, ligger i en mer omfattande 
och tydliggjord styrmodell samt öppningen för associerade 
medlemmar (i första hand Danmark). Även styrelsen i ST 
kommer att förändras, med tydligare process kring sällskapens 
inflytande genom styrelserepresentation. Den stora och 
ännu olösta frågan kretsar kring ATG och ägarbilden, där sta-
ten ännu inte gett besked kring vilka förändringar man 
kan acceptera.  
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ARENA
Arenafrågan fick stå tillbaka även under större delen av 
2021. Dock har vi mer på allvar börjat jobba med frågan 
under Q4 2021. Till exempel deltar tre olika arkitektkontor 
i ett parallellt arkitektuppdrag och de kommer samtliga att 
lämna förslag på en enklare gestaltning hur framtida Solvalla 
kan komma att se ut. Vi kommer att under 2022 kunna delge 
medlemmarna dessa tankar och idéer.


TVISTER
Föreningen och dess dotterbolag är inte involverade 
i några tvister


FRAMTIDA UTVECKLING
En framtidsspaning har sällan varit vanskligare än nu. 
Vi har precis (tillfälligt?) kommit ur en pandemi för att en 
annan kris i egenskap av krig i Ukraina tar vid. Det mänskliga 
lidandet är naturligtvis otvivelaktigt det värsta men även 


Solvalla påverkas på det affärsmässiga planet. Viljan att 
sponsra evenemang upplever vi just nu är låg.


Börsfall och inflation är inte heller faktorer som påverkar vår 
affär positivt i det korta perspektivet. Den allmänna oron som 
sprider sig i samhället påverkar i allra högsta grad Solvallas 
affär. Privatpersoner håller hårdare i plånboken och bolagen 
är inte så väldigt benägna att ingå partnersamarbeten.


När detta skrivs kommer rapporter om att covid-19 har tagit 
ny fart i Kina. Om det kommer att påverka oss i Sverige kan 
inte vi veta idag, dock är vi rustade för en ny pandemivåg 
med framförallt en låg kostnadsmassa.


Solvallastaden är viktig för Solvallas utveckling. Fokuset är, 
och kommer att vara, att få detta stora utvecklingsprojekt att 
utvecklas på bästa sätt för Solvallastaden i allmänhet och 
Solvalla/STS i synnerhet. Det kommer att dyka upp gupp 
längs vägen, så tålamod kommer att fortsatt vara ett ledord 
i den processen.


Anders Holmgren Jörgen Forsberg
Ordförande, Stockholms Travsällskap Verkställande Direktör, Solvalla
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Verksamhetens art och inriktning 
”STS är idag genom Solvalla nordens största travbana och 
en av världens främsta travarenor, med tävlingar under större 
delen av året. Det är en levande mötesplats som kan erbjuda 
något för alla. Solvalla förmedlar puls, upplevelser och  
engagemang. Det är dessutom en arena under ständig  
utveckling och rymmer 35 000-40 000 personer. Förutom 
kärnverksamheten travtävlingar bedriver Solvalla även  
travskola och restauranger samt anordnar olika evenemang, 
mässor, konferenser och företagsevent. 
Bolaget har sitt säte i Stockholms Kommun.  
   
Ägarförhållanden   
STS är en ideell förening och den 31 december 2021 
uppgick antalet medlemmar till 120 (115) varav 3 (3) 
hedersmedlemmar.   
   
Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret   
• Anders Holmgren fortsatte under året som ordförande  
 för Stockholms Travsällskap. Vid stämman valdes 
 Fredrich Lovén och Joachim Håkansson in som nya 
 ledamöter i styrelsen.   
• Hösten 2021 avvecklades dotterbolaget Solvalla 
 Utvecklings AB (SUAB) I enlighet med beslut på 
 tidigare stämma. 
    


Styrelsemöten   
Antalet styrelsemöten har under året uppgått till 15 st  
   
Väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer  
En idrottsförening av Stockholms Travsällskaps storlek står 
hela tiden inför ett antal ekonomiska risker, såväl likviditets- 
som resultatmässiga. Vi har i verksamheten identifierat ett 
antal väsentliga risker såsom entréintäkter, intäkter från sam-
arbetspartners och kundförluster. Föreningens övergripande 
riskhantering beslutas av styrelsen och anger ramar för hur 
olika typer av risker ska hanteras. Risk för minskade entré-
intäkter balanseras via ökad försäljning av förköpta biljetter 
och att hela tiden leverera en sportslig produkt på hög nivå. 
Risk vid intäkter från samarbetspartners hanteras genom att 
skriva flerårsavtal med olika löptider. Kundförlustrisk minskas 
genom rutiner för godkännande av nya kunder och välfung-
erande kravrutiner. Även skatter och avgifter utgör en risk 
för ideella föreningar då det i vissa fall saknas en klar praxis 
eller vägledning för hur beskattning kan ske. För att hantera 
denna risk bevakar föreningen löpande tillgänglig information 
inom området. 
  
En stor del av Solvallas verksamhet styrs av centralt fattade 
beslut.  Detta gör långsiktiga planer  längre än 12 månader 
riskfyllda.
   
Vi vill belysa att det finns en risk med Solvallastaden. Den 
risken består främst av att detaljplanen inte vinner laga kraft 
eller förenas. Vi bedömer att risken är liten. 


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Förslag till resultatdisposition (beloppen i kr)  
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel   


Kapital 7 850 573  
Årets resultat 2 757 884  
Ansamlad vinst 10 608 457  
   
Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 10 608 457  
   
   
Förändring eget kapital STS Ändamålsbestämda  Ansamlat  Totalt
  medel resultat 
Belopp vid årets ingång  55 953 -45 225 10 728
Årets resultat  2 758 2 758
Årets resultat Välfärdsfonden  -35 -35


 Belopp vid årets utgång  55 953 -42 502 -42 502
   
   
Förändring eget kapital Koncern Ändamålsbestämda  Ansamlat Totalt
  medel resultat 
Belopp vid årets ingång  53 072 -6 910 46 162
Avveckling SUAB  3 953 3 953
Årets resultat  2 758 2 758
Årets resultat Välfärdsfonden  -35 -35


 Belopp vid årets utgång  53 072 -234 52 838 


Förväntad framtida utveckling  
Solvalla är ledande travbanan i Sverige vad gäller antal 
travdagar, aktiva i regionen, hästar och antalet icke travrela-
terade event. Resultatet från verksamheten visar sig i stora 
sportliga framgångar och hög självfinansieringsgrad. Solvalla 
påbörjade 2015 arbetet med att utveckla arenaupplevelsen 
och har sedan dess genomfört en rad olika förändringar. 
Under 2021 fortsatte den utvecklingen och planer för att 
göra större genomgripande förändringar efter försäljningen 
av byggrätter fortsätter. Solvalla har som ambition att fort-
sätta att vara den ledande travbanan i Sverige.  
 
Arbetet med en ny arena fortsätter parallellt med arbetet 
med Solvallastaden. Dessa två projekt tillsammans med en 
ny tvärbanestation skapar goda förutsättningar för Solvallas 
framtid som Sveriges nationalarena för travsport samt en  
betydande evenemangsarena i Stockholm och Sverige.  
  
   


Miljö   
I enlighet med vår miljöpolicy strävar vi efter att minimera 
verksamhetens negativa miljöpåverkan när det gäller inköp, 
avfalls- och gödselhantering samt energianvändning.  
Vi arbetar aktivt med att ha en effektiv resursförbrukning. 
  
Resultatdisposition   
Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till  
efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödes- 
analyser samt noter. Om inget annat anges är alla belopp  
i tusentals svenska kronor.     
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Flerårsöversikt koncern  


  2021 2020 2019 2018 2017


Resultat efter finansnetto (Tkr) 2 758 1 082 25 945 468 -48 662
Balansomslutning (Tkr)* 239 139 230 835 235 910 239 650 240 562
Soliditet (%)* 22,1% 20,0% 19,1% 8,0% 6,6
Antal anställda** 32 41 56 58 40


*  Välfärdsfonden har tillkommit i ingående balanser i eget kapital from årsredovisningen 2019. 
   Balansomslutning och Soliditet inkluderar Välfärdsfonden from justerade siffror 2018.    
 
** Antal anställda har tidigare år räknats som antal individer istället för beräknat medelantal anställda under året. 
 From 2018 är siffrorna justerade.     
     


Flerårsöversikt STS          
  2021 2020 2019 2018 2017


Resultat efter finansnetto (Tkr) 2 557 1 096 26 216 785 -48 089
Balansomslutning (Tkr)* 199 806 195 790 201 060 204 380 204 380
Soliditet (%)* 6,7% 5,5% 4,8% -8,1% -9,9%
Antal anställda** 32 41 56 58 40


*  Välfärdsfondenhar tillkommit i ingående balanser i eget kapital. Balans-omslutning och Soliditet inkluderar 
 Välfärdsfonden from justerade siffror 2018.     


** Antal anställda har tidigare år räknats som antal individer istället för beräknat medelantal anställda under året. 
 From 2018 är siffrorna justerade.     
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Resultaträkning koncern
   


 Tkr Not 2021 2020
   


RÖRELSENS INTÄKTER   


Bidrag 1 75 203 76 728


Tävlingsintäkter  17 631 16 181


Restaurangintäkter  7 414 4 476


Reklamintäkter  7 755 8 035


Hyresintäkter  8 019 8 219


Nettoomsättning  116 022 113 639
   


Övriga rörelseintäkter  7 836 9 676


Summa rörelsens intäkter  123 858 123 315
   


RÖRELSENS KOSTNADER   


Priser 2 -16 545 -15 453


Tävlingskostnader  -5 187 -8 268


Varuinköp till Restaurang  -3 606 -2 379


Lokal & fastighet  -38 914 -31 605


Reklam & PR  -1 425 -2 840


Köpta tjänster 3 -9 651 -9 924


Personalkostnader 5 -32 665 -36 655


Övriga rörelsekostnader 4 -3 211 -5 344


Summa rörelsens kostnader  -111 204 -112 468
   


Rörelseresultat före avskrivningar  12 653 10 847
   


Avskrivningar  -6 607 -6 173


Rörelseresultat  6 046 4 674
   


FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER   
Ränteintäkter   


Räntekostnader 10 -3 288 -3 592


Resultat efter finansiella poster  2 758 1 082
   


Skatt på årets resultat 12 0 0


Årets resultat  2 758 1 082
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Balansräkning koncern
   


 Tkr Not 2021 2020
   


TILLGÅNGAR   


Fastigheter 6 69 249 72 698


Markanläggningar 6 10 937 11 356


Mark 6 35 022 35 022


Maskiner och inventarier 6 15 786 7 356


Pågående nyanläggning 6 67 993 68 297


Summa anläggningstillgångar  198 987 194 729
   


Varulager  39 408


Kundfordringar  1 599 1 844


Skattefordran  2 321 159


Övriga fordringar  93 1 954


Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 1 669 874


Kassa & bank  34 431 30 867


Summa omsättningstillgångar  40 152 36 106
 SUMMA TILLGÅNGAR  239 139 230 835
   


  


SKULDER OCH EGET KAPITAL   


Kapital  12 238 7 203


Uppskrivningsfond   35 000 35 000


Välfärdsfonden  2 842 2 877


Resultat  2 758 1 082


Summa eget kapital  52 838 46 162
   


Skulder till kreditinstitut 9 70 000 70 000


Övriga långfristiga skulder 9, 10 68 021 68 934


Summa långfristiga skulder  138 021 138 934
   


Leverantörsskulder  6 956 8 538


Svensk Travsport  3 318 2 742


Övriga skulder  12 957 11 492


Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 25 053 22 967


Summa kortfristiga skulder  48 284 45 739
 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  239 139 230 835
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Kassaflödesanalys koncern
   


 Tkr Not 2021 2020
   


DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   


Rörelseresultat före finansiella poster  6 046 4 674


Poster som ej påverkar kassaflödet  6 607 6 173


   12 653 10 847
   


Betald skatt  -2 162 196


   


Erlagd ränta  -3 288 -3 592


   


Utbetalning ur Välfärdsfonden  -35 -6


   


Ökning/minskning varulager  369 1 241


Ökning/minskning kundfordringar  245 4 431


Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  1 066 1 991


Ökning/minskning leverantörsskulder  -1 582 -2 762


Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  4 107 -2 476


Kassaflöde från den löpande verksamheten  11 373 9 876
   


INVESTERINGSVERKSAMHETEN   


   


Investeringar i materiella anläggningstillgångar 6 -6 895 -3 636


Kassaflöde från investeringsverksamheten  -6 895 -3 636
   


FINANSERINGSVERKSAMHETEN   


Upptagna lån  0 0


Amortering av skuld  -913 -913


Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder  0 0


Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -913 -913
   


Årets kassaflöde  3 568 5 330
   


Likvida medel vid årets början  30 867 25 537


 Likvida medel vid årets slut  34 431 30 867
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Resultaträkning STS
   


 Tkr Not 2021 2020
   


RÖRELSENS INTÄKTER   
Bidrag 1 75 203 76 728


Tävlingsintäkter  17 631 16 181


Restaurangintäkter  7 414 4 476


Reklamintäkter  7 755 8 035


Hyresintäkter  8 019 8 219


Nettoomsättning  116 022 113 639
   


Övriga rörelseintäkter  7 835 9 676


Summa rörelsens intäkter  123 857 123 315
   


RÖRELSENS KOSTNADER   


Priser 2 -16 545 -15 453


Tävlingskostnader  -5 187 -8 268


Varuinköp till Restaurang  -3 606 -2 379


Lokal & fastighet  -39 119 -31 810


Reklam & PR  -1 425 -2 840


Köpta tjänster 3 -9 651 -9 924


Personalkostnader 5 -32 665 -36 655


Övriga rörelsekostnader 4 -3 207 -5 342


Summa rörelsens kostnader  -111 405 -112 671
   


Rörelseresultat före avskrivningar  12 452 10 644
   


Avskrivningar  -6 607 -6 173


Rörelseresultat  5 845 4 471
   


FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER   
Ränteintäkter  0 0


Räntekostnader  -3 288 -3 592


Resultat efter finansiella poster  2 557 879
   


Bokslutsdispositioner  201 217


Resultat före skatt  2 758 1 096
   


Skatt på årets resultat 12 0 0


 Årets resultat  2 758 1 096
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Balansräkning STS
   


 Tkr Not 2021 2020
   


TILLGÅNGAR   
Fastigheter 6 69 249 72 698


Markanläggningar 6 10 932 11 351


Mark 6  0


Maskiner och inventarier 6 15 786 7 356


Pågående nyanläggning 6 67 362 71 636


Summa anläggningstillgångar  163 329 163 041
   


Aktier i koncernföretag 7 283 783


Summa finansiella anläggningstillgångar  283 783
   


Varulager  39 408


Kundfordringar  1 599 1 842


Koncernfordringar  734 698


Skattefordran  2 321 0


Övriga fordringar  50 1 954


Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 1 669 874


Kassa & bank  29 782 26 190


Summa omsättningstillgångar  36 194 31 966
 SUMMA TILLGÅNGAR  199 806 195 790
   


   


SKULDER OCH EGET KAPITAL   
Kapital  7 851 6 755


Ändamålsbestämda medel - Välfärdsfonden  2 842 2 877


Resultat  2 758 1 096


Summa eget kapital  13 451 10 728
   


Skulder till kreditinstitut 9 70 000 70 000


Övriga långfristiga skulder 9, 10 68 021 68 934


Summa långfristiga skulder  138 021 138 934
   


Leverantörsskulder  6 956 8 536


Svensk Travsport  3 318 2 742


Skatteskuld  0 412


Övriga skulder  12 932 11 467


Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 25 132 22 971


Summa kortfristiga skulder  48 338 46 128
 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  199 806 195 790
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Kassaflödesanalys STS
   


 Tkr Not 2021 2020
   


DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   
Rörelseresultat före finansiella poster  5 845 4 471


Poster som ej påverkar kassaflödet  6 607 6 173


   12 452 10 644
   


Betald skatt  -2 733 77


   


Erlagd ränta  -3 288 -3 592


   


Utbetalning Välfördsfonden  -35 -6


   


Ökning/minskning varulager  369 1 241


Ökning/minskning kundfordringar  243 4 433


Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  1 073 3 528


Ökning/minskning leverantörsskulder  -1 580 -2 866


Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  4 202 -2 664


 Kassaflöde från den löpande verksamheten  10 703 10 801
   


INVESTERINGSVERKSAMHETEN   


Sålda dotterbolag  500 


Investeringar i materiella anläggningstillgångar 6 -6 895 -3 643


 Kassaflöde från investeringsverksamheten  -6 395 -3 643
   


FINANSERINGSVERKSAMHETEN   


Amortering av skuld  -913 -913


Erhållet/lämnat koncernbidrag  201 217


 Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -712 -696
   


Årets kassaflöde  3 596 6 462
   


Likvida medel vid årets början  26 190 19 728


 Likvida medel vid årets slut  29 782 26 190
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Allmän information 
Moderförening är Stockholms Travsällskap, org.nr. 
802003-5567 som är den största enheten i koncernen och 
där Solvalla Utvecklings AB, org. nr. 556855-2037  
och AB Solvalla Travbana, org. nr. 556012-6368, är dotter-
företag med säte i Bromma. Dessutom finns det ytterligare  
5 stycken helägda dotterbolag som var och ett har 5 st 
helägda dotterbolag. Bolagen är en del av strukturen  
i utvecklandet av Solvallastaden.   
  
Redovisningsprinciper och  
värderingsprinciper  
De redovisningsprinciper som är tillämpade överensstämmer 
med Årsredovisningslagen (1995:1554),  
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1  
Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).  
 
Koncernredovisning  
Koncernredovisningen omfattar moderföreningen Stockholms 
travsällskap och de företag över vilka moderföreningen direkt 
eller indirekt har bestämmande inflytande (dotterföretag).  
Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett annat 
företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla 
ekonomiska fördelar. Vid bedömningen av om ett bestämmande 
inflytande föreligger,ska hänsyn tas till innehav av finansiella 
instrument som är potentiellt röstberättigade och som utan 
dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras till röstberättigade  
eget kapitalinstrument. Hänsyn ska också tas till om  
företaget genom agent har möjlighet att styra verksamheten. 
Bestämmande inflytande föreligger i normalfallet då  
moderföretaget direkt eller indirekt innehar aktier som 
representerar mer än 50 % av rösterna.  
  
Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncern- 
redovisningen från och med tidpunkten för förvärvet till och 
med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett  
bestämmande inflytande över dotterföretaget. Redovisnings-
principerna för dotterföretag överensstämmer med koncernens  
redovisningsprinciper. Alla koncerninterna transaktioner,  
mellanhavanden samt orealiserade vinster och förluster  
hänförliga till koncerninterna transaktioner har eliminerats  
vid upprättandet av koncernredovisningen.  
  
Intäkter  
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning 
som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för  
mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.  
Koncernens intäkter består i huvudsak av tävlingskostnads- 
ersättningar, sponsor- och reklamintäkter, eventintäkter,  
hyresintäkter, entréintäkter samt intäkter från 
restaurangverksamhet. 


Försäljning av tjänster  
Intäkter från försäljning av tjänster på löpande räkning  
redovisas som intäkt i den period arbetet utförs och material 
levereras eller förbrukas.  
  
Utdelning och ränteintäkter  
Utdelningsintäkter redovisas när ägarens rätt att erhålla  
betalning har fastställts.  
  
Leasingavtal  
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de  
ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet 
av en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till 
leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som  
operationella leasingavtal. Koncernens finansiella leasingavtal 
är få och av immateriellt värde och därför redovisas samtliga 
leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing. Leasing- 
avgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över 
leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre 
återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden. 
   
Låneutgifter  
Låneutgifter redovisas i resultaträkningen i den period de 
uppkommer.   
  
Inkomstskatter  
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och  
uppskjuten skatt.  
  
Aktuell skatt  
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för  
perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade 
resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej  
skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för 
intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla 
i andra perioder. Koncernens aktuella skatteskuld beräknas  
enligt de skattesatser som gäller per balansdagen. 
 
Uppskjuten skatt  
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan 
det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella 
rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid 
beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas 
enligt den s.k. balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatte- 
skulder redovisas för i princip alla skattepliktiga temporära 
skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip 
för alla avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning  
det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida  
skattepliktiga överskott. Uppskjutna skatteskulder och  
skattefordringar redovisas inte om den temporära skillnaden 
är hänförlig till goodwill.    
  


TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga temporära 
skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, utom  
i de fall koncernen kan styra tidpunkten för återföring av de 
temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den  
temporära skillnaden kommer att återföras inom en  
överskådlig framtid.  
  
Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar  
omprövas varje balansdag och reduceras till den del det inte 
längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga resultat kommer 
att finnas tillgängliga för att  utnyttjas, helt eller delvis, mot 
den uppskjutna skattefordran.  
  
Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur företaget, 
per balansdagen, förväntar sig att återvinna det redovisade 
värdet för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade 
värdet för motsvarande skuld. Uppskjuten skatt beräknas  
baserat på de skattesatser och skatteregler som har  
beslutats före balansdagen.  
  
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då de 
hänför sig till inkomstskatt som debiteras av samma myndighet 
och då koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett 
nettobelopp.  
  
Aktuell och uppskjuten skatt för perioden  
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad  
eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig 
till transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital.  
l sådana fall ska även skatten redovisas direkt mot eget  
kapital. Vid aktuell och uppskjuten skatt som uppkommer  
vid redovisning av rörelseförvärv, redovisas skatteeffekten  
i förvärvskalkylen. 


Materiella anläggningstillgångar  
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och  
eventuella nedskrivningar. Anskaffningsvärdet består av  
inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet  
för att bringa den på plats och i skick att användas samt  
uppskattade utgifter för nedmonteringoch bortforsling av  
tillgången och återställande av plats där den finns.  
 
  
Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller  
redovisas som en separat tillgång, när det är sannolikt att 
framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med  
posten kommer att tillfalla koncernen och att anskaffnings- 
värdet för densamma kan mätas på ett tillförlitligt sätt.  


Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll samt  
tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i den  
period då de uppkommer. Då skillnaden i förbrukningen av  
en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter 
bedöms vara väsentlig, delas tillgången upp på dessa  
komponenter.  
  
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs 
så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat med 
beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av  
linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång 
har delats upp på olika komponenter skrivs respektive  
komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning 
påbörjas när den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. 
 
Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder 
har individuellt uppskattas till:  


 BYGGNADER:  


 Stomme 60-90 år
 Tak 25 år
 Fasad 20-100 år
 Inre ytskikt 10-20 år
 Installationer  20-80 år
 Mark        Obegränsat och därför ingen avskrivning på mark
 Inventarier, verktyg och installationer  5-10 år


  
Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas 
om det finns indikationer på att förväntad förbrukning har  
förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid  
föregående balansdag. Då företaget ändrar bedömning av 
nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella  
restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat. 
 
Borttagande från balansräkningen  
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång 
tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring, 
eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från 
användning eller utrangering/avyttring av tillgången eller 
komponenten. Den vinst eller förlust som uppkommer när 
en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort 
från balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt 
erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och  
tillgångens redovisade värde. Den realisationsvinst eller 
 realisationsförlust som uppkommer när en materiell  
anläggningstillgång eller en komponent tas bort från  
balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en  
övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.   
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Nedskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar     
Vid varje balansdag analyserar koncernen de redovisade  
värdena för materiella anläggningstillgångar för att fastställa 
om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har 
minskat i värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens  
återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en  
eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt att beräkna 
återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknar koncernen 
återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken 
tillgången hör.  
  
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med  
avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.   
Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader är det 
pris som koncernen beräknar kunna erhålla vid en försäljning 
mellan kunniga, av varandra oberoende parter, och som har 
ett intresse av att transaktionen genomförs, med avdrag för 
sådana kostnader som är direkt hänförliga till försäljningen. 
Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat 
framtida kassaflöde till nuvärde med en diskonteringsränta  
före skatt som återspeglar aktuell marknadsbedömning 
av pengars tidsvärde och de risker som förknippas med 
tillgången. För att beräkna de framtida kassaflödena har  
koncernen använt budget för de kommande fem åren.  
 
Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande 
enhet) fastställs till ett lägre värde än det redovisade värdet, 
skrivs det redovisade värdet på tillgången (eller den kassa- 
genererande enheten) ned till återvinningsvärdet. En ned-
skrivning ska omedelbart kostnadsföras i resultaträkningen. 
 
Vid varje balansdag gör koncernen en bedömning om den 
tidigare nedskrivningen inte längre är motiverad. 
 
Om så är fallet återförs nedskrivningen delvis eller helt.  
Då en nedskrivning återförs, ökar tillgångens (den  
kassagenererande enhetens) redovisade värde.  
Det redovisade värdet efter återföring av nedskrivning får inte 
överskrida det redovisade värde som skulle fastställts om 
ingen nedskrivning gjorts av tillgången (den kassagenererande 
enheten) under tidigare år. En återföring av en nedskrivning 
redovisas direkt i resultaträkningen.  
  
Uppskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar får skrivas upp om  
tillgångarna har ett tillförlitligt och bestående värde som  
väsentligt överstiger bokfört värde. 


Tillgången får skrivas upp till högst det högre värdet om 
uppskrivningsbeloppet används för avsättning till uppskriv-
ningsfond. Uppskrivningsbeloppet ökar tillgångarnas värde. 
 
Andelar i koncernföretag  
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde.  
 
Varulager  
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.  


Anskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning av först-  
in-först-ut-metoden (FIFU). Nettoförsäljningsvärde är  
försäljningsvärdet efter avdrag för beräknade kostnader som 
direkt kan hänföras till försäljningstransaktionen. 
l anskaffningsvärdet ingår utgifter för inköp samt andra 
utgifter för att varorna till deras aktuella plats och skick. 
 
Likvida medel  
Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla  
tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt 
andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas 
till kontanter och är föremål för en obetydlig risk för  
värdefluktuationer. 


För att klassificeras som likvida medel får löptiden inte  
överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet. 
 
Fordringar  
Fordringar är redovisade till det belopp varmed de  
beräknas inflyta.  
  
Kassaflöde  
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod.  
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 
som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassifi-
ceras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga 
finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obe-
tydlig risk för värdefluktationer, dels:  
- handlas på en öppen marknad till kända belopp eller 
- har en kortare återstående löptid än tre månader från  
anskaffningspunkten.  
  
Transaktioner med närstående  
Dotterbolaget Solvalla Utvecklings AB (SUAB) fakturerar 
Stockholms Travsällskap (STS) för kostnader att bedriva 
planprogram med Stockholms Stad i syfte att avyttra  
byggrätter. SUAB fakturerar STS med ett påslag om 5 %.


SUAB är under 2021 avvecklat, balanserade kostnader för 
planprogrammet kvarstår i STS’s balansräkning. 







 ÅRSREDOVISNING 2021  I  Stockholms Travsällskap   19


Noter
   


  Not 1   Bidrag STS och koncern  2021 2020
Tävlingsersättning månad (tidigare Basbelopp)  52 245 45 596


Rekryteringsersättning (tidigare Direktincitament)  1 276 1 992


Tävlingsersättning dag (tidigare Tävlingskostnadsersättning)  21 683 29 139


   75 205 76 728


  Not 2    Priser STS och koncern  2021 2020
Priser (inkl hederspriser)  -16 545 -15 453


                
 Not 3   Upplysning om revisionsarvode 2021 2021 2020 2020
  STS Koncern STS Koncern


BDO AB     


Revisionsuppdrag 270 270 272 272


Revision omställningsstöd 0 0 127 127


  270 270 399 399
Lekmannarevisor     


Revisionsuppdrag 23 23 23 23


      


Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar    


granskningen av årsredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning    


samt arvode för revisionsrådgivning som lämnats i samband med revisionsuppdraget.     


      


 Not 4   Leasingavtal     
 


Företaget är leasetagare genom operationella leasingavtal. Summan av årets kostnadsförda    


leasingsavgifter avseende operationella leasingsavtal uppgår till 2 753  (2 506) Tkr.     


Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller  enligt följande:   


   


  2021 2021 2020 2020
  STS Koncern STS Koncern
Förfallotidpunkt inom 1 år från balansdagen 1 411 1 411 1 265 1 265


Förfallotidpunkt 1 - 5 år från balansdagen 1 917 1 917 854 854


Förfallotidpunkt senare än 5 år från balansdagen 0 0 0 0


  2 753 2 753 2 119 2 119
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  Not 5   Medelantalet årsanställda, löner, arvodering och sociala kostnader


             
  2021 2021 Andel 2020 2020 Andel
 Medeltalet anställda STS Koncern kvinnor STS Koncern kvinnor
Stockholms Travsällskap 32 32 55% 41 41 56%


         


    2021 2021 2020 2020
Löner och andra ersättningar   STS Koncern STS Koncern
Styrelsen   491 491 423 423


Verkställande direktör   1 886 1 886 1 812 1 812


Extra arvode utredning   95 95 0 0


Övriga anställda   18 749 18 749 22 923 22 923


    21 221 21 221 25 158 25 158
      


Sociala kostnader      


Pensionskostnad för styrelse   0 0 0 0


Pensionskostnad för VD   460 460 483 483


Pensionskostnad för övriga   1 811 1 811 2 352 2 352


Sociala kostnader   7 613 7 613 7 711 7 711


    9 884 9 884 10 546 10 546
      


  Styrelsearvoden 2021  Styrelse-  Extraarvode/  Summa
   arvode  konsulttjänster  
Joachim Håkansson   25    -      25 


Holmgren, Anders   123    -      123 


Lovén Fredrich   25    -      25 


Johansson, Stefan  43   -      43 


Jonsson Bergman, Lars  72   -      72 


Ola Bergström  60   -      60 


Kerstin Skarp   64    -      64 


Tomas Rudin   64    -      64 


Hans Backe   15    -      15 


    491    -      491 


      
 Styrelsearvoden 2020  Styrelse-  Extraarvode/  Summa
   arvode  konsulttjänster  
Lars Björk  69  0  69


Holmgren, Anders  64  0  64


Häggström, Christer  41  0  41


Johansson, Stefan  59  0  59


Jonsson Bergman, Lars  59  0  59


Ortiz Bergström, Jessica  42  0  42


Ola Bergström  30  0  30


Hans Backe  59  0  59


   423  0  423
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  Not 6   Materiella anläggningstillgångar STS och koncern 


       


 Maskiner/inventarier STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 18 806 17 846 18 806 17 846
Inköp/byggnation 10 155 960 10 155 960
Försäljning/utrangering 0 0 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 28 961 18 806 28 961 18 806
      
Ingående avskrivningar -11 449 -10 180 -11 449 -10 180
Försäljning/utrangering 0 0 0 0
Årets avskrivning -1 725 -1 269 -1 725 -1 269
Utgående ackumulerade avskrivningar -13 174 -11 449 -13 174 -11 449
Bokförda värden 15 786 7 356 15 786 7 356
      
 Pågående nyanläggningar STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 71 636 67 614 68 297 64 282
Omklassificering till anläggningstillgång -4 801 0 -4 801 0
Inköp/byggnation 527 4 022 4 497 4 015
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 67 362 71 636 67 993 68 297
      
      
 Mark STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 0 1 340 35 022 36 362
Försäljning Mark 0 -1 340 0 -1 340
Bokförda värden 0 0 35 022 35 022
      
      
 Byggnader STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 262 882 262 882 262 882 262 882
Inköp/byggnation 238 0 238 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 263 120 262 882 263 120 262 882
      
Ingående avskrivningar -190 184 -186 464 -190 184 -186 464
Årets avskrivning -3 686 -3 720 -3 686 -3 720
Utgående ackumulerade avskrivningar -193 870 -190 184 -193 870 -190 184
Bokförda värden 69 250 72 698 69 250 72 698
      
      
 Markanläggningar STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 19 041 19 041 19 046 19 046
Inköp/byggnation 776 0 776 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 817 19 041 19 822 19 046
      
Ingående avskrivningar -7 691 -6 507 -7 691 -6 507
Årets avskrivning -1 195 -1 184 -1 195 -1 184
Utgående ackumulerade avskrivningar -8 886 -7 691 -8 886 -7 691
Bokförda värden 10 932 11 351 10 937 11 355
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  Not 7   Andelar i koncernföretag STS 


  Kapital- Rösträtts- Bokfört 
  andel andel värde 
AB Solvalla Travbana  100% 100% 33 
(org.nr. 556012-6368, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 1 AB 100% 100% 50 
 (org.nr 559055-5610, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 2 AB 100% 100% 50 
 (org.nr 559055-5669, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 3 AB  100% 100% 50 
(org.nr 559055-5677, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 4 AB 100% 100% 50 
 (org.nr 559055-5644, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 5 AB  100% 100% 50 
(org.nr 559055-5651, säte i Sthlm)     
 
Totalt bokfört värde   283 
      
 Aktier i Dotterbolag   STS STS
    2021 2020
Ingående anskaffningsvärde   783 783
Försäljning SUAB   -500 0
Bokförda värden   283 783


   


  Not 8   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter STS    


  2021 2020
Förutbetalda försäkringar 377 408
Övriga poster 1 292 467
  1 669 874 


   


  Not 9   Ställda panter och eventualförpliktelser STS     


  2021 2020
Pantbrev SEB 45 000 45 000
Pantbrev SEB 15 000 15 000
Pantbrev SEB 5 000 5 000
Pantbrev SEB 50 000 50 000
  115 000 115 000
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  Not 10   Skulder till kreditinstitut     


  2021 2020
Amortering inom 2 - 5 år (SEB) 70 000 70 000
  70 000 70 000


Övriga långfristiga skulder  
Amortering inom 2-5 år (ATG) 3 652 3 652
Amortering efter 5 år (ATG) 64 369 65 282  
  68 021 68 934


   


  Not 12   Skatt STS och koncern     


STS outnyttjade skattemässiga underskottsavdrag uppgick vid 2020 års taxering till 38 918 247 kronor    
och för koncernen till 39 115 957 kronor.
    
 
   


  Not 13   Disposition av årets resultat     


Efter avskrivningar och skatt redovisas ett överskott om 2 757 884 kronor som föreslås balanseras    
i ny räkning.    
 
    
 


   


  Not 11   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter STS      


 
  2021 2020
Semesterskuld och löneskuld 4 944 4 870
Sociala avgifter 1 106 1 687
Förutbetalda intäkter 901 929
Förutbetalda entrébiljetter för Elitloppet 3 957 2 599
Upplupna revisionsarvoden 387 270
Upplupen tävlingsersättning 9 793 8 707
Övriga poster 4 044 3 909
  25 132 22 971
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Stockholm den
 


Jörgen Forsberg, VD


Anders Holmgren, Ordförande


Ola Bergström


Tomas Rudin


Malin Nilsson, Auktoriserad revisor


Lars Jonsson-Bergman


Joachim Håkansson 


Kerstin Skarp


Sören Söderback, förtroendevald revisor


Underskrifter


Styrelse Stockholms Travsällskap


Vår revisionsberättelse har angivits den
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Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för Stockholms Travsällskap för år 2021. 
Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår 
på sidorna 7-24 i detta dokument.


Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
äsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.


Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för föreningen och för koncernen.


Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten 
”Det registrerade revisionsbolagets ansvar” samt ”Den förtroendevalde 
revisorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till föreningen och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat 
revisionsbolag har 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
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för den andra informationen. Den andra informationen består
av sidorna 3-6 och 27-29 i detta dokument (men innefattar inte 
årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna).


Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information.


I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga 
om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.


Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller 
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har 
inget att rapportera i det avseendet.


Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.


Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av föreningens och koncernens 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. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera föreningen, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta.


Det registrerade revisionsbolagets ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
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 revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag 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 årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför gransknings-
åtgärder 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 misstag, 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 gransk-
ningsåtgärder 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 verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.


• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens 
och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar  
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna  
i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,  


REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i Stockholms Travsällskap Org.nr. 802003-5567   
  Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
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modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att en förening och en koncern 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 transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.


• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende 
den finansiella informationen i enheterna eller affärsaktiviteterna 
inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncern-
redovisningen. 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 


Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Stockholms Travsällskap för år 2021 
samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust.


Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören 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 föreningen och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.


Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.


Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för föreningens 
organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. 
Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens 
ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens 
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt.


Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 


omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi  
identifierat.


Den förtroendevalde revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt 
god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande 
bild av föreningens resultat och ställning.
   
  
  


en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören 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 stadgarna.


Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
det registrerade revisionsbolaget professionellt 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 det 
registrerade revisionsbolagets professionella bedömning och övriga 
valda revisorers bedömning med utgångspunkt 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 stadgarna.


Stockholm den
 
  BDO Mälardalen AB


Sören Söderback Malin Nilsson
Förtroendevald revisor Auktoriserad revisor


Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
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§1 i Välfärdsfondens stadgar:
Stiftelsen Stockholms Travsällskaps Välfärdsfond har, 
medelst de till fondens förfogande stående medlen, 
till ändamål:     
 
• att genom kontinuerligt understöd söka åstadkomma  
 ekonomisk hjälp åt tränare, stallmän och övriga, som aktivt  
 deltagit inom travsporten hos Stockholms Travsällskap och  


Välfärdsfonden är from 2019 bokförd som ändamålsbestämda medel inom Eget Kapital i Stockholms Travsällskaps bokföring.
Tidigare år har dessa medel inte funnits bokförda i något bolag i koncernen. Från och med februari 2022 är Välfärdsfonden 
en egen registrerad stiftelse med eget organisationsnummer. Från och med 2022 kommer Välfördsfonden redovisas 
i egen separat årsredovisning och deklaration.     


REDOGÖRELSE STOCKHOLMS 
TRAVSÄLLSKAPS VÄLFÄRDSFOND  
Förvaltning 2021  


 Inkomster under året    


Räntor 0
    
 Utgifter under året    
Understöd -35 000


Resultat för året -35 000
    


 Kapitalbehållning per 2021-12-31    


Ingående behållning från 2020 2 877 001


Resultat för år 2021 -35 000


Utgående behållning 2 842 001
    
I kapitalbehållningen ingår    
Specialinlåningskonto 1 350 000
Avanza Bank 900 000
Sparkonto 592 001
Summa kronor 2 842 001
    
  


 vilka efter längre tids verksamhet genom ålder, sjuklighet  
 eller andra oförvållade omständigheter helt eller delvis 
 sakna utkomstmöjligheter samt    
  
• att utöva en allmän understöds- och hjälpverksamhet till  
 behövande bland sagda tränare och stallpersonal. 
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 m² areal Taxering mark Taxering byggnad Total


  BROMMA FÖRSAMLING 


Bällsta 1:32 5 400 43 200 000 120 800 000 164 000 000


Bällsta 1:34 (nybildad 2016) 256 776 0 0 0


    


 SPÅNGA FÖRSAMLING    


Tidtagaren nr 9 957   


Tidtagaren nr 10 933   


Vadhållaren nr 7 1 036   


Vadhållaren nr 8 1 081   


Hästskötaren nr 5 859   


Tidtagaren nr 1  983   


Tidtagaren nr 2 1 013   


Tidtagaren nr 3 1 111 2 058 000  2 058 000


Tidtagaren nr 4 1 039 2 020 000  2 020 000


Tidtagaren nr 5 1 133 2 349 000 3 304 000 5 653 000


Tidtagaren nr 6 1 031 2 295 000 3 800 000 6 095 000


Tidtagaren nr 7 962 2 259 000 4 618 000 6 877 000


Tidtagaren nr 8 960 2 258 000 4 773 000 7 031 000


Vadhållaren nr 6 1 014 2 286 000 1 513 000 3 799 000


Vadhållaren nr 9 1 081 2 322 000 1 550 000 3 872 000


Instruktören nr 9 842 2 195 000 1 982 000 4 177 000


Sulkyn nr 1 1 055 2 051 000 2 245 000 4 296 000


Banmästaren nr 10 838 2 193 000 2 238 000 4 431 000


 280 104 67 486 000 146 823 000 214 309 000  
     


STS FASTIGHETSINNEHAV 


Stockholms Travsällskaps fastighetsinnehav per 31/12 2021   
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STS FASTIGHETSINNEHAV 


AB Solvallas Travbanas fastighetsinnehav per 31/12 2021    
  
 m² areal 


  BROMMA FÖRSAMLING 


Bällsta 1:4 13 619 


Bällsta 1:3 7 116  


    


 SPÅNGA FÖRSAMLING    


Banmästaren nr 11 1 491


Banmästaren nr 12 1 377


Banmästaren nr 13 2 131


Banmästaren nr 14 1 498


Instruktören nr 4 818


Instruktören nr 5 838


Instruktören nr 6 802


Instruktören nr 15 999


Instruktören nr 16 968


Skrivaren nr 9 1 610


Skrivaren nr 10 2 030


Skrivaren nr 11 2 014


Vadhållaren nr 10 1 340


Vadhållaren nr 11 1 016


Vadhållaren nr 12 884


Ryktaren nr 1 1 528


Ryktaren nr 2 1 367


Ryktaren nr 3 892


Ryktaren nr 4 855


Ryktaren nr 5 800


Bromsten12:1 533


Bromsten 12:2 387


Bromsten 12:3 486


Bromsten 12:4 449


Bromsten 12:5 718


Bromsten 12:6 822


Bromsten 12:7 817


Bromsten 12:8 833
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Skattefri sportanläggning 


Skattefri sportanläggning 
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Activity log


RECIPIENT ACTION* TIMESTAMP (CET) METHOD DETAILS


1. Rolf Jörgen Forsberg Signed 29.03.2022 09:03 eID Swedish BankID (DOB: 29/09/1969)


jorgen.forsberg@solvalla.travsport.
se


Authenticated 29.03.2022 09:01 Low IP: 84.19.150.77


2. ANDERS HOLMGREN Signed 29.03.2022 14:11 eID Swedish BankID (DOB: 03/07/1974)


anders.holmgren@atlascapitalgrou
p.net


Authenticated 29.03.2022 14:09 Low IP: 94.234.96.36


3. Lars Peter Jonsson Bergman Signed 29.03.2022 18:13 eID Swedish BankID (DOB: 24/06/1965)


lars.jonsson-bergman@cessmanag
ement.se


Authenticated 29.03.2022 18:13 Low IP: 213.65.6.137


4. OLA BERGSTRÖM Signed 30.03.2022 12:20 eID Swedish BankID (DOB: 03/07/1950)


ola-bergstrom@hotmail.com Authenticated 30.03.2022 12:13 Low IP: 90.231.144.193


5. Kerstin Skarp Signed 30.03.2022 14:41 eID Swedish BankID (DOB: 13/02/1954)


kerstinskarp@icloud.com Authenticated 30.03.2022 14:14 Low IP: 83.135.37.162


6. TOMAS RUDIN Signed 30.03.2022 16:12 eID Swedish BankID (DOB: 23/02/1965)


tomas.rudin@toolgate.se Authenticated 30.03.2022 16:11 Low IP: 188.149.134.213


7. JOACHIM HÅKANSSON Signed 30.03.2022 18:20 eID Swedish BankID (DOB: 24/08/1964)


joachim.hakansson@edu.stockhol
m.se


Authenticated 30.03.2022 18:19 Low IP: 217.210.64.124


* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.
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  2022-03-29 18:13:48 CEST
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  Lars Peter
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  1965-06-24
  Lars Peter Jonsson Bergman
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  TOMAS
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       Rolf Jörgen
       Forsberg
       jorgen.forsberg@solvalla.travsport.se
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       1969/09/29
       213.212.32.234
     
    
     196909297811
     2022-03-29T07:03:23.584Z
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJVJX5Rzc
     Rolf Jörgen
     Forsberg
   
  
   
    notification.sent
    2022-03-29T07:03:27.528Z
    rJDByNxQ5
    
     rJDByNxQ5
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJ4XQ9Afc
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJ4XQ9Afc/notifications/rJDByNxQ5
     Dokument att signera
     anders.holmgren@atlascapitalgroup.net
     2022-03-29T07:03:27.376Z
     53967022-a7c2-4a83-95d2-bb5c99d05d8c
     sent
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    notification.sent
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    rJMO8ADeX9
    
     rJMO8ADeX9
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJ4XQ9Afc
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJ4XQ9Afc/notifications/rJMO8ADeX9
     Dokument att signera
     anders.holmgren@atlascapitalgroup.net
     2022-03-29T11:32:32.673Z
     93e80f6d-1101-4891-bc93-a3bee0e7b131
     sent
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      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
      94.234.96.36
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     2022-03-29T12:09:33.685Z
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJ4XQ9Afc
     /envelopes/rkpdf9Af9
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     Anders
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     94.234.96.36
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      ANDERS
      HOLMGREN
      1974/07/03
      197407034631
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     ANDERS
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       /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJ4XQ9Afc
       ANDERS
       HOLMGREN
       anders.holmgren@atlascapitalgroup.net
       197407034631
       1974/07/03
       94.234.96.36
     
    
     197407034631
     2022-03-29T12:11:17.839Z
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJ4XQ9Afc
     ANDERS
     HOLMGREN
   
  
   
    notification.sent
    2022-03-29T12:11:33.566Z
    ryT_v_xQc
    
     ryT_v_xQc
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/Bk3dm50f5
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/Bk3dm50f5/notifications/ryT_v_xQc
     Dokument att signera
     lars.jonsson-bergman@cessmanagement.se
     2022-03-29T12:11:33.418Z
     ac7d8b9a-9b1c-42e7-a62d-807b857de165
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-03-29T16:13:13.983Z
    Bk3dm50f5
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.74 Safari/537.36 Edg/99.0.1150.55
      213.65.6.137
    
     Bk3dm50f5
     2022-03-29T16:13:13.958Z
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/Bk3dm50f5
     /envelopes/rkpdf9Af9
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/Bk3dm50f5
     Lars
     Jonsson Bergman
     213.65.6.137
   
  
   
    signature.created
    2022-03-29T16:13:48.856Z
    ByWFM5RGq.9d12a584-0adb-4aa3-b617-758b99de96b8
    
     ByWFM5RGq.9d12a584-0adb-4aa3-b617-758b99de96b8
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq/signatures/ByWFM5RGq.9d12a584-0adb-4aa3-b617-758b99de96b8
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq
     
      /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/Bk3dm50f5
      Lars Peter
      Jonsson Bergman
      1965/06/24
      196506247615
    
     signed
     bankid-se
     Lars Peter
     Jonsson Bergman
     1965/06/24
     213.65.6.137
     
      ByWFM5RGq
      109102e8-c9c7-4a53-a911-79b8bc36f3af
      true
      2022-03-29T16:13:48.242Z
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       /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/Bk3dm50f5
       Lars Peter
       Jonsson Bergman
       lars.jonsson-bergman@cessmanagement.se
       196506247615
       1965/06/24
       213.65.6.137
     
    
     196506247615
     2022-03-29T16:13:48.242Z
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/Bk3dm50f5
     Lars Peter
     Jonsson Bergman
   
  
   
    notification.sent
    2022-03-29T16:13:51.376Z
    rkwrg3e7q
    
     rkwrg3e7q
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/HkY57qAz9
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/HkY57qAz9/notifications/rkwrg3e7q
     Dokument att signera
     ola-bergstrom@hotmail.com
     2022-03-29T16:13:51.216Z
     8bd4b2e0-6dea-4397-9e91-52c15044d85e
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-03-30T10:13:42.937Z
    HkY57qAz9
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Safari/537.36
      90.231.144.193
    
     HkY57qAz9
     2022-03-30T10:13:42.904Z
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/HkY57qAz9
     /envelopes/rkpdf9Af9
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/HkY57qAz9
     Ola
     Bergström
     90.231.144.193
   
  
   
    signature.created
    2022-03-30T10:20:50.236Z
    ByWFM5RGq.ede2c7b8-5454-4b37-ae16-47b5e2f087f0
    
     ByWFM5RGq.ede2c7b8-5454-4b37-ae16-47b5e2f087f0
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq/signatures/ByWFM5RGq.ede2c7b8-5454-4b37-ae16-47b5e2f087f0
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq
     
      /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/HkY57qAz9
      OLA
      BERGSTRÖM
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       /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1eCmcCMq
       Kerstin
       Skarp
       kerstinskarp@icloud.com
       195402138225
       1954/02/13
       90.235.37.145
     
    
     195402138225
     2022-03-30T12:41:48.348Z
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1eCmcCMq
     Kerstin
     Skarp
   
  
   
    notification.sent
    2022-03-30T12:41:52.433Z
    H1dGeA-mc
    
     H1dGeA-mc
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/SJrWVq0Mq
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/SJrWVq0Mq/notifications/H1dGeA-mc
     Dokument att signera
     tomas.rudin@toolgate.se
     2022-03-30T12:41:52.249Z
     5262b0d0-6dd0-4527-ad34-4fd0b75e7955
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-03-30T14:11:29.115Z
    SJrWVq0Mq
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
      188.149.134.213
    
     SJrWVq0Mq
     2022-03-30T14:11:29.090Z
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/SJrWVq0Mq
     /envelopes/rkpdf9Af9
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/SJrWVq0Mq
     Tomas
     Rudin
     188.149.134.213
   
  
   
    signature.created
    2022-03-30T14:12:18.474Z
    ByWFM5RGq.e4227f74-68f9-41b8-8c97-8d64380f48b9
    
     ByWFM5RGq.e4227f74-68f9-41b8-8c97-8d64380f48b9
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq/signatures/ByWFM5RGq.e4227f74-68f9-41b8-8c97-8d64380f48b9
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq
     
      /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/SJrWVq0Mq
      TOMAS
      RUDIN
      1965/02/23
      196502230110
    
     signed
     bankid-se
     TOMAS
     RUDIN
     1965/02/23
     188.149.134.213
     
      ByWFM5RGq
      e594688d-8052-434d-b868-0c6cbeadec0c
      true
      2022-03-30T14:12:17.741Z
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       /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/SJrWVq0Mq
       TOMAS
       RUDIN
       tomas.rudin@toolgate.se
       196502230110
       1965/02/23
       188.149.134.213
     
    
     196502230110
     2022-03-30T14:12:17.741Z
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/SJrWVq0Mq
     TOMAS
     RUDIN
   
  
   
    notification.sent
    2022-03-30T14:12:22.873Z
    rk0rS1Gmc
    
     rk0rS1Gmc
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1kS45Azc
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1kS45Azc/notifications/rk0rS1Gmc
     Dokument att signera
     joachim.hakansson@edu.stockholm.se
     2022-03-30T14:12:22.743Z
     7379d348-55e1-4af5-b64d-3ce6323283ce
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-03-30T16:19:01.429Z
    H1kS45Azc
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Safari/604.1
      217.210.64.124
    
     H1kS45Azc
     2022-03-30T16:19:01.406Z
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1kS45Azc
     /envelopes/rkpdf9Af9
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1kS45Azc
     Joachim
     Håkansson
     217.210.64.124
   
  
   
    signature.created
    2022-03-30T16:20:17.795Z
    ByWFM5RGq.825f0824-366f-4673-8efc-6c8b994f63c2
    
     ByWFM5RGq.825f0824-366f-4673-8efc-6c8b994f63c2
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq/signatures/ByWFM5RGq.825f0824-366f-4673-8efc-6c8b994f63c2
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq
     
      /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1kS45Azc
      JOACHIM
      HÅKANSSON
      1964/08/24
      196408243316
    
     signed
     bankid-se
     JOACHIM
     HÅKANSSON
     1964/08/24
     90.235.68.123
     
      ByWFM5RGq
      cfd680a6-3331-46c2-959a-acecfa968fb3
      true
      2022-03-30T16:20:17.252Z
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Styrelsen och verkställande direktören för Stockholms Travsällskap (STS), org. nr. 802003-5567, 
lämnar härmed årsredovisning samt koncernredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.
        



2021 blev även det ett prövningens år. Pandemin satte sina spår på 
verksamheten även i år. Solvalla hade osedvanlig otur när det kom 
till de olika restriktionerna. Till exempel så slog restriktionerna 
oturligt på såväl Elitloppet som på Kriteriet. 



Naturligtvis var publikbortfallet det som påverkade oss mest. 
Men även själva restriktionerna påverkade oss organisato-
riskt, tämligen påtagligt. Det kostar både personalresurser 
och pengar att följa de vid var tid gällande restriktionerna. 
Organisationen har klarat av de olika uppgifterna väl och 
genomförde tävlingarna föredömligt.



Ska man basera intresset för travsport efter intresset av att 
spela på trav så har vi inte påverkats negativt. Vi tror dock 
inte att det är så enkelt att dra den slutsatsen. Vi kommer 
under året att bli varse om vi tagit stryk av pandemin när det 
kommer till intresset att besöka Solvalla på plats. Det finns 
tendenser att så är fallet men vi tycker att det är för tidigt att 
dra någon definitiv slutsats.



VERKSAMHETSBERÄTTELSE  



VERKSAMHETSÅRET 2021



Sporten
Sportsligt påverkades inte heller 2021 av pandemin. Svensk 
Travsport kunde arrangera travtävlingar under året som 
planerat, dock utan såväl hästägare som publik under större 
delen av året. 



2020 kunde vi med hjälp av en stor andel utlandshästar hålla 
uppe antalet startande. Under 2021 när det tävlades ograverat 
i övriga länder kunde vi skönja ett ganska dramatiskt tapp 
på startande hästar. Det så kallade normtalet på riksplanet 
droppade från + 6 057 (2020) till + 1124 (2021). Solvallas 
normtal dök till – 317 (+171, 2020).  



Solvalla genomförde under året 89 tävlingsdagar ( 87 egna 
plus två som vi tog över från Eskilstuna respektive Gävle). 
I Solvallas lopp delades det ut 173 200 000 kr i prismedel 
under 2021.











Snacket innan var att det var ett dåligt, eller i alla fall ett 
mindre bra, Elitloppsfält som kom till start 2021. 



Vi som arrangörer var dock tämligen nöjda med det fält som 
Anders Malmrot bjöd in. När krutröken lagt sig så kunde 
vi konstatera att årets vinnare Don Fanucci Zet vann på 
1.08.9 vilket är den snabbaste tiden någonsin i en 
Elitloppsfinal. 



Tider är naturligtvis inte allt men det bevisade att så 
dåligt var inte årets upplaga.



Elitloppshelgen genomfördes under restriktioner. Åtta 
personer utomhus tilläts, däremot kunde vi välkomna folk 
i våra restauranger. Dock med en meter mellan borden 
och begränsat antal vid varje bord. Men jämfört med 
2020 var det en avsevärd förbättring
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Solvallas sportsliga framgångar i svenska lopp (ett axplock):



ELITLOPPET 2021



*Segerrikast   **Vinstrikast   *** Serie                                                



  Treåringar
Francesco Zet  Svenskt Trav-Kriterium, Breeders Crown (H/V)
Lara Boko Svenskt Trav-Oaks
Glamorous Rain Breeders Crown (S)



  Fyraåringar



Calgary Games Svenskt Travderby
Honey Mearas Stochampionatet, Derbystoet, Sto-SM



   
  Femåringar och äldre



Don Fanucci Zet Elitloppet
Who’s Who Hugo Åbergs Memorial, Norbottens Stora Pris
Milligan´s School Åbys Stora Pris
Very Kronos Sundsvall Open Trot, Svenskt Mästerskap



  Championat Solvalla



Kusk* Örjan Kihlström
Tränare * Timo Nurmos
Monte*** Emilia Leo
Lärlingschampion*** Andreas Lövdal
Amatör (kusk)*** Christer Otterström
Amatör (tränare)*** Christer Otterström
Uppfödare** Menhammar
Ägare ** Stall Zet



FRANCESCO ZET



EMILIA LEO
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TRAVSKOLAN 
Även 2021 blev ett svårarrangerat år för Travskolan på grund 
av pandemin. Vi ökade deltagarantalet från 320 elever (2021) 
till 379 elever. 



Ponnytävlingarna kördes inte helt enligt plan (pga pandemin), 
så i vår strävan att producera fler ponnykuskar/ licenser nådde 
vi inte hela vägen fram.  Men det viktiga arbetet har fortsatt 
stort fokus.



EKONOMI 
STS gjorde 2021 ett positivt resultat på 2,7 MSEK. Det måste 
ses som ett bra resultat givet förutsättningarna och bristen på 
intäkter. Vi kunde dock behålla en större del av våra sponsorer 
och jämfört med 2020 så hade vi alla fall någon form av 
restaurang- och entréintäkter.



Under året avvecklade vi vår egen restaurangverksamhet 
och har i stället valt att Pontus Frithiof Group ska utföra 
dessa tjänster åt Solvalla. Efter en, som förväntat, guppig 
start så har ”Pontus” kommit på banan och återkopplingen 
gällande såväl matens kvalité liksom service har markant 
förbättras.



PERSONAL OCH 
ORGANISATION 
2021-12-31 hade Solvalla 23 heltidsanställda. Solvalla har 
under året reducerat personalstyrkan med 3 personer. 
Så sedan pandemins utbrott är Solvalla 10 personer 
(heltidsanställda) färre. 



Vi kommer att gå upp i antal anställda under året. Dock 
så kommer vi inte att landa på samma nivå som innan 
pandemin men runt 26-27 personer bedömer vi som rimligt.



Vi valde att avsluta vårt samarbete med AF Elteknik under 
2021 och istället har vi anställt Jan Rydén som tidigare 
jobbade för AF. Denna konvertering är 1:1 i person, men 
en bättre affär för STS. Detsamma kommer vi att göra 
med HAC under året. 



FASTIGHETER 
Detaljplanearbetet för Solvallastaden sattes på halt av 
Stockholms Stad i maj 2019 och detaljplanen kom inte heller 
igång under 2021. Anledningen till att detaljplanen pausats 
är fortsatt att staden inte lyckats lösa skolfrågan. 



Solvalla och Balder tog ett eget initiativ och började under 
2020 att skissa på och mejsla fram en lösning för skolan, 
såväl placering som finansiering, med ambitionen att hjälpa 
staden att komma vidare. Det har dock tagit en vändning och 
nu är huvudspåret att Stockholm Stad driver frågan vidare 
i egen regi i samarbete med SISAB. I skrivande stund vet vi 
inte exakt när detaljplanen kommer att återupptas. 



STS har sedan tidigare ett avtal med Balder om försäljning 
av marken på och runt parkeringen på den södra sidan. 
Under 2021 genomfördes en omfattande process för att 
sälja ytterligare tre kvarter, och sällskapet godkände på 
Höststämman de stora dragen i en sådan affär. Förhandlingar 
med köparen har pågått sedan dess, och förhoppningen 
är att ett avtal skall kunna presenteras för beslut på 
vårstämman 2022. 



SVENSK TRAVSPORTS  
ORGANISATION
Svensk Travsport har de senaste åren genomfört ett 
omfattande arbete kring hur man skall vara organiserade. 
Ett stort antal förslag har diskuterats, allt ifrån en ekonomisk 
förening med gemensamt ägande av arenor till ett renodlat 
aktiebolag ägt av sällskapen. Under 2021 landade processen 
i att man kommer fortsätta med den ideella föreningen ST, 
men tydliggöra STAB:s roll i verksamheten. 



För STS del innebär detta inga större förändringar; sällskapen 
och BAS-organisationerna kommer fortsatt att vara medlemmar 
i den ideella föreningen ST. De stora förändringarna, förutsatt 
att de nya stadgarna godkännes, ligger i en mer omfattande 
och tydliggjord styrmodell samt öppningen för associerade 
medlemmar (i första hand Danmark). Även styrelsen i ST 
kommer att förändras, med tydligare process kring sällskapens 
inflytande genom styrelserepresentation. Den stora och 
ännu olösta frågan kretsar kring ATG och ägarbilden, där sta-
ten ännu inte gett besked kring vilka förändringar man 
kan acceptera.  
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ARENA
Arenafrågan fick stå tillbaka även under större delen av 
2021. Dock har vi mer på allvar börjat jobba med frågan 
under Q4 2021. Till exempel deltar tre olika arkitektkontor 
i ett parallellt arkitektuppdrag och de kommer samtliga att 
lämna förslag på en enklare gestaltning hur framtida Solvalla 
kan komma att se ut. Vi kommer att under 2022 kunna delge 
medlemmarna dessa tankar och idéer.



TVISTER
Föreningen och dess dotterbolag är inte involverade 
i några tvister



FRAMTIDA UTVECKLING
En framtidsspaning har sällan varit vanskligare än nu. 
Vi har precis (tillfälligt?) kommit ur en pandemi för att en 
annan kris i egenskap av krig i Ukraina tar vid. Det mänskliga 
lidandet är naturligtvis otvivelaktigt det värsta men även 



Solvalla påverkas på det affärsmässiga planet. Viljan att 
sponsra evenemang upplever vi just nu är låg.



Börsfall och inflation är inte heller faktorer som påverkar vår 
affär positivt i det korta perspektivet. Den allmänna oron som 
sprider sig i samhället påverkar i allra högsta grad Solvallas 
affär. Privatpersoner håller hårdare i plånboken och bolagen 
är inte så väldigt benägna att ingå partnersamarbeten.



När detta skrivs kommer rapporter om att covid-19 har tagit 
ny fart i Kina. Om det kommer att påverka oss i Sverige kan 
inte vi veta idag, dock är vi rustade för en ny pandemivåg 
med framförallt en låg kostnadsmassa.



Solvallastaden är viktig för Solvallas utveckling. Fokuset är, 
och kommer att vara, att få detta stora utvecklingsprojekt att 
utvecklas på bästa sätt för Solvallastaden i allmänhet och 
Solvalla/STS i synnerhet. Det kommer att dyka upp gupp 
längs vägen, så tålamod kommer att fortsatt vara ett ledord 
i den processen.



Anders Holmgren Jörgen Forsberg
Ordförande, Stockholms Travsällskap Verkställande Direktör, Solvalla
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Verksamhetens art och inriktning 
”STS är idag genom Solvalla nordens största travbana och 
en av världens främsta travarenor, med tävlingar under större 
delen av året. Det är en levande mötesplats som kan erbjuda 
något för alla. Solvalla förmedlar puls, upplevelser och  
engagemang. Det är dessutom en arena under ständig  
utveckling och rymmer 35 000-40 000 personer. Förutom 
kärnverksamheten travtävlingar bedriver Solvalla även  
travskola och restauranger samt anordnar olika evenemang, 
mässor, konferenser och företagsevent. 
Bolaget har sitt säte i Stockholms Kommun.  
   
Ägarförhållanden   
STS är en ideell förening och den 31 december 2021 
uppgick antalet medlemmar till 120 (115) varav 3 (3) 
hedersmedlemmar.   
   
Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret   
• Anders Holmgren fortsatte under året som ordförande  
 för Stockholms Travsällskap. Vid stämman valdes 
 Fredrich Lovén och Joachim Håkansson in som nya 
 ledamöter i styrelsen.   
• Hösten 2021 avvecklades dotterbolaget Solvalla 
 Utvecklings AB (SUAB) I enlighet med beslut på 
 tidigare stämma. 
    



Styrelsemöten   
Antalet styrelsemöten har under året uppgått till 15 st  
   
Väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer  
En idrottsförening av Stockholms Travsällskaps storlek står 
hela tiden inför ett antal ekonomiska risker, såväl likviditets- 
som resultatmässiga. Vi har i verksamheten identifierat ett 
antal väsentliga risker såsom entréintäkter, intäkter från sam-
arbetspartners och kundförluster. Föreningens övergripande 
riskhantering beslutas av styrelsen och anger ramar för hur 
olika typer av risker ska hanteras. Risk för minskade entré-
intäkter balanseras via ökad försäljning av förköpta biljetter 
och att hela tiden leverera en sportslig produkt på hög nivå. 
Risk vid intäkter från samarbetspartners hanteras genom att 
skriva flerårsavtal med olika löptider. Kundförlustrisk minskas 
genom rutiner för godkännande av nya kunder och välfung-
erande kravrutiner. Även skatter och avgifter utgör en risk 
för ideella föreningar då det i vissa fall saknas en klar praxis 
eller vägledning för hur beskattning kan ske. För att hantera 
denna risk bevakar föreningen löpande tillgänglig information 
inom området. 
  
En stor del av Solvallas verksamhet styrs av centralt fattade 
beslut.  Detta gör långsiktiga planer  längre än 12 månader 
riskfyllda.
   
Vi vill belysa att det finns en risk med Solvallastaden. Den 
risken består främst av att detaljplanen inte vinner laga kraft 
eller förenas. Vi bedömer att risken är liten. 



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Förslag till resultatdisposition (beloppen i kr)  
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel   



Kapital 7 850 573  
Årets resultat 2 757 884  
Ansamlad vinst 10 608 457  
   
Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 10 608 457  
   
   
Förändring eget kapital STS Ändamålsbestämda  Ansamlat  Totalt
  medel resultat 
Belopp vid årets ingång  55 953 -45 225 10 728
Årets resultat  2 758 2 758
Årets resultat Välfärdsfonden  -35 -35



 Belopp vid årets utgång  55 953 -42 502 -42 502
   
   
Förändring eget kapital Koncern Ändamålsbestämda  Ansamlat Totalt
  medel resultat 
Belopp vid årets ingång  53 072 -6 910 46 162
Avveckling SUAB  3 953 3 953
Årets resultat  2 758 2 758
Årets resultat Välfärdsfonden  -35 -35



 Belopp vid årets utgång  53 072 -234 52 838 



Förväntad framtida utveckling  
Solvalla är ledande travbanan i Sverige vad gäller antal 
travdagar, aktiva i regionen, hästar och antalet icke travrela-
terade event. Resultatet från verksamheten visar sig i stora 
sportliga framgångar och hög självfinansieringsgrad. Solvalla 
påbörjade 2015 arbetet med att utveckla arenaupplevelsen 
och har sedan dess genomfört en rad olika förändringar. 
Under 2021 fortsatte den utvecklingen och planer för att 
göra större genomgripande förändringar efter försäljningen 
av byggrätter fortsätter. Solvalla har som ambition att fort-
sätta att vara den ledande travbanan i Sverige.  
 
Arbetet med en ny arena fortsätter parallellt med arbetet 
med Solvallastaden. Dessa två projekt tillsammans med en 
ny tvärbanestation skapar goda förutsättningar för Solvallas 
framtid som Sveriges nationalarena för travsport samt en  
betydande evenemangsarena i Stockholm och Sverige.  
  
   



Miljö   
I enlighet med vår miljöpolicy strävar vi efter att minimera 
verksamhetens negativa miljöpåverkan när det gäller inköp, 
avfalls- och gödselhantering samt energianvändning.  
Vi arbetar aktivt med att ha en effektiv resursförbrukning. 
  
Resultatdisposition   
Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till  
efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödes- 
analyser samt noter. Om inget annat anges är alla belopp  
i tusentals svenska kronor.     
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Flerårsöversikt koncern  



  2021 2020 2019 2018 2017



Resultat efter finansnetto (Tkr) 2 758 1 082 25 945 468 -48 662
Balansomslutning (Tkr)* 239 139 230 835 235 910 239 650 240 562
Soliditet (%)* 22,1% 20,0% 19,1% 8,0% 6,6
Antal anställda** 32 41 56 58 40



*  Välfärdsfonden har tillkommit i ingående balanser i eget kapital from årsredovisningen 2019. 
   Balansomslutning och Soliditet inkluderar Välfärdsfonden from justerade siffror 2018.    
 
** Antal anställda har tidigare år räknats som antal individer istället för beräknat medelantal anställda under året. 
 From 2018 är siffrorna justerade.     
     



Flerårsöversikt STS          
  2021 2020 2019 2018 2017



Resultat efter finansnetto (Tkr) 2 557 1 096 26 216 785 -48 089
Balansomslutning (Tkr)* 199 806 195 790 201 060 204 380 204 380
Soliditet (%)* 6,7% 5,5% 4,8% -8,1% -9,9%
Antal anställda** 32 41 56 58 40



*  Välfärdsfondenhar tillkommit i ingående balanser i eget kapital. Balans-omslutning och Soliditet inkluderar 
 Välfärdsfonden from justerade siffror 2018.     



** Antal anställda har tidigare år räknats som antal individer istället för beräknat medelantal anställda under året. 
 From 2018 är siffrorna justerade.     



 











 ÅRSREDOVISNING 2021  I  Stockholms Travsällskap   10



Resultaträkning koncern
   



 Tkr Not 2021 2020
   



RÖRELSENS INTÄKTER   



Bidrag 1 75 203 76 728



Tävlingsintäkter  17 631 16 181



Restaurangintäkter  7 414 4 476



Reklamintäkter  7 755 8 035



Hyresintäkter  8 019 8 219



Nettoomsättning  116 022 113 639
   



Övriga rörelseintäkter  7 836 9 676



Summa rörelsens intäkter  123 858 123 315
   



RÖRELSENS KOSTNADER   



Priser 2 -16 545 -15 453



Tävlingskostnader  -5 187 -8 268



Varuinköp till Restaurang  -3 606 -2 379



Lokal & fastighet  -38 914 -31 605



Reklam & PR  -1 425 -2 840



Köpta tjänster 3 -9 651 -9 924



Personalkostnader 5 -32 665 -36 655



Övriga rörelsekostnader 4 -3 211 -5 344



Summa rörelsens kostnader  -111 204 -112 468
   



Rörelseresultat före avskrivningar  12 653 10 847
   



Avskrivningar  -6 607 -6 173



Rörelseresultat  6 046 4 674
   



FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER   
Ränteintäkter   



Räntekostnader 10 -3 288 -3 592



Resultat efter finansiella poster  2 758 1 082
   



Skatt på årets resultat 12 0 0



Årets resultat  2 758 1 082
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Balansräkning koncern
   



 Tkr Not 2021 2020
   



TILLGÅNGAR   



Fastigheter 6 69 249 72 698



Markanläggningar 6 10 937 11 356



Mark 6 35 022 35 022



Maskiner och inventarier 6 15 786 7 356



Pågående nyanläggning 6 67 993 68 297



Summa anläggningstillgångar  198 987 194 729
   



Varulager  39 408



Kundfordringar  1 599 1 844



Skattefordran  2 321 159



Övriga fordringar  93 1 954



Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 1 669 874



Kassa & bank  34 431 30 867



Summa omsättningstillgångar  40 152 36 106
 SUMMA TILLGÅNGAR  239 139 230 835
   



  



SKULDER OCH EGET KAPITAL   



Kapital  12 238 7 203



Uppskrivningsfond   35 000 35 000



Välfärdsfonden  2 842 2 877



Resultat  2 758 1 082



Summa eget kapital  52 838 46 162
   



Skulder till kreditinstitut 9 70 000 70 000



Övriga långfristiga skulder 9, 10 68 021 68 934



Summa långfristiga skulder  138 021 138 934
   



Leverantörsskulder  6 956 8 538



Svensk Travsport  3 318 2 742



Övriga skulder  12 957 11 492



Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 25 053 22 967



Summa kortfristiga skulder  48 284 45 739
 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  239 139 230 835
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Kassaflödesanalys koncern
   



 Tkr Not 2021 2020
   



DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   



Rörelseresultat före finansiella poster  6 046 4 674



Poster som ej påverkar kassaflödet  6 607 6 173



   12 653 10 847
   



Betald skatt  -2 162 196



   



Erlagd ränta  -3 288 -3 592



   



Utbetalning ur Välfärdsfonden  -35 -6



   



Ökning/minskning varulager  369 1 241



Ökning/minskning kundfordringar  245 4 431



Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  1 066 1 991



Ökning/minskning leverantörsskulder  -1 582 -2 762



Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  4 107 -2 476



Kassaflöde från den löpande verksamheten  11 373 9 876
   



INVESTERINGSVERKSAMHETEN   



   



Investeringar i materiella anläggningstillgångar 6 -6 895 -3 636



Kassaflöde från investeringsverksamheten  -6 895 -3 636
   



FINANSERINGSVERKSAMHETEN   



Upptagna lån  0 0



Amortering av skuld  -913 -913



Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder  0 0



Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -913 -913
   



Årets kassaflöde  3 568 5 330
   



Likvida medel vid årets början  30 867 25 537



 Likvida medel vid årets slut  34 431 30 867
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Resultaträkning STS
   



 Tkr Not 2021 2020
   



RÖRELSENS INTÄKTER   
Bidrag 1 75 203 76 728



Tävlingsintäkter  17 631 16 181



Restaurangintäkter  7 414 4 476



Reklamintäkter  7 755 8 035



Hyresintäkter  8 019 8 219



Nettoomsättning  116 022 113 639
   



Övriga rörelseintäkter  7 835 9 676



Summa rörelsens intäkter  123 857 123 315
   



RÖRELSENS KOSTNADER   



Priser 2 -16 545 -15 453



Tävlingskostnader  -5 187 -8 268



Varuinköp till Restaurang  -3 606 -2 379



Lokal & fastighet  -39 119 -31 810



Reklam & PR  -1 425 -2 840



Köpta tjänster 3 -9 651 -9 924



Personalkostnader 5 -32 665 -36 655



Övriga rörelsekostnader 4 -3 207 -5 342



Summa rörelsens kostnader  -111 405 -112 671
   



Rörelseresultat före avskrivningar  12 452 10 644
   



Avskrivningar  -6 607 -6 173



Rörelseresultat  5 845 4 471
   



FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER   
Ränteintäkter  0 0



Räntekostnader  -3 288 -3 592



Resultat efter finansiella poster  2 557 879
   



Bokslutsdispositioner  201 217



Resultat före skatt  2 758 1 096
   



Skatt på årets resultat 12 0 0



 Årets resultat  2 758 1 096
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Balansräkning STS
   



 Tkr Not 2021 2020
   



TILLGÅNGAR   
Fastigheter 6 69 249 72 698



Markanläggningar 6 10 932 11 351



Mark 6  0



Maskiner och inventarier 6 15 786 7 356



Pågående nyanläggning 6 67 362 71 636



Summa anläggningstillgångar  163 329 163 041
   



Aktier i koncernföretag 7 283 783



Summa finansiella anläggningstillgångar  283 783
   



Varulager  39 408



Kundfordringar  1 599 1 842



Koncernfordringar  734 698



Skattefordran  2 321 0



Övriga fordringar  50 1 954



Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 1 669 874



Kassa & bank  29 782 26 190



Summa omsättningstillgångar  36 194 31 966
 SUMMA TILLGÅNGAR  199 806 195 790
   



   



SKULDER OCH EGET KAPITAL   
Kapital  7 851 6 755



Ändamålsbestämda medel - Välfärdsfonden  2 842 2 877



Resultat  2 758 1 096



Summa eget kapital  13 451 10 728
   



Skulder till kreditinstitut 9 70 000 70 000



Övriga långfristiga skulder 9, 10 68 021 68 934



Summa långfristiga skulder  138 021 138 934
   



Leverantörsskulder  6 956 8 536



Svensk Travsport  3 318 2 742



Skatteskuld  0 412



Övriga skulder  12 932 11 467



Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 25 132 22 971



Summa kortfristiga skulder  48 338 46 128
 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  199 806 195 790
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Kassaflödesanalys STS
   



 Tkr Not 2021 2020
   



DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   
Rörelseresultat före finansiella poster  5 845 4 471



Poster som ej påverkar kassaflödet  6 607 6 173



   12 452 10 644
   



Betald skatt  -2 733 77



   



Erlagd ränta  -3 288 -3 592



   



Utbetalning Välfördsfonden  -35 -6



   



Ökning/minskning varulager  369 1 241



Ökning/minskning kundfordringar  243 4 433



Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  1 073 3 528



Ökning/minskning leverantörsskulder  -1 580 -2 866



Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  4 202 -2 664



 Kassaflöde från den löpande verksamheten  10 703 10 801
   



INVESTERINGSVERKSAMHETEN   



Sålda dotterbolag  500 



Investeringar i materiella anläggningstillgångar 6 -6 895 -3 643



 Kassaflöde från investeringsverksamheten  -6 395 -3 643
   



FINANSERINGSVERKSAMHETEN   



Amortering av skuld  -913 -913



Erhållet/lämnat koncernbidrag  201 217



 Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -712 -696
   



Årets kassaflöde  3 596 6 462
   



Likvida medel vid årets början  26 190 19 728



 Likvida medel vid årets slut  29 782 26 190
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Allmän information 
Moderförening är Stockholms Travsällskap, org.nr. 
802003-5567 som är den största enheten i koncernen och 
där Solvalla Utvecklings AB, org. nr. 556855-2037  
och AB Solvalla Travbana, org. nr. 556012-6368, är dotter-
företag med säte i Bromma. Dessutom finns det ytterligare  
5 stycken helägda dotterbolag som var och ett har 5 st 
helägda dotterbolag. Bolagen är en del av strukturen  
i utvecklandet av Solvallastaden.   
  
Redovisningsprinciper och  
värderingsprinciper  
De redovisningsprinciper som är tillämpade överensstämmer 
med Årsredovisningslagen (1995:1554),  
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1  
Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).  
 
Koncernredovisning  
Koncernredovisningen omfattar moderföreningen Stockholms 
travsällskap och de företag över vilka moderföreningen direkt 
eller indirekt har bestämmande inflytande (dotterföretag).  
Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett annat 
företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla 
ekonomiska fördelar. Vid bedömningen av om ett bestämmande 
inflytande föreligger,ska hänsyn tas till innehav av finansiella 
instrument som är potentiellt röstberättigade och som utan 
dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras till röstberättigade  
eget kapitalinstrument. Hänsyn ska också tas till om  
företaget genom agent har möjlighet att styra verksamheten. 
Bestämmande inflytande föreligger i normalfallet då  
moderföretaget direkt eller indirekt innehar aktier som 
representerar mer än 50 % av rösterna.  
  
Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncern- 
redovisningen från och med tidpunkten för förvärvet till och 
med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett  
bestämmande inflytande över dotterföretaget. Redovisnings-
principerna för dotterföretag överensstämmer med koncernens  
redovisningsprinciper. Alla koncerninterna transaktioner,  
mellanhavanden samt orealiserade vinster och förluster  
hänförliga till koncerninterna transaktioner har eliminerats  
vid upprättandet av koncernredovisningen.  
  
Intäkter  
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning 
som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för  
mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.  
Koncernens intäkter består i huvudsak av tävlingskostnads- 
ersättningar, sponsor- och reklamintäkter, eventintäkter,  
hyresintäkter, entréintäkter samt intäkter från 
restaurangverksamhet. 



Försäljning av tjänster  
Intäkter från försäljning av tjänster på löpande räkning  
redovisas som intäkt i den period arbetet utförs och material 
levereras eller förbrukas.  
  
Utdelning och ränteintäkter  
Utdelningsintäkter redovisas när ägarens rätt att erhålla  
betalning har fastställts.  
  
Leasingavtal  
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de  
ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet 
av en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till 
leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som  
operationella leasingavtal. Koncernens finansiella leasingavtal 
är få och av immateriellt värde och därför redovisas samtliga 
leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing. Leasing- 
avgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över 
leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre 
återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden. 
   
Låneutgifter  
Låneutgifter redovisas i resultaträkningen i den period de 
uppkommer.   
  
Inkomstskatter  
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och  
uppskjuten skatt.  
  
Aktuell skatt  
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för  
perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade 
resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej  
skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för 
intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla 
i andra perioder. Koncernens aktuella skatteskuld beräknas  
enligt de skattesatser som gäller per balansdagen. 
 
Uppskjuten skatt  
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan 
det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella 
rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid 
beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas 
enligt den s.k. balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatte- 
skulder redovisas för i princip alla skattepliktiga temporära 
skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip 
för alla avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning  
det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida  
skattepliktiga överskott. Uppskjutna skatteskulder och  
skattefordringar redovisas inte om den temporära skillnaden 
är hänförlig till goodwill.    
  



TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga temporära 
skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, utom  
i de fall koncernen kan styra tidpunkten för återföring av de 
temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den  
temporära skillnaden kommer att återföras inom en  
överskådlig framtid.  
  
Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar  
omprövas varje balansdag och reduceras till den del det inte 
längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga resultat kommer 
att finnas tillgängliga för att  utnyttjas, helt eller delvis, mot 
den uppskjutna skattefordran.  
  
Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur företaget, 
per balansdagen, förväntar sig att återvinna det redovisade 
värdet för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade 
värdet för motsvarande skuld. Uppskjuten skatt beräknas  
baserat på de skattesatser och skatteregler som har  
beslutats före balansdagen.  
  
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då de 
hänför sig till inkomstskatt som debiteras av samma myndighet 
och då koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett 
nettobelopp.  
  
Aktuell och uppskjuten skatt för perioden  
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad  
eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig 
till transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital.  
l sådana fall ska även skatten redovisas direkt mot eget  
kapital. Vid aktuell och uppskjuten skatt som uppkommer  
vid redovisning av rörelseförvärv, redovisas skatteeffekten  
i förvärvskalkylen. 



Materiella anläggningstillgångar  
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och  
eventuella nedskrivningar. Anskaffningsvärdet består av  
inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet  
för att bringa den på plats och i skick att användas samt  
uppskattade utgifter för nedmonteringoch bortforsling av  
tillgången och återställande av plats där den finns.  
 
  
Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller  
redovisas som en separat tillgång, när det är sannolikt att 
framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med  
posten kommer att tillfalla koncernen och att anskaffnings- 
värdet för densamma kan mätas på ett tillförlitligt sätt.  



Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll samt  
tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i den  
period då de uppkommer. Då skillnaden i förbrukningen av  
en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter 
bedöms vara väsentlig, delas tillgången upp på dessa  
komponenter.  
  
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs 
så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat med 
beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av  
linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång 
har delats upp på olika komponenter skrivs respektive  
komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning 
påbörjas när den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. 
 
Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder 
har individuellt uppskattas till:  



 BYGGNADER:  



 Stomme 60-90 år
 Tak 25 år
 Fasad 20-100 år
 Inre ytskikt 10-20 år
 Installationer  20-80 år
 Mark        Obegränsat och därför ingen avskrivning på mark
 Inventarier, verktyg och installationer  5-10 år



  
Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas 
om det finns indikationer på att förväntad förbrukning har  
förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid  
föregående balansdag. Då företaget ändrar bedömning av 
nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella  
restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat. 
 
Borttagande från balansräkningen  
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång 
tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring, 
eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från 
användning eller utrangering/avyttring av tillgången eller 
komponenten. Den vinst eller förlust som uppkommer när 
en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort 
från balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt 
erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och  
tillgångens redovisade värde. Den realisationsvinst eller 
 realisationsförlust som uppkommer när en materiell  
anläggningstillgång eller en komponent tas bort från  
balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en  
övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.   
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Nedskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar     
Vid varje balansdag analyserar koncernen de redovisade  
värdena för materiella anläggningstillgångar för att fastställa 
om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har 
minskat i värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens  
återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en  
eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt att beräkna 
återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknar koncernen 
återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken 
tillgången hör.  
  
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med  
avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.   
Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader är det 
pris som koncernen beräknar kunna erhålla vid en försäljning 
mellan kunniga, av varandra oberoende parter, och som har 
ett intresse av att transaktionen genomförs, med avdrag för 
sådana kostnader som är direkt hänförliga till försäljningen. 
Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat 
framtida kassaflöde till nuvärde med en diskonteringsränta  
före skatt som återspeglar aktuell marknadsbedömning 
av pengars tidsvärde och de risker som förknippas med 
tillgången. För att beräkna de framtida kassaflödena har  
koncernen använt budget för de kommande fem åren.  
 
Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande 
enhet) fastställs till ett lägre värde än det redovisade värdet, 
skrivs det redovisade värdet på tillgången (eller den kassa- 
genererande enheten) ned till återvinningsvärdet. En ned-
skrivning ska omedelbart kostnadsföras i resultaträkningen. 
 
Vid varje balansdag gör koncernen en bedömning om den 
tidigare nedskrivningen inte längre är motiverad. 
 
Om så är fallet återförs nedskrivningen delvis eller helt.  
Då en nedskrivning återförs, ökar tillgångens (den  
kassagenererande enhetens) redovisade värde.  
Det redovisade värdet efter återföring av nedskrivning får inte 
överskrida det redovisade värde som skulle fastställts om 
ingen nedskrivning gjorts av tillgången (den kassagenererande 
enheten) under tidigare år. En återföring av en nedskrivning 
redovisas direkt i resultaträkningen.  
  
Uppskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar får skrivas upp om  
tillgångarna har ett tillförlitligt och bestående värde som  
väsentligt överstiger bokfört värde. 



Tillgången får skrivas upp till högst det högre värdet om 
uppskrivningsbeloppet används för avsättning till uppskriv-
ningsfond. Uppskrivningsbeloppet ökar tillgångarnas värde. 
 
Andelar i koncernföretag  
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde.  
 
Varulager  
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.  



Anskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning av först-  
in-först-ut-metoden (FIFU). Nettoförsäljningsvärde är  
försäljningsvärdet efter avdrag för beräknade kostnader som 
direkt kan hänföras till försäljningstransaktionen. 
l anskaffningsvärdet ingår utgifter för inköp samt andra 
utgifter för att varorna till deras aktuella plats och skick. 
 
Likvida medel  
Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla  
tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt 
andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas 
till kontanter och är föremål för en obetydlig risk för  
värdefluktuationer. 



För att klassificeras som likvida medel får löptiden inte  
överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet. 
 
Fordringar  
Fordringar är redovisade till det belopp varmed de  
beräknas inflyta.  
  
Kassaflöde  
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod.  
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 
som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassifi-
ceras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga 
finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obe-
tydlig risk för värdefluktationer, dels:  
- handlas på en öppen marknad till kända belopp eller 
- har en kortare återstående löptid än tre månader från  
anskaffningspunkten.  
  
Transaktioner med närstående  
Dotterbolaget Solvalla Utvecklings AB (SUAB) fakturerar 
Stockholms Travsällskap (STS) för kostnader att bedriva 
planprogram med Stockholms Stad i syfte att avyttra  
byggrätter. SUAB fakturerar STS med ett påslag om 5 %.



SUAB är under 2021 avvecklat, balanserade kostnader för 
planprogrammet kvarstår i STS’s balansräkning. 
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Noter
   



  Not 1   Bidrag STS och koncern  2021 2020
Tävlingsersättning månad (tidigare Basbelopp)  52 245 45 596



Rekryteringsersättning (tidigare Direktincitament)  1 276 1 992



Tävlingsersättning dag (tidigare Tävlingskostnadsersättning)  21 683 29 139



   75 205 76 728



  Not 2    Priser STS och koncern  2021 2020
Priser (inkl hederspriser)  -16 545 -15 453



                
 Not 3   Upplysning om revisionsarvode 2021 2021 2020 2020
  STS Koncern STS Koncern



BDO AB     



Revisionsuppdrag 270 270 272 272



Revision omställningsstöd 0 0 127 127



  270 270 399 399
Lekmannarevisor     



Revisionsuppdrag 23 23 23 23



      



Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar    



granskningen av årsredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning    



samt arvode för revisionsrådgivning som lämnats i samband med revisionsuppdraget.     



      



 Not 4   Leasingavtal     
 



Företaget är leasetagare genom operationella leasingavtal. Summan av årets kostnadsförda    



leasingsavgifter avseende operationella leasingsavtal uppgår till 2 753  (2 506) Tkr.     



Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller  enligt följande:   



   



  2021 2021 2020 2020
  STS Koncern STS Koncern
Förfallotidpunkt inom 1 år från balansdagen 1 411 1 411 1 265 1 265



Förfallotidpunkt 1 - 5 år från balansdagen 1 917 1 917 854 854



Förfallotidpunkt senare än 5 år från balansdagen 0 0 0 0



  2 753 2 753 2 119 2 119
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  Not 5   Medelantalet årsanställda, löner, arvodering och sociala kostnader



             
  2021 2021 Andel 2020 2020 Andel
 Medeltalet anställda STS Koncern kvinnor STS Koncern kvinnor
Stockholms Travsällskap 32 32 55% 41 41 56%



         



    2021 2021 2020 2020
Löner och andra ersättningar   STS Koncern STS Koncern
Styrelsen   491 491 423 423



Verkställande direktör   1 886 1 886 1 812 1 812



Extra arvode utredning   95 95 0 0



Övriga anställda   18 749 18 749 22 923 22 923



    21 221 21 221 25 158 25 158
      



Sociala kostnader      



Pensionskostnad för styrelse   0 0 0 0



Pensionskostnad för VD   460 460 483 483



Pensionskostnad för övriga   1 811 1 811 2 352 2 352



Sociala kostnader   7 613 7 613 7 711 7 711



    9 884 9 884 10 546 10 546
      



  Styrelsearvoden 2021  Styrelse-  Extraarvode/  Summa
   arvode  konsulttjänster  
Joachim Håkansson   25    -      25 



Holmgren, Anders   123    -      123 



Lovén Fredrich   25    -      25 



Johansson, Stefan  43   -      43 



Jonsson Bergman, Lars  72   -      72 



Ola Bergström  60   -      60 



Kerstin Skarp   64    -      64 



Tomas Rudin   64    -      64 



Hans Backe   15    -      15 



    491    -      491 



      
 Styrelsearvoden 2020  Styrelse-  Extraarvode/  Summa
   arvode  konsulttjänster  
Lars Björk  69  0  69



Holmgren, Anders  64  0  64



Häggström, Christer  41  0  41



Johansson, Stefan  59  0  59



Jonsson Bergman, Lars  59  0  59



Ortiz Bergström, Jessica  42  0  42



Ola Bergström  30  0  30



Hans Backe  59  0  59



   423  0  423
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  Not 6   Materiella anläggningstillgångar STS och koncern 



       



 Maskiner/inventarier STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 18 806 17 846 18 806 17 846
Inköp/byggnation 10 155 960 10 155 960
Försäljning/utrangering 0 0 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 28 961 18 806 28 961 18 806
      
Ingående avskrivningar -11 449 -10 180 -11 449 -10 180
Försäljning/utrangering 0 0 0 0
Årets avskrivning -1 725 -1 269 -1 725 -1 269
Utgående ackumulerade avskrivningar -13 174 -11 449 -13 174 -11 449
Bokförda värden 15 786 7 356 15 786 7 356
      
 Pågående nyanläggningar STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 71 636 67 614 68 297 64 282
Omklassificering till anläggningstillgång -4 801 0 -4 801 0
Inköp/byggnation 527 4 022 4 497 4 015
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 67 362 71 636 67 993 68 297
      
      
 Mark STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 0 1 340 35 022 36 362
Försäljning Mark 0 -1 340 0 -1 340
Bokförda värden 0 0 35 022 35 022
      
      
 Byggnader STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 262 882 262 882 262 882 262 882
Inköp/byggnation 238 0 238 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 263 120 262 882 263 120 262 882
      
Ingående avskrivningar -190 184 -186 464 -190 184 -186 464
Årets avskrivning -3 686 -3 720 -3 686 -3 720
Utgående ackumulerade avskrivningar -193 870 -190 184 -193 870 -190 184
Bokförda värden 69 250 72 698 69 250 72 698
      
      
 Markanläggningar STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 19 041 19 041 19 046 19 046
Inköp/byggnation 776 0 776 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 817 19 041 19 822 19 046
      
Ingående avskrivningar -7 691 -6 507 -7 691 -6 507
Årets avskrivning -1 195 -1 184 -1 195 -1 184
Utgående ackumulerade avskrivningar -8 886 -7 691 -8 886 -7 691
Bokförda värden 10 932 11 351 10 937 11 355
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  Not 7   Andelar i koncernföretag STS 



  Kapital- Rösträtts- Bokfört 
  andel andel värde 
AB Solvalla Travbana  100% 100% 33 
(org.nr. 556012-6368, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 1 AB 100% 100% 50 
 (org.nr 559055-5610, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 2 AB 100% 100% 50 
 (org.nr 559055-5669, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 3 AB  100% 100% 50 
(org.nr 559055-5677, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 4 AB 100% 100% 50 
 (org.nr 559055-5644, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 5 AB  100% 100% 50 
(org.nr 559055-5651, säte i Sthlm)     
 
Totalt bokfört värde   283 
      
 Aktier i Dotterbolag   STS STS
    2021 2020
Ingående anskaffningsvärde   783 783
Försäljning SUAB   -500 0
Bokförda värden   283 783



   



  Not 8   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter STS    



  2021 2020
Förutbetalda försäkringar 377 408
Övriga poster 1 292 467
  1 669 874 



   



  Not 9   Ställda panter och eventualförpliktelser STS     



  2021 2020
Pantbrev SEB 45 000 45 000
Pantbrev SEB 15 000 15 000
Pantbrev SEB 5 000 5 000
Pantbrev SEB 50 000 50 000
  115 000 115 000
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  Not 10   Skulder till kreditinstitut     



  2021 2020
Amortering inom 2 - 5 år (SEB) 70 000 70 000
  70 000 70 000



Övriga långfristiga skulder  
Amortering inom 2-5 år (ATG) 3 652 3 652
Amortering efter 5 år (ATG) 64 369 65 282  
  68 021 68 934



   



  Not 12   Skatt STS och koncern     



STS outnyttjade skattemässiga underskottsavdrag uppgick vid 2020 års taxering till 38 918 247 kronor    
och för koncernen till 39 115 957 kronor.
    
 
   



  Not 13   Disposition av årets resultat     



Efter avskrivningar och skatt redovisas ett överskott om 2 757 884 kronor som föreslås balanseras    
i ny räkning.    
 
    
 



   



  Not 11   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter STS      



 
  2021 2020
Semesterskuld och löneskuld 4 944 4 870
Sociala avgifter 1 106 1 687
Förutbetalda intäkter 901 929
Förutbetalda entrébiljetter för Elitloppet 3 957 2 599
Upplupna revisionsarvoden 387 270
Upplupen tävlingsersättning 9 793 8 707
Övriga poster 4 044 3 909
  25 132 22 971
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Malin Nilsson, Auktoriserad revisor



Lars Jonsson-Bergman



Joachim Håkansson 



Kerstin Skarp



Sören Söderback, förtroendevald revisor



Underskrifter



Styrelse Stockholms Travsällskap



Vår revisionsberättelse har angivits den
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Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för Stockholms Travsällskap för år 2021. 
Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår 
på sidorna 7-24 i detta dokument.



Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
äsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.



Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för föreningen och för koncernen.



Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten 
”Det registrerade revisionsbolagets ansvar” samt ”Den förtroendevalde 
revisorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till föreningen och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat 
revisionsbolag har 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
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för den andra informationen. Den andra informationen består
av sidorna 3-6 och 27-29 i detta dokument (men innefattar inte 
årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna).



Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information.



I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga 
om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.



Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller 
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har 
inget att rapportera i det avseendet.



Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.



Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av föreningens och koncernens 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. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera föreningen, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta.



Det registrerade revisionsbolagets ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
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 revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag 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 årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför gransknings-
åtgärder 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 misstag, 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 gransk-
ningsåtgärder 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 verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.



• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens 
och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar  
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna  
i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,  



REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i Stockholms Travsällskap Org.nr. 802003-5567   
  Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen











 ÅRSREDOVISNING 2021  I  Stockholms Travsällskap   26



modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att en förening och en koncern 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 transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.



• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende 
den finansiella informationen i enheterna eller affärsaktiviteterna 
inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncern-
redovisningen. 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 



Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Stockholms Travsällskap för år 2021 
samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust.



Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören 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 föreningen och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.



Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.



Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för föreningens 
organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. 
Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens 
ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens 
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt.



Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 



omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi  
identifierat.



Den förtroendevalde revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt 
god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande 
bild av föreningens resultat och ställning.
   
  
  



en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören 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 stadgarna.



Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
det registrerade revisionsbolaget professionellt 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 det 
registrerade revisionsbolagets professionella bedömning och övriga 
valda revisorers bedömning med utgångspunkt 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 stadgarna.



Stockholm den
 
  BDO Mälardalen AB



Sören Söderback Malin Nilsson
Förtroendevald revisor Auktoriserad revisor



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
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§1 i Välfärdsfondens stadgar:
Stiftelsen Stockholms Travsällskaps Välfärdsfond har, 
medelst de till fondens förfogande stående medlen, 
till ändamål:     
 
• att genom kontinuerligt understöd söka åstadkomma  
 ekonomisk hjälp åt tränare, stallmän och övriga, som aktivt  
 deltagit inom travsporten hos Stockholms Travsällskap och  



Välfärdsfonden är from 2019 bokförd som ändamålsbestämda medel inom Eget Kapital i Stockholms Travsällskaps bokföring.
Tidigare år har dessa medel inte funnits bokförda i något bolag i koncernen. Från och med februari 2022 är Välfärdsfonden 
en egen registrerad stiftelse med eget organisationsnummer. Från och med 2022 kommer Välfördsfonden redovisas 
i egen separat årsredovisning och deklaration.     



REDOGÖRELSE STOCKHOLMS 
TRAVSÄLLSKAPS VÄLFÄRDSFOND  
Förvaltning 2021  



 Inkomster under året    



Räntor 0
    
 Utgifter under året    
Understöd -35 000



Resultat för året -35 000
    



 Kapitalbehållning per 2021-12-31    



Ingående behållning från 2020 2 877 001



Resultat för år 2021 -35 000



Utgående behållning 2 842 001
    
I kapitalbehållningen ingår    
Specialinlåningskonto 1 350 000
Avanza Bank 900 000
Sparkonto 592 001
Summa kronor 2 842 001
    
  



 vilka efter längre tids verksamhet genom ålder, sjuklighet  
 eller andra oförvållade omständigheter helt eller delvis 
 sakna utkomstmöjligheter samt    
  
• att utöva en allmän understöds- och hjälpverksamhet till  
 behövande bland sagda tränare och stallpersonal. 
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 m² areal Taxering mark Taxering byggnad Total



  BROMMA FÖRSAMLING 



Bällsta 1:32 5 400 43 200 000 120 800 000 164 000 000



Bällsta 1:34 (nybildad 2016) 256 776 0 0 0



    



 SPÅNGA FÖRSAMLING    



Tidtagaren nr 9 957   



Tidtagaren nr 10 933   



Vadhållaren nr 7 1 036   



Vadhållaren nr 8 1 081   



Hästskötaren nr 5 859   



Tidtagaren nr 1  983   



Tidtagaren nr 2 1 013   



Tidtagaren nr 3 1 111 2 058 000  2 058 000



Tidtagaren nr 4 1 039 2 020 000  2 020 000



Tidtagaren nr 5 1 133 2 349 000 3 304 000 5 653 000



Tidtagaren nr 6 1 031 2 295 000 3 800 000 6 095 000



Tidtagaren nr 7 962 2 259 000 4 618 000 6 877 000



Tidtagaren nr 8 960 2 258 000 4 773 000 7 031 000



Vadhållaren nr 6 1 014 2 286 000 1 513 000 3 799 000



Vadhållaren nr 9 1 081 2 322 000 1 550 000 3 872 000



Instruktören nr 9 842 2 195 000 1 982 000 4 177 000



Sulkyn nr 1 1 055 2 051 000 2 245 000 4 296 000



Banmästaren nr 10 838 2 193 000 2 238 000 4 431 000



 280 104 67 486 000 146 823 000 214 309 000  
     



STS FASTIGHETSINNEHAV 



Stockholms Travsällskaps fastighetsinnehav per 31/12 2021   
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STS FASTIGHETSINNEHAV 



AB Solvallas Travbanas fastighetsinnehav per 31/12 2021    
  
 m² areal 



  BROMMA FÖRSAMLING 



Bällsta 1:4 13 619 



Bällsta 1:3 7 116  



    



 SPÅNGA FÖRSAMLING    



Banmästaren nr 11 1 491



Banmästaren nr 12 1 377



Banmästaren nr 13 2 131



Banmästaren nr 14 1 498



Instruktören nr 4 818



Instruktören nr 5 838



Instruktören nr 6 802



Instruktören nr 15 999



Instruktören nr 16 968



Skrivaren nr 9 1 610



Skrivaren nr 10 2 030



Skrivaren nr 11 2 014



Vadhållaren nr 10 1 340



Vadhållaren nr 11 1 016



Vadhållaren nr 12 884



Ryktaren nr 1 1 528



Ryktaren nr 2 1 367



Ryktaren nr 3 892



Ryktaren nr 4 855



Ryktaren nr 5 800



Bromsten12:1 533



Bromsten 12:2 387



Bromsten 12:3 486



Bromsten 12:4 449



Bromsten 12:5 718



Bromsten 12:6 822



Bromsten 12:7 817



Bromsten 12:8 833



 30 303 



Skattefri sportanläggning 



Skattefri sportanläggning 










 
  2022-03-29 14:11:17 CEST
  94.234.96.36
  ANDERS
  HOLMGREN
  1974-07-03
  ANDERS HOLMGREN
  197407034631
  




 
  2022-03-30 14:41:48 CEST
  90.235.37.145
  Kerstin
  Skarp
  1954-02-13
  Kerstin Skarp
  195402138225
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Styrelsen och verkställande direktören för Stockholms Travsällskap (STS), org. nr. 802003-5567, 
lämnar härmed årsredovisning samt koncernredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.
        


2021 blev även det ett prövningens år. Pandemin satte sina spår på 
verksamheten även i år. Solvalla hade osedvanlig otur när det kom 
till de olika restriktionerna. Till exempel så slog restriktionerna 
oturligt på såväl Elitloppet som på Kriteriet. 


Naturligtvis var publikbortfallet det som påverkade oss mest. 
Men även själva restriktionerna påverkade oss organisato-
riskt, tämligen påtagligt. Det kostar både personalresurser 
och pengar att följa de vid var tid gällande restriktionerna. 
Organisationen har klarat av de olika uppgifterna väl och 
genomförde tävlingarna föredömligt.


Ska man basera intresset för travsport efter intresset av att 
spela på trav så har vi inte påverkats negativt. Vi tror dock 
inte att det är så enkelt att dra den slutsatsen. Vi kommer 
under året att bli varse om vi tagit stryk av pandemin när det 
kommer till intresset att besöka Solvalla på plats. Det finns 
tendenser att så är fallet men vi tycker att det är för tidigt att 
dra någon definitiv slutsats.


VERKSAMHETSBERÄTTELSE  


VERKSAMHETSÅRET 2021


Sporten
Sportsligt påverkades inte heller 2021 av pandemin. Svensk 
Travsport kunde arrangera travtävlingar under året som 
planerat, dock utan såväl hästägare som publik under större 
delen av året. 


2020 kunde vi med hjälp av en stor andel utlandshästar hålla 
uppe antalet startande. Under 2021 när det tävlades ograverat 
i övriga länder kunde vi skönja ett ganska dramatiskt tapp 
på startande hästar. Det så kallade normtalet på riksplanet 
droppade från + 6 057 (2020) till + 1124 (2021). Solvallas 
normtal dök till – 317 (+171, 2020).  


Solvalla genomförde under året 89 tävlingsdagar ( 87 egna 
plus två som vi tog över från Eskilstuna respektive Gävle). 
I Solvallas lopp delades det ut 173 200 000 kr i prismedel 
under 2021.







Snacket innan var att det var ett dåligt, eller i alla fall ett 
mindre bra, Elitloppsfält som kom till start 2021. 


Vi som arrangörer var dock tämligen nöjda med det fält som 
Anders Malmrot bjöd in. När krutröken lagt sig så kunde 
vi konstatera att årets vinnare Don Fanucci Zet vann på 
1.08.9 vilket är den snabbaste tiden någonsin i en 
Elitloppsfinal. 


Tider är naturligtvis inte allt men det bevisade att så 
dåligt var inte årets upplaga.


Elitloppshelgen genomfördes under restriktioner. Åtta 
personer utomhus tilläts, däremot kunde vi välkomna folk 
i våra restauranger. Dock med en meter mellan borden 
och begränsat antal vid varje bord. Men jämfört med 
2020 var det en avsevärd förbättring
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Solvallas sportsliga framgångar i svenska lopp (ett axplock):


ELITLOPPET 2021


*Segerrikast   **Vinstrikast   *** Serie                                                


  Treåringar
Francesco Zet  Svenskt Trav-Kriterium, Breeders Crown (H/V)
Lara Boko Svenskt Trav-Oaks
Glamorous Rain Breeders Crown (S)


  Fyraåringar


Calgary Games Svenskt Travderby
Honey Mearas Stochampionatet, Derbystoet, Sto-SM


   
  Femåringar och äldre


Don Fanucci Zet Elitloppet
Who’s Who Hugo Åbergs Memorial, Norbottens Stora Pris
Milligan´s School Åbys Stora Pris
Very Kronos Sundsvall Open Trot, Svenskt Mästerskap


  Championat Solvalla


Kusk* Örjan Kihlström
Tränare * Timo Nurmos
Monte*** Emilia Leo
Lärlingschampion*** Andreas Lövdal
Amatör (kusk)*** Christer Otterström
Amatör (tränare)*** Christer Otterström
Uppfödare** Menhammar
Ägare ** Stall Zet


FRANCESCO ZET


EMILIA LEO







 ÅRSREDOVISNING 2021  I  Stockholms Travsällskap   5


TRAVSKOLAN 
Även 2021 blev ett svårarrangerat år för Travskolan på grund 
av pandemin. Vi ökade deltagarantalet från 320 elever (2021) 
till 379 elever. 


Ponnytävlingarna kördes inte helt enligt plan (pga pandemin), 
så i vår strävan att producera fler ponnykuskar/ licenser nådde 
vi inte hela vägen fram.  Men det viktiga arbetet har fortsatt 
stort fokus.


EKONOMI 
STS gjorde 2021 ett positivt resultat på 2,7 MSEK. Det måste 
ses som ett bra resultat givet förutsättningarna och bristen på 
intäkter. Vi kunde dock behålla en större del av våra sponsorer 
och jämfört med 2020 så hade vi alla fall någon form av 
restaurang- och entréintäkter.


Under året avvecklade vi vår egen restaurangverksamhet 
och har i stället valt att Pontus Frithiof Group ska utföra 
dessa tjänster åt Solvalla. Efter en, som förväntat, guppig 
start så har ”Pontus” kommit på banan och återkopplingen 
gällande såväl matens kvalité liksom service har markant 
förbättras.


PERSONAL OCH 
ORGANISATION 
2021-12-31 hade Solvalla 23 heltidsanställda. Solvalla har 
under året reducerat personalstyrkan med 3 personer. 
Så sedan pandemins utbrott är Solvalla 10 personer 
(heltidsanställda) färre. 


Vi kommer att gå upp i antal anställda under året. Dock 
så kommer vi inte att landa på samma nivå som innan 
pandemin men runt 26-27 personer bedömer vi som rimligt.


Vi valde att avsluta vårt samarbete med AF Elteknik under 
2021 och istället har vi anställt Jan Rydén som tidigare 
jobbade för AF. Denna konvertering är 1:1 i person, men 
en bättre affär för STS. Detsamma kommer vi att göra 
med HAC under året. 


FASTIGHETER 
Detaljplanearbetet för Solvallastaden sattes på halt av 
Stockholms Stad i maj 2019 och detaljplanen kom inte heller 
igång under 2021. Anledningen till att detaljplanen pausats 
är fortsatt att staden inte lyckats lösa skolfrågan. 


Solvalla och Balder tog ett eget initiativ och började under 
2020 att skissa på och mejsla fram en lösning för skolan, 
såväl placering som finansiering, med ambitionen att hjälpa 
staden att komma vidare. Det har dock tagit en vändning och 
nu är huvudspåret att Stockholm Stad driver frågan vidare 
i egen regi i samarbete med SISAB. I skrivande stund vet vi 
inte exakt när detaljplanen kommer att återupptas. 


STS har sedan tidigare ett avtal med Balder om försäljning 
av marken på och runt parkeringen på den södra sidan. 
Under 2021 genomfördes en omfattande process för att 
sälja ytterligare tre kvarter, och sällskapet godkände på 
Höststämman de stora dragen i en sådan affär. Förhandlingar 
med köparen har pågått sedan dess, och förhoppningen 
är att ett avtal skall kunna presenteras för beslut på 
vårstämman 2022. 


SVENSK TRAVSPORTS  
ORGANISATION
Svensk Travsport har de senaste åren genomfört ett 
omfattande arbete kring hur man skall vara organiserade. 
Ett stort antal förslag har diskuterats, allt ifrån en ekonomisk 
förening med gemensamt ägande av arenor till ett renodlat 
aktiebolag ägt av sällskapen. Under 2021 landade processen 
i att man kommer fortsätta med den ideella föreningen ST, 
men tydliggöra STAB:s roll i verksamheten. 


För STS del innebär detta inga större förändringar; sällskapen 
och BAS-organisationerna kommer fortsatt att vara medlemmar 
i den ideella föreningen ST. De stora förändringarna, förutsatt 
att de nya stadgarna godkännes, ligger i en mer omfattande 
och tydliggjord styrmodell samt öppningen för associerade 
medlemmar (i första hand Danmark). Även styrelsen i ST 
kommer att förändras, med tydligare process kring sällskapens 
inflytande genom styrelserepresentation. Den stora och 
ännu olösta frågan kretsar kring ATG och ägarbilden, där sta-
ten ännu inte gett besked kring vilka förändringar man 
kan acceptera.  
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ARENA
Arenafrågan fick stå tillbaka även under större delen av 
2021. Dock har vi mer på allvar börjat jobba med frågan 
under Q4 2021. Till exempel deltar tre olika arkitektkontor 
i ett parallellt arkitektuppdrag och de kommer samtliga att 
lämna förslag på en enklare gestaltning hur framtida Solvalla 
kan komma att se ut. Vi kommer att under 2022 kunna delge 
medlemmarna dessa tankar och idéer.


TVISTER
Föreningen och dess dotterbolag är inte involverade 
i några tvister


FRAMTIDA UTVECKLING
En framtidsspaning har sällan varit vanskligare än nu. 
Vi har precis (tillfälligt?) kommit ur en pandemi för att en 
annan kris i egenskap av krig i Ukraina tar vid. Det mänskliga 
lidandet är naturligtvis otvivelaktigt det värsta men även 


Solvalla påverkas på det affärsmässiga planet. Viljan att 
sponsra evenemang upplever vi just nu är låg.


Börsfall och inflation är inte heller faktorer som påverkar vår 
affär positivt i det korta perspektivet. Den allmänna oron som 
sprider sig i samhället påverkar i allra högsta grad Solvallas 
affär. Privatpersoner håller hårdare i plånboken och bolagen 
är inte så väldigt benägna att ingå partnersamarbeten.


När detta skrivs kommer rapporter om att covid-19 har tagit 
ny fart i Kina. Om det kommer att påverka oss i Sverige kan 
inte vi veta idag, dock är vi rustade för en ny pandemivåg 
med framförallt en låg kostnadsmassa.


Solvallastaden är viktig för Solvallas utveckling. Fokuset är, 
och kommer att vara, att få detta stora utvecklingsprojekt att 
utvecklas på bästa sätt för Solvallastaden i allmänhet och 
Solvalla/STS i synnerhet. Det kommer att dyka upp gupp 
längs vägen, så tålamod kommer att fortsatt vara ett ledord 
i den processen.


Anders Holmgren Jörgen Forsberg
Ordförande, Stockholms Travsällskap Verkställande Direktör, Solvalla
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Verksamhetens art och inriktning 
”STS är idag genom Solvalla nordens största travbana och 
en av världens främsta travarenor, med tävlingar under större 
delen av året. Det är en levande mötesplats som kan erbjuda 
något för alla. Solvalla förmedlar puls, upplevelser och  
engagemang. Det är dessutom en arena under ständig  
utveckling och rymmer 35 000-40 000 personer. Förutom 
kärnverksamheten travtävlingar bedriver Solvalla även  
travskola och restauranger samt anordnar olika evenemang, 
mässor, konferenser och företagsevent. 
Bolaget har sitt säte i Stockholms Kommun.  
   
Ägarförhållanden   
STS är en ideell förening och den 31 december 2021 
uppgick antalet medlemmar till 120 (115) varav 3 (3) 
hedersmedlemmar.   
   
Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret   
• Anders Holmgren fortsatte under året som ordförande  
 för Stockholms Travsällskap. Vid stämman valdes 
 Fredrich Lovén och Joachim Håkansson in som nya 
 ledamöter i styrelsen.   
• Hösten 2021 avvecklades dotterbolaget Solvalla 
 Utvecklings AB (SUAB) I enlighet med beslut på 
 tidigare stämma. 
    


Styrelsemöten   
Antalet styrelsemöten har under året uppgått till 15 st  
   
Väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer  
En idrottsförening av Stockholms Travsällskaps storlek står 
hela tiden inför ett antal ekonomiska risker, såväl likviditets- 
som resultatmässiga. Vi har i verksamheten identifierat ett 
antal väsentliga risker såsom entréintäkter, intäkter från sam-
arbetspartners och kundförluster. Föreningens övergripande 
riskhantering beslutas av styrelsen och anger ramar för hur 
olika typer av risker ska hanteras. Risk för minskade entré-
intäkter balanseras via ökad försäljning av förköpta biljetter 
och att hela tiden leverera en sportslig produkt på hög nivå. 
Risk vid intäkter från samarbetspartners hanteras genom att 
skriva flerårsavtal med olika löptider. Kundförlustrisk minskas 
genom rutiner för godkännande av nya kunder och välfung-
erande kravrutiner. Även skatter och avgifter utgör en risk 
för ideella föreningar då det i vissa fall saknas en klar praxis 
eller vägledning för hur beskattning kan ske. För att hantera 
denna risk bevakar föreningen löpande tillgänglig information 
inom området. 
  
En stor del av Solvallas verksamhet styrs av centralt fattade 
beslut.  Detta gör långsiktiga planer  längre än 12 månader 
riskfyllda.
   
Vi vill belysa att det finns en risk med Solvallastaden. Den 
risken består främst av att detaljplanen inte vinner laga kraft 
eller förenas. Vi bedömer att risken är liten. 


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Förslag till resultatdisposition (beloppen i kr)  
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel   


Kapital 7 850 573  
Årets resultat 2 757 884  
Ansamlad vinst 10 608 457  
   
Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 10 608 457  
   
   
Förändring eget kapital STS Ändamålsbestämda  Ansamlat  Totalt
  medel resultat 
Belopp vid årets ingång  55 953 -45 225 10 728
Årets resultat  2 758 2 758
Årets resultat Välfärdsfonden  -35 -35


 Belopp vid årets utgång  55 953 -42 502 -42 502
   
   
Förändring eget kapital Koncern Ändamålsbestämda  Ansamlat Totalt
  medel resultat 
Belopp vid årets ingång  53 072 -6 910 46 162
Avveckling SUAB  3 953 3 953
Årets resultat  2 758 2 758
Årets resultat Välfärdsfonden  -35 -35


 Belopp vid årets utgång  53 072 -234 52 838 


Förväntad framtida utveckling  
Solvalla är ledande travbanan i Sverige vad gäller antal 
travdagar, aktiva i regionen, hästar och antalet icke travrela-
terade event. Resultatet från verksamheten visar sig i stora 
sportliga framgångar och hög självfinansieringsgrad. Solvalla 
påbörjade 2015 arbetet med att utveckla arenaupplevelsen 
och har sedan dess genomfört en rad olika förändringar. 
Under 2021 fortsatte den utvecklingen och planer för att 
göra större genomgripande förändringar efter försäljningen 
av byggrätter fortsätter. Solvalla har som ambition att fort-
sätta att vara den ledande travbanan i Sverige.  
 
Arbetet med en ny arena fortsätter parallellt med arbetet 
med Solvallastaden. Dessa två projekt tillsammans med en 
ny tvärbanestation skapar goda förutsättningar för Solvallas 
framtid som Sveriges nationalarena för travsport samt en  
betydande evenemangsarena i Stockholm och Sverige.  
  
   


Miljö   
I enlighet med vår miljöpolicy strävar vi efter att minimera 
verksamhetens negativa miljöpåverkan när det gäller inköp, 
avfalls- och gödselhantering samt energianvändning.  
Vi arbetar aktivt med att ha en effektiv resursförbrukning. 
  
Resultatdisposition   
Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till  
efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödes- 
analyser samt noter. Om inget annat anges är alla belopp  
i tusentals svenska kronor.     
        
        
     







 ÅRSREDOVISNING 2021  I  Stockholms Travsällskap   9


Flerårsöversikt koncern  


  2021 2020 2019 2018 2017


Resultat efter finansnetto (Tkr) 2 758 1 082 25 945 468 -48 662
Balansomslutning (Tkr)* 239 139 230 835 235 910 239 650 240 562
Soliditet (%)* 22,1% 20,0% 19,1% 8,0% 6,6
Antal anställda** 32 41 56 58 40


*  Välfärdsfonden har tillkommit i ingående balanser i eget kapital from årsredovisningen 2019. 
   Balansomslutning och Soliditet inkluderar Välfärdsfonden from justerade siffror 2018.    
 
** Antal anställda har tidigare år räknats som antal individer istället för beräknat medelantal anställda under året. 
 From 2018 är siffrorna justerade.     
     


Flerårsöversikt STS          
  2021 2020 2019 2018 2017


Resultat efter finansnetto (Tkr) 2 557 1 096 26 216 785 -48 089
Balansomslutning (Tkr)* 199 806 195 790 201 060 204 380 204 380
Soliditet (%)* 6,7% 5,5% 4,8% -8,1% -9,9%
Antal anställda** 32 41 56 58 40


*  Välfärdsfondenhar tillkommit i ingående balanser i eget kapital. Balans-omslutning och Soliditet inkluderar 
 Välfärdsfonden from justerade siffror 2018.     


** Antal anställda har tidigare år räknats som antal individer istället för beräknat medelantal anställda under året. 
 From 2018 är siffrorna justerade.     
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Resultaträkning koncern
   


 Tkr Not 2021 2020
   


RÖRELSENS INTÄKTER   


Bidrag 1 75 203 76 728


Tävlingsintäkter  17 631 16 181


Restaurangintäkter  7 414 4 476


Reklamintäkter  7 755 8 035


Hyresintäkter  8 019 8 219


Nettoomsättning  116 022 113 639
   


Övriga rörelseintäkter  7 836 9 676


Summa rörelsens intäkter  123 858 123 315
   


RÖRELSENS KOSTNADER   


Priser 2 -16 545 -15 453


Tävlingskostnader  -5 187 -8 268


Varuinköp till Restaurang  -3 606 -2 379


Lokal & fastighet  -38 914 -31 605


Reklam & PR  -1 425 -2 840


Köpta tjänster 3 -9 651 -9 924


Personalkostnader 5 -32 665 -36 655


Övriga rörelsekostnader 4 -3 211 -5 344


Summa rörelsens kostnader  -111 204 -112 468
   


Rörelseresultat före avskrivningar  12 653 10 847
   


Avskrivningar  -6 607 -6 173


Rörelseresultat  6 046 4 674
   


FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER   
Ränteintäkter   


Räntekostnader 10 -3 288 -3 592


Resultat efter finansiella poster  2 758 1 082
   


Skatt på årets resultat 12 0 0


Årets resultat  2 758 1 082
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Balansräkning koncern
   


 Tkr Not 2021 2020
   


TILLGÅNGAR   


Fastigheter 6 69 249 72 698


Markanläggningar 6 10 937 11 356


Mark 6 35 022 35 022


Maskiner och inventarier 6 15 786 7 356


Pågående nyanläggning 6 67 993 68 297


Summa anläggningstillgångar  198 987 194 729
   


Varulager  39 408


Kundfordringar  1 599 1 844


Skattefordran  2 321 159


Övriga fordringar  93 1 954


Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 1 669 874


Kassa & bank  34 431 30 867


Summa omsättningstillgångar  40 152 36 106
 SUMMA TILLGÅNGAR  239 139 230 835
   


  


SKULDER OCH EGET KAPITAL   


Kapital  12 238 7 203


Uppskrivningsfond   35 000 35 000


Välfärdsfonden  2 842 2 877


Resultat  2 758 1 082


Summa eget kapital  52 838 46 162
   


Skulder till kreditinstitut 9 70 000 70 000


Övriga långfristiga skulder 9, 10 68 021 68 934


Summa långfristiga skulder  138 021 138 934
   


Leverantörsskulder  6 956 8 538


Svensk Travsport  3 318 2 742


Övriga skulder  12 957 11 492


Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 25 053 22 967


Summa kortfristiga skulder  48 284 45 739
 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  239 139 230 835
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Kassaflödesanalys koncern
   


 Tkr Not 2021 2020
   


DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   


Rörelseresultat före finansiella poster  6 046 4 674


Poster som ej påverkar kassaflödet  6 607 6 173


   12 653 10 847
   


Betald skatt  -2 162 196


   


Erlagd ränta  -3 288 -3 592


   


Utbetalning ur Välfärdsfonden  -35 -6


   


Ökning/minskning varulager  369 1 241


Ökning/minskning kundfordringar  245 4 431


Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  1 066 1 991


Ökning/minskning leverantörsskulder  -1 582 -2 762


Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  4 107 -2 476


Kassaflöde från den löpande verksamheten  11 373 9 876
   


INVESTERINGSVERKSAMHETEN   


   


Investeringar i materiella anläggningstillgångar 6 -6 895 -3 636


Kassaflöde från investeringsverksamheten  -6 895 -3 636
   


FINANSERINGSVERKSAMHETEN   


Upptagna lån  0 0


Amortering av skuld  -913 -913


Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder  0 0


Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -913 -913
   


Årets kassaflöde  3 568 5 330
   


Likvida medel vid årets början  30 867 25 537


 Likvida medel vid årets slut  34 431 30 867
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Resultaträkning STS
   


 Tkr Not 2021 2020
   


RÖRELSENS INTÄKTER   
Bidrag 1 75 203 76 728


Tävlingsintäkter  17 631 16 181


Restaurangintäkter  7 414 4 476


Reklamintäkter  7 755 8 035


Hyresintäkter  8 019 8 219


Nettoomsättning  116 022 113 639
   


Övriga rörelseintäkter  7 835 9 676


Summa rörelsens intäkter  123 857 123 315
   


RÖRELSENS KOSTNADER   


Priser 2 -16 545 -15 453


Tävlingskostnader  -5 187 -8 268


Varuinköp till Restaurang  -3 606 -2 379


Lokal & fastighet  -39 119 -31 810


Reklam & PR  -1 425 -2 840


Köpta tjänster 3 -9 651 -9 924


Personalkostnader 5 -32 665 -36 655


Övriga rörelsekostnader 4 -3 207 -5 342


Summa rörelsens kostnader  -111 405 -112 671
   


Rörelseresultat före avskrivningar  12 452 10 644
   


Avskrivningar  -6 607 -6 173


Rörelseresultat  5 845 4 471
   


FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER   
Ränteintäkter  0 0


Räntekostnader  -3 288 -3 592


Resultat efter finansiella poster  2 557 879
   


Bokslutsdispositioner  201 217


Resultat före skatt  2 758 1 096
   


Skatt på årets resultat 12 0 0


 Årets resultat  2 758 1 096
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Balansräkning STS
   


 Tkr Not 2021 2020
   


TILLGÅNGAR   
Fastigheter 6 69 249 72 698


Markanläggningar 6 10 932 11 351


Mark 6  0


Maskiner och inventarier 6 15 786 7 356


Pågående nyanläggning 6 67 362 71 636


Summa anläggningstillgångar  163 329 163 041
   


Aktier i koncernföretag 7 283 783


Summa finansiella anläggningstillgångar  283 783
   


Varulager  39 408


Kundfordringar  1 599 1 842


Koncernfordringar  734 698


Skattefordran  2 321 0


Övriga fordringar  50 1 954


Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 1 669 874


Kassa & bank  29 782 26 190


Summa omsättningstillgångar  36 194 31 966
 SUMMA TILLGÅNGAR  199 806 195 790
   


   


SKULDER OCH EGET KAPITAL   
Kapital  7 851 6 755


Ändamålsbestämda medel - Välfärdsfonden  2 842 2 877


Resultat  2 758 1 096


Summa eget kapital  13 451 10 728
   


Skulder till kreditinstitut 9 70 000 70 000


Övriga långfristiga skulder 9, 10 68 021 68 934


Summa långfristiga skulder  138 021 138 934
   


Leverantörsskulder  6 956 8 536


Svensk Travsport  3 318 2 742


Skatteskuld  0 412


Övriga skulder  12 932 11 467


Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 25 132 22 971


Summa kortfristiga skulder  48 338 46 128
 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  199 806 195 790
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Kassaflödesanalys STS
   


 Tkr Not 2021 2020
   


DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   
Rörelseresultat före finansiella poster  5 845 4 471


Poster som ej påverkar kassaflödet  6 607 6 173


   12 452 10 644
   


Betald skatt  -2 733 77


   


Erlagd ränta  -3 288 -3 592


   


Utbetalning Välfördsfonden  -35 -6


   


Ökning/minskning varulager  369 1 241


Ökning/minskning kundfordringar  243 4 433


Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  1 073 3 528


Ökning/minskning leverantörsskulder  -1 580 -2 866


Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  4 202 -2 664


 Kassaflöde från den löpande verksamheten  10 703 10 801
   


INVESTERINGSVERKSAMHETEN   


Sålda dotterbolag  500 


Investeringar i materiella anläggningstillgångar 6 -6 895 -3 643


 Kassaflöde från investeringsverksamheten  -6 395 -3 643
   


FINANSERINGSVERKSAMHETEN   


Amortering av skuld  -913 -913


Erhållet/lämnat koncernbidrag  201 217


 Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -712 -696
   


Årets kassaflöde  3 596 6 462
   


Likvida medel vid årets början  26 190 19 728


 Likvida medel vid årets slut  29 782 26 190
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Allmän information 
Moderförening är Stockholms Travsällskap, org.nr. 
802003-5567 som är den största enheten i koncernen och 
där Solvalla Utvecklings AB, org. nr. 556855-2037  
och AB Solvalla Travbana, org. nr. 556012-6368, är dotter-
företag med säte i Bromma. Dessutom finns det ytterligare  
5 stycken helägda dotterbolag som var och ett har 5 st 
helägda dotterbolag. Bolagen är en del av strukturen  
i utvecklandet av Solvallastaden.   
  
Redovisningsprinciper och  
värderingsprinciper  
De redovisningsprinciper som är tillämpade överensstämmer 
med Årsredovisningslagen (1995:1554),  
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1  
Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).  
 
Koncernredovisning  
Koncernredovisningen omfattar moderföreningen Stockholms 
travsällskap och de företag över vilka moderföreningen direkt 
eller indirekt har bestämmande inflytande (dotterföretag).  
Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett annat 
företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla 
ekonomiska fördelar. Vid bedömningen av om ett bestämmande 
inflytande föreligger,ska hänsyn tas till innehav av finansiella 
instrument som är potentiellt röstberättigade och som utan 
dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras till röstberättigade  
eget kapitalinstrument. Hänsyn ska också tas till om  
företaget genom agent har möjlighet att styra verksamheten. 
Bestämmande inflytande föreligger i normalfallet då  
moderföretaget direkt eller indirekt innehar aktier som 
representerar mer än 50 % av rösterna.  
  
Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncern- 
redovisningen från och med tidpunkten för förvärvet till och 
med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett  
bestämmande inflytande över dotterföretaget. Redovisnings-
principerna för dotterföretag överensstämmer med koncernens  
redovisningsprinciper. Alla koncerninterna transaktioner,  
mellanhavanden samt orealiserade vinster och förluster  
hänförliga till koncerninterna transaktioner har eliminerats  
vid upprättandet av koncernredovisningen.  
  
Intäkter  
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning 
som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för  
mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.  
Koncernens intäkter består i huvudsak av tävlingskostnads- 
ersättningar, sponsor- och reklamintäkter, eventintäkter,  
hyresintäkter, entréintäkter samt intäkter från 
restaurangverksamhet. 


Försäljning av tjänster  
Intäkter från försäljning av tjänster på löpande räkning  
redovisas som intäkt i den period arbetet utförs och material 
levereras eller förbrukas.  
  
Utdelning och ränteintäkter  
Utdelningsintäkter redovisas när ägarens rätt att erhålla  
betalning har fastställts.  
  
Leasingavtal  
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de  
ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet 
av en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till 
leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som  
operationella leasingavtal. Koncernens finansiella leasingavtal 
är få och av immateriellt värde och därför redovisas samtliga 
leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing. Leasing- 
avgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över 
leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre 
återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden. 
   
Låneutgifter  
Låneutgifter redovisas i resultaträkningen i den period de 
uppkommer.   
  
Inkomstskatter  
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och  
uppskjuten skatt.  
  
Aktuell skatt  
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för  
perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade 
resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej  
skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för 
intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla 
i andra perioder. Koncernens aktuella skatteskuld beräknas  
enligt de skattesatser som gäller per balansdagen. 
 
Uppskjuten skatt  
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan 
det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella 
rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid 
beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas 
enligt den s.k. balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatte- 
skulder redovisas för i princip alla skattepliktiga temporära 
skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip 
för alla avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning  
det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida  
skattepliktiga överskott. Uppskjutna skatteskulder och  
skattefordringar redovisas inte om den temporära skillnaden 
är hänförlig till goodwill.    
  


TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga temporära 
skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, utom  
i de fall koncernen kan styra tidpunkten för återföring av de 
temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den  
temporära skillnaden kommer att återföras inom en  
överskådlig framtid.  
  
Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar  
omprövas varje balansdag och reduceras till den del det inte 
längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga resultat kommer 
att finnas tillgängliga för att  utnyttjas, helt eller delvis, mot 
den uppskjutna skattefordran.  
  
Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur företaget, 
per balansdagen, förväntar sig att återvinna det redovisade 
värdet för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade 
värdet för motsvarande skuld. Uppskjuten skatt beräknas  
baserat på de skattesatser och skatteregler som har  
beslutats före balansdagen.  
  
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då de 
hänför sig till inkomstskatt som debiteras av samma myndighet 
och då koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett 
nettobelopp.  
  
Aktuell och uppskjuten skatt för perioden  
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad  
eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig 
till transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital.  
l sådana fall ska även skatten redovisas direkt mot eget  
kapital. Vid aktuell och uppskjuten skatt som uppkommer  
vid redovisning av rörelseförvärv, redovisas skatteeffekten  
i förvärvskalkylen. 


Materiella anläggningstillgångar  
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och  
eventuella nedskrivningar. Anskaffningsvärdet består av  
inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet  
för att bringa den på plats och i skick att användas samt  
uppskattade utgifter för nedmonteringoch bortforsling av  
tillgången och återställande av plats där den finns.  
 
  
Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller  
redovisas som en separat tillgång, när det är sannolikt att 
framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med  
posten kommer att tillfalla koncernen och att anskaffnings- 
värdet för densamma kan mätas på ett tillförlitligt sätt.  


Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll samt  
tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i den  
period då de uppkommer. Då skillnaden i förbrukningen av  
en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter 
bedöms vara väsentlig, delas tillgången upp på dessa  
komponenter.  
  
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs 
så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat med 
beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av  
linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång 
har delats upp på olika komponenter skrivs respektive  
komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning 
påbörjas när den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. 
 
Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder 
har individuellt uppskattas till:  


 BYGGNADER:  


 Stomme 60-90 år
 Tak 25 år
 Fasad 20-100 år
 Inre ytskikt 10-20 år
 Installationer  20-80 år
 Mark        Obegränsat och därför ingen avskrivning på mark
 Inventarier, verktyg och installationer  5-10 år


  
Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas 
om det finns indikationer på att förväntad förbrukning har  
förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid  
föregående balansdag. Då företaget ändrar bedömning av 
nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella  
restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat. 
 
Borttagande från balansräkningen  
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång 
tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring, 
eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från 
användning eller utrangering/avyttring av tillgången eller 
komponenten. Den vinst eller förlust som uppkommer när 
en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort 
från balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt 
erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och  
tillgångens redovisade värde. Den realisationsvinst eller 
 realisationsförlust som uppkommer när en materiell  
anläggningstillgång eller en komponent tas bort från  
balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en  
övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.   
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Nedskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar     
Vid varje balansdag analyserar koncernen de redovisade  
värdena för materiella anläggningstillgångar för att fastställa 
om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har 
minskat i värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens  
återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en  
eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt att beräkna 
återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknar koncernen 
återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken 
tillgången hör.  
  
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med  
avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.   
Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader är det 
pris som koncernen beräknar kunna erhålla vid en försäljning 
mellan kunniga, av varandra oberoende parter, och som har 
ett intresse av att transaktionen genomförs, med avdrag för 
sådana kostnader som är direkt hänförliga till försäljningen. 
Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat 
framtida kassaflöde till nuvärde med en diskonteringsränta  
före skatt som återspeglar aktuell marknadsbedömning 
av pengars tidsvärde och de risker som förknippas med 
tillgången. För att beräkna de framtida kassaflödena har  
koncernen använt budget för de kommande fem åren.  
 
Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande 
enhet) fastställs till ett lägre värde än det redovisade värdet, 
skrivs det redovisade värdet på tillgången (eller den kassa- 
genererande enheten) ned till återvinningsvärdet. En ned-
skrivning ska omedelbart kostnadsföras i resultaträkningen. 
 
Vid varje balansdag gör koncernen en bedömning om den 
tidigare nedskrivningen inte längre är motiverad. 
 
Om så är fallet återförs nedskrivningen delvis eller helt.  
Då en nedskrivning återförs, ökar tillgångens (den  
kassagenererande enhetens) redovisade värde.  
Det redovisade värdet efter återföring av nedskrivning får inte 
överskrida det redovisade värde som skulle fastställts om 
ingen nedskrivning gjorts av tillgången (den kassagenererande 
enheten) under tidigare år. En återföring av en nedskrivning 
redovisas direkt i resultaträkningen.  
  
Uppskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar får skrivas upp om  
tillgångarna har ett tillförlitligt och bestående värde som  
väsentligt överstiger bokfört värde. 


Tillgången får skrivas upp till högst det högre värdet om 
uppskrivningsbeloppet används för avsättning till uppskriv-
ningsfond. Uppskrivningsbeloppet ökar tillgångarnas värde. 
 
Andelar i koncernföretag  
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde.  
 
Varulager  
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.  


Anskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning av först-  
in-först-ut-metoden (FIFU). Nettoförsäljningsvärde är  
försäljningsvärdet efter avdrag för beräknade kostnader som 
direkt kan hänföras till försäljningstransaktionen. 
l anskaffningsvärdet ingår utgifter för inköp samt andra 
utgifter för att varorna till deras aktuella plats och skick. 
 
Likvida medel  
Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla  
tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt 
andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas 
till kontanter och är föremål för en obetydlig risk för  
värdefluktuationer. 


För att klassificeras som likvida medel får löptiden inte  
överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet. 
 
Fordringar  
Fordringar är redovisade till det belopp varmed de  
beräknas inflyta.  
  
Kassaflöde  
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod.  
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 
som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassifi-
ceras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga 
finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obe-
tydlig risk för värdefluktationer, dels:  
- handlas på en öppen marknad till kända belopp eller 
- har en kortare återstående löptid än tre månader från  
anskaffningspunkten.  
  
Transaktioner med närstående  
Dotterbolaget Solvalla Utvecklings AB (SUAB) fakturerar 
Stockholms Travsällskap (STS) för kostnader att bedriva 
planprogram med Stockholms Stad i syfte att avyttra  
byggrätter. SUAB fakturerar STS med ett påslag om 5 %.


SUAB är under 2021 avvecklat, balanserade kostnader för 
planprogrammet kvarstår i STS’s balansräkning. 







 ÅRSREDOVISNING 2021  I  Stockholms Travsällskap   19


Noter
   


  Not 1   Bidrag STS och koncern  2021 2020
Tävlingsersättning månad (tidigare Basbelopp)  52 245 45 596


Rekryteringsersättning (tidigare Direktincitament)  1 276 1 992


Tävlingsersättning dag (tidigare Tävlingskostnadsersättning)  21 683 29 139


   75 205 76 728


  Not 2    Priser STS och koncern  2021 2020
Priser (inkl hederspriser)  -16 545 -15 453


                
 Not 3   Upplysning om revisionsarvode 2021 2021 2020 2020
  STS Koncern STS Koncern


BDO AB     


Revisionsuppdrag 270 270 272 272


Revision omställningsstöd 0 0 127 127


  270 270 399 399
Lekmannarevisor     


Revisionsuppdrag 23 23 23 23


      


Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar    


granskningen av årsredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning    


samt arvode för revisionsrådgivning som lämnats i samband med revisionsuppdraget.     


      


 Not 4   Leasingavtal     
 


Företaget är leasetagare genom operationella leasingavtal. Summan av årets kostnadsförda    


leasingsavgifter avseende operationella leasingsavtal uppgår till 2 753  (2 506) Tkr.     


Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller  enligt följande:   


   


  2021 2021 2020 2020
  STS Koncern STS Koncern
Förfallotidpunkt inom 1 år från balansdagen 1 411 1 411 1 265 1 265


Förfallotidpunkt 1 - 5 år från balansdagen 1 917 1 917 854 854


Förfallotidpunkt senare än 5 år från balansdagen 0 0 0 0


  2 753 2 753 2 119 2 119
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  Not 5   Medelantalet årsanställda, löner, arvodering och sociala kostnader


             
  2021 2021 Andel 2020 2020 Andel
 Medeltalet anställda STS Koncern kvinnor STS Koncern kvinnor
Stockholms Travsällskap 32 32 55% 41 41 56%


         


    2021 2021 2020 2020
Löner och andra ersättningar   STS Koncern STS Koncern
Styrelsen   491 491 423 423


Verkställande direktör   1 886 1 886 1 812 1 812


Extra arvode utredning   95 95 0 0


Övriga anställda   18 749 18 749 22 923 22 923


    21 221 21 221 25 158 25 158
      


Sociala kostnader      


Pensionskostnad för styrelse   0 0 0 0


Pensionskostnad för VD   460 460 483 483


Pensionskostnad för övriga   1 811 1 811 2 352 2 352


Sociala kostnader   7 613 7 613 7 711 7 711


    9 884 9 884 10 546 10 546
      


  Styrelsearvoden 2021  Styrelse-  Extraarvode/  Summa
   arvode  konsulttjänster  
Joachim Håkansson   25    -      25 


Holmgren, Anders   123    -      123 


Lovén Fredrich   25    -      25 


Johansson, Stefan  43   -      43 


Jonsson Bergman, Lars  72   -      72 


Ola Bergström  60   -      60 


Kerstin Skarp   64    -      64 


Tomas Rudin   64    -      64 


Hans Backe   15    -      15 


    491    -      491 


      
 Styrelsearvoden 2020  Styrelse-  Extraarvode/  Summa
   arvode  konsulttjänster  
Lars Björk  69  0  69


Holmgren, Anders  64  0  64


Häggström, Christer  41  0  41


Johansson, Stefan  59  0  59


Jonsson Bergman, Lars  59  0  59


Ortiz Bergström, Jessica  42  0  42


Ola Bergström  30  0  30


Hans Backe  59  0  59


   423  0  423
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  Not 6   Materiella anläggningstillgångar STS och koncern 


       


 Maskiner/inventarier STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 18 806 17 846 18 806 17 846
Inköp/byggnation 10 155 960 10 155 960
Försäljning/utrangering 0 0 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 28 961 18 806 28 961 18 806
      
Ingående avskrivningar -11 449 -10 180 -11 449 -10 180
Försäljning/utrangering 0 0 0 0
Årets avskrivning -1 725 -1 269 -1 725 -1 269
Utgående ackumulerade avskrivningar -13 174 -11 449 -13 174 -11 449
Bokförda värden 15 786 7 356 15 786 7 356
      
 Pågående nyanläggningar STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 71 636 67 614 68 297 64 282
Omklassificering till anläggningstillgång -4 801 0 -4 801 0
Inköp/byggnation 527 4 022 4 497 4 015
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 67 362 71 636 67 993 68 297
      
      
 Mark STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 0 1 340 35 022 36 362
Försäljning Mark 0 -1 340 0 -1 340
Bokförda värden 0 0 35 022 35 022
      
      
 Byggnader STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 262 882 262 882 262 882 262 882
Inköp/byggnation 238 0 238 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 263 120 262 882 263 120 262 882
      
Ingående avskrivningar -190 184 -186 464 -190 184 -186 464
Årets avskrivning -3 686 -3 720 -3 686 -3 720
Utgående ackumulerade avskrivningar -193 870 -190 184 -193 870 -190 184
Bokförda värden 69 250 72 698 69 250 72 698
      
      
 Markanläggningar STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 19 041 19 041 19 046 19 046
Inköp/byggnation 776 0 776 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 817 19 041 19 822 19 046
      
Ingående avskrivningar -7 691 -6 507 -7 691 -6 507
Årets avskrivning -1 195 -1 184 -1 195 -1 184
Utgående ackumulerade avskrivningar -8 886 -7 691 -8 886 -7 691
Bokförda värden 10 932 11 351 10 937 11 355
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  Not 7   Andelar i koncernföretag STS 


  Kapital- Rösträtts- Bokfört 
  andel andel värde 
AB Solvalla Travbana  100% 100% 33 
(org.nr. 556012-6368, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 1 AB 100% 100% 50 
 (org.nr 559055-5610, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 2 AB 100% 100% 50 
 (org.nr 559055-5669, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 3 AB  100% 100% 50 
(org.nr 559055-5677, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 4 AB 100% 100% 50 
 (org.nr 559055-5644, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 5 AB  100% 100% 50 
(org.nr 559055-5651, säte i Sthlm)     
 
Totalt bokfört värde   283 
      
 Aktier i Dotterbolag   STS STS
    2021 2020
Ingående anskaffningsvärde   783 783
Försäljning SUAB   -500 0
Bokförda värden   283 783


   


  Not 8   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter STS    


  2021 2020
Förutbetalda försäkringar 377 408
Övriga poster 1 292 467
  1 669 874 


   


  Not 9   Ställda panter och eventualförpliktelser STS     


  2021 2020
Pantbrev SEB 45 000 45 000
Pantbrev SEB 15 000 15 000
Pantbrev SEB 5 000 5 000
Pantbrev SEB 50 000 50 000
  115 000 115 000
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  Not 10   Skulder till kreditinstitut     


  2021 2020
Amortering inom 2 - 5 år (SEB) 70 000 70 000
  70 000 70 000


Övriga långfristiga skulder  
Amortering inom 2-5 år (ATG) 3 652 3 652
Amortering efter 5 år (ATG) 64 369 65 282  
  68 021 68 934


   


  Not 12   Skatt STS och koncern     


STS outnyttjade skattemässiga underskottsavdrag uppgick vid 2020 års taxering till 38 918 247 kronor    
och för koncernen till 39 115 957 kronor.
    
 
   


  Not 13   Disposition av årets resultat     


Efter avskrivningar och skatt redovisas ett överskott om 2 757 884 kronor som föreslås balanseras    
i ny räkning.    
 
    
 


   


  Not 11   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter STS      


 
  2021 2020
Semesterskuld och löneskuld 4 944 4 870
Sociala avgifter 1 106 1 687
Förutbetalda intäkter 901 929
Förutbetalda entrébiljetter för Elitloppet 3 957 2 599
Upplupna revisionsarvoden 387 270
Upplupen tävlingsersättning 9 793 8 707
Övriga poster 4 044 3 909
  25 132 22 971
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Stockholm den
 


Jörgen Forsberg, VD


Anders Holmgren, Ordförande


Ola Bergström


Tomas Rudin


Malin Nilsson, Auktoriserad revisor


Lars Jonsson-Bergman


Joachim Håkansson 


Kerstin Skarp


Sören Söderback, förtroendevald revisor


Underskrifter


Styrelse Stockholms Travsällskap


Vår revisionsberättelse har angivits den
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Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för Stockholms Travsällskap för år 2021. 
Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår 
på sidorna 7-24 i detta dokument.


Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
äsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.


Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för föreningen och för koncernen.


Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten 
”Det registrerade revisionsbolagets ansvar” samt ”Den förtroendevalde 
revisorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till föreningen och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat 
revisionsbolag har 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
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för den andra informationen. Den andra informationen består
av sidorna 3-6 och 27-29 i detta dokument (men innefattar inte 
årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna).


Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information.


I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga 
om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.


Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller 
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har 
inget att rapportera i det avseendet.


Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.


Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av föreningens och koncernens 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. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera föreningen, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta.


Det registrerade revisionsbolagets ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
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 revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag 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 årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför gransknings-
åtgärder 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 misstag, 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 gransk-
ningsåtgärder 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 verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.


• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens 
och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar  
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna  
i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,  


REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i Stockholms Travsällskap Org.nr. 802003-5567   
  Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
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modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att en förening och en koncern 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 transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.


• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende 
den finansiella informationen i enheterna eller affärsaktiviteterna 
inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncern-
redovisningen. 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 


Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Stockholms Travsällskap för år 2021 
samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust.


Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören 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 föreningen och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.


Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.


Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för föreningens 
organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. 
Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens 
ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens 
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt.


Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 


omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi  
identifierat.


Den förtroendevalde revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt 
god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande 
bild av föreningens resultat och ställning.
   
  
  


en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören 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 stadgarna.


Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
det registrerade revisionsbolaget professionellt 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 det 
registrerade revisionsbolagets professionella bedömning och övriga 
valda revisorers bedömning med utgångspunkt 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 stadgarna.


Stockholm den
 
  BDO Mälardalen AB


Sören Söderback Malin Nilsson
Förtroendevald revisor Auktoriserad revisor


Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
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§1 i Välfärdsfondens stadgar:
Stiftelsen Stockholms Travsällskaps Välfärdsfond har, 
medelst de till fondens förfogande stående medlen, 
till ändamål:     
 
• att genom kontinuerligt understöd söka åstadkomma  
 ekonomisk hjälp åt tränare, stallmän och övriga, som aktivt  
 deltagit inom travsporten hos Stockholms Travsällskap och  


Välfärdsfonden är from 2019 bokförd som ändamålsbestämda medel inom Eget Kapital i Stockholms Travsällskaps bokföring.
Tidigare år har dessa medel inte funnits bokförda i något bolag i koncernen. Från och med februari 2022 är Välfärdsfonden 
en egen registrerad stiftelse med eget organisationsnummer. Från och med 2022 kommer Välfördsfonden redovisas 
i egen separat årsredovisning och deklaration.     


REDOGÖRELSE STOCKHOLMS 
TRAVSÄLLSKAPS VÄLFÄRDSFOND  
Förvaltning 2021  


 Inkomster under året    


Räntor 0
    
 Utgifter under året    
Understöd -35 000


Resultat för året -35 000
    


 Kapitalbehållning per 2021-12-31    


Ingående behållning från 2020 2 877 001


Resultat för år 2021 -35 000


Utgående behållning 2 842 001
    
I kapitalbehållningen ingår    
Specialinlåningskonto 1 350 000
Avanza Bank 900 000
Sparkonto 592 001
Summa kronor 2 842 001
    
  


 vilka efter längre tids verksamhet genom ålder, sjuklighet  
 eller andra oförvållade omständigheter helt eller delvis 
 sakna utkomstmöjligheter samt    
  
• att utöva en allmän understöds- och hjälpverksamhet till  
 behövande bland sagda tränare och stallpersonal. 
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 m² areal Taxering mark Taxering byggnad Total


  BROMMA FÖRSAMLING 


Bällsta 1:32 5 400 43 200 000 120 800 000 164 000 000


Bällsta 1:34 (nybildad 2016) 256 776 0 0 0


    


 SPÅNGA FÖRSAMLING    


Tidtagaren nr 9 957   


Tidtagaren nr 10 933   


Vadhållaren nr 7 1 036   


Vadhållaren nr 8 1 081   


Hästskötaren nr 5 859   


Tidtagaren nr 1  983   


Tidtagaren nr 2 1 013   


Tidtagaren nr 3 1 111 2 058 000  2 058 000


Tidtagaren nr 4 1 039 2 020 000  2 020 000


Tidtagaren nr 5 1 133 2 349 000 3 304 000 5 653 000


Tidtagaren nr 6 1 031 2 295 000 3 800 000 6 095 000


Tidtagaren nr 7 962 2 259 000 4 618 000 6 877 000


Tidtagaren nr 8 960 2 258 000 4 773 000 7 031 000


Vadhållaren nr 6 1 014 2 286 000 1 513 000 3 799 000


Vadhållaren nr 9 1 081 2 322 000 1 550 000 3 872 000


Instruktören nr 9 842 2 195 000 1 982 000 4 177 000


Sulkyn nr 1 1 055 2 051 000 2 245 000 4 296 000


Banmästaren nr 10 838 2 193 000 2 238 000 4 431 000


 280 104 67 486 000 146 823 000 214 309 000  
     


STS FASTIGHETSINNEHAV 


Stockholms Travsällskaps fastighetsinnehav per 31/12 2021   
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STS FASTIGHETSINNEHAV 


AB Solvallas Travbanas fastighetsinnehav per 31/12 2021    
  
 m² areal 


  BROMMA FÖRSAMLING 


Bällsta 1:4 13 619 


Bällsta 1:3 7 116  


    


 SPÅNGA FÖRSAMLING    


Banmästaren nr 11 1 491


Banmästaren nr 12 1 377


Banmästaren nr 13 2 131


Banmästaren nr 14 1 498


Instruktören nr 4 818


Instruktören nr 5 838


Instruktören nr 6 802


Instruktören nr 15 999


Instruktören nr 16 968


Skrivaren nr 9 1 610


Skrivaren nr 10 2 030


Skrivaren nr 11 2 014


Vadhållaren nr 10 1 340


Vadhållaren nr 11 1 016


Vadhållaren nr 12 884


Ryktaren nr 1 1 528


Ryktaren nr 2 1 367


Ryktaren nr 3 892


Ryktaren nr 4 855


Ryktaren nr 5 800


Bromsten12:1 533


Bromsten 12:2 387


Bromsten 12:3 486


Bromsten 12:4 449


Bromsten 12:5 718


Bromsten 12:6 822


Bromsten 12:7 817


Bromsten 12:8 833


 30 303 


Skattefri sportanläggning 


Skattefri sportanläggning 
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  195007037574
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  188.149.134.213
  TOMAS
  RUDIN
  1965-02-23
  TOMAS RUDIN
  196502230110
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       /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJVJX5Rzc
       Rolf Jörgen
       Forsberg
       jorgen.forsberg@solvalla.travsport.se
       196909297811
       1969/09/29
       213.212.32.234
     
    
     196909297811
     2022-03-29T07:03:23.584Z
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJVJX5Rzc
     Rolf Jörgen
     Forsberg
   
  
   
    notification.sent
    2022-03-29T07:03:27.528Z
    rJDByNxQ5
    
     rJDByNxQ5
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJ4XQ9Afc
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJ4XQ9Afc/notifications/rJDByNxQ5
     Dokument att signera
     anders.holmgren@atlascapitalgroup.net
     2022-03-29T07:03:27.376Z
     53967022-a7c2-4a83-95d2-bb5c99d05d8c
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
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    2022-03-29T11:32:32.837Z
    rJMO8ADeX9
    
     rJMO8ADeX9
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJ4XQ9Afc
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJ4XQ9Afc/notifications/rJMO8ADeX9
     Dokument att signera
     anders.holmgren@atlascapitalgroup.net
     2022-03-29T11:32:32.673Z
     93e80f6d-1101-4891-bc93-a3bee0e7b131
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-03-29T12:09:33.723Z
    BJ4XQ9Afc
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
      94.234.96.36
    
     BJ4XQ9Afc
     2022-03-29T12:09:33.685Z
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJ4XQ9Afc
     /envelopes/rkpdf9Af9
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJ4XQ9Afc
     Anders
     Holmgren
     94.234.96.36
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    ByWFM5RGq.e73347dc-0b2f-4fb4-b62f-35974628f4cf
    
     ByWFM5RGq.e73347dc-0b2f-4fb4-b62f-35974628f4cf
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq/signatures/ByWFM5RGq.e73347dc-0b2f-4fb4-b62f-35974628f4cf
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq
     
      /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJ4XQ9Afc
      ANDERS
      HOLMGREN
      1974/07/03
      197407034631
    
     signed
     bankid-se
     ANDERS
     HOLMGREN
     1974/07/03
     94.234.96.36
     
      ByWFM5RGq
      9d900d21-1b0b-4746-bce6-8f33f00f4b3e
      true
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       /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJ4XQ9Afc
       ANDERS
       HOLMGREN
       anders.holmgren@atlascapitalgroup.net
       197407034631
       1974/07/03
       94.234.96.36
     
    
     197407034631
     2022-03-29T12:11:17.839Z
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJ4XQ9Afc
     ANDERS
     HOLMGREN
   
  
   
    notification.sent
    2022-03-29T12:11:33.566Z
    ryT_v_xQc
    
     ryT_v_xQc
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/Bk3dm50f5
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/Bk3dm50f5/notifications/ryT_v_xQc
     Dokument att signera
     lars.jonsson-bergman@cessmanagement.se
     2022-03-29T12:11:33.418Z
     ac7d8b9a-9b1c-42e7-a62d-807b857de165
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-03-29T16:13:13.983Z
    Bk3dm50f5
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.74 Safari/537.36 Edg/99.0.1150.55
      213.65.6.137
    
     Bk3dm50f5
     2022-03-29T16:13:13.958Z
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/Bk3dm50f5
     /envelopes/rkpdf9Af9
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/Bk3dm50f5
     Lars
     Jonsson Bergman
     213.65.6.137
   
  
   
    signature.created
    2022-03-29T16:13:48.856Z
    ByWFM5RGq.9d12a584-0adb-4aa3-b617-758b99de96b8
    
     ByWFM5RGq.9d12a584-0adb-4aa3-b617-758b99de96b8
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq/signatures/ByWFM5RGq.9d12a584-0adb-4aa3-b617-758b99de96b8
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq
     
      /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/Bk3dm50f5
      Lars Peter
      Jonsson Bergman
      1965/06/24
      196506247615
    
     signed
     bankid-se
     Lars Peter
     Jonsson Bergman
     1965/06/24
     213.65.6.137
     
      ByWFM5RGq
      109102e8-c9c7-4a53-a911-79b8bc36f3af
      true
      2022-03-29T16:13:48.242Z
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       /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/Bk3dm50f5
       Lars Peter
       Jonsson Bergman
       lars.jonsson-bergman@cessmanagement.se
       196506247615
       1965/06/24
       213.65.6.137
     
    
     196506247615
     2022-03-29T16:13:48.242Z
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/Bk3dm50f5
     Lars Peter
     Jonsson Bergman
   
  
   
    notification.sent
    2022-03-29T16:13:51.376Z
    rkwrg3e7q
    
     rkwrg3e7q
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/HkY57qAz9
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/HkY57qAz9/notifications/rkwrg3e7q
     Dokument att signera
     ola-bergstrom@hotmail.com
     2022-03-29T16:13:51.216Z
     8bd4b2e0-6dea-4397-9e91-52c15044d85e
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-03-30T10:13:42.937Z
    HkY57qAz9
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Safari/537.36
      90.231.144.193
    
     HkY57qAz9
     2022-03-30T10:13:42.904Z
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/HkY57qAz9
     /envelopes/rkpdf9Af9
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/HkY57qAz9
     Ola
     Bergström
     90.231.144.193
   
  
   
    signature.created
    2022-03-30T10:20:50.236Z
    ByWFM5RGq.ede2c7b8-5454-4b37-ae16-47b5e2f087f0
    
     ByWFM5RGq.ede2c7b8-5454-4b37-ae16-47b5e2f087f0
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq/signatures/ByWFM5RGq.ede2c7b8-5454-4b37-ae16-47b5e2f087f0
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq
     
      /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/HkY57qAz9
      OLA
      BERGSTRÖM
      1950/07/03
      195007037574
    
     signed
     bankid-se
     OLA
     BERGSTRÖM
     1950/07/03
     90.231.144.193
     
      ByWFM5RGq
      8d5e4f13-54d7-44fc-adee-a2a1595d71be
      true
      2022-03-30T10:20:49.517Z
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     195007037574
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     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/HkY57qAz9
     OLA
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     HJhZJhZQc
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     Dokument att signera
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      Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Safari/605.1.15
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       /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1eCmcCMq
       Kerstin
       Skarp
       kerstinskarp@icloud.com
       195402138225
       1954/02/13
       90.235.37.145
     
    
     195402138225
     2022-03-30T12:41:48.348Z
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1eCmcCMq
     Kerstin
     Skarp
   
  
   
    notification.sent
    2022-03-30T12:41:52.433Z
    H1dGeA-mc
    
     H1dGeA-mc
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/SJrWVq0Mq
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/SJrWVq0Mq/notifications/H1dGeA-mc
     Dokument att signera
     tomas.rudin@toolgate.se
     2022-03-30T12:41:52.249Z
     5262b0d0-6dd0-4527-ad34-4fd0b75e7955
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-03-30T14:11:29.115Z
    SJrWVq0Mq
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
      188.149.134.213
    
     SJrWVq0Mq
     2022-03-30T14:11:29.090Z
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/SJrWVq0Mq
     /envelopes/rkpdf9Af9
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/SJrWVq0Mq
     Tomas
     Rudin
     188.149.134.213
   
  
   
    signature.created
    2022-03-30T14:12:18.474Z
    ByWFM5RGq.e4227f74-68f9-41b8-8c97-8d64380f48b9
    
     ByWFM5RGq.e4227f74-68f9-41b8-8c97-8d64380f48b9
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq/signatures/ByWFM5RGq.e4227f74-68f9-41b8-8c97-8d64380f48b9
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq
     
      /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/SJrWVq0Mq
      TOMAS
      RUDIN
      1965/02/23
      196502230110
    
     signed
     bankid-se
     TOMAS
     RUDIN
     1965/02/23
     188.149.134.213
     
      ByWFM5RGq
      e594688d-8052-434d-b868-0c6cbeadec0c
      true
      2022-03-30T14:12:17.741Z
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       /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/SJrWVq0Mq
       TOMAS
       RUDIN
       tomas.rudin@toolgate.se
       196502230110
       1965/02/23
       188.149.134.213
     
    
     196502230110
     2022-03-30T14:12:17.741Z
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/SJrWVq0Mq
     TOMAS
     RUDIN
   
  
   
    notification.sent
    2022-03-30T14:12:22.873Z
    rk0rS1Gmc
    
     rk0rS1Gmc
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1kS45Azc
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1kS45Azc/notifications/rk0rS1Gmc
     Dokument att signera
     joachim.hakansson@edu.stockholm.se
     2022-03-30T14:12:22.743Z
     7379d348-55e1-4af5-b64d-3ce6323283ce
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-03-30T16:19:01.429Z
    H1kS45Azc
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Safari/604.1
      217.210.64.124
    
     H1kS45Azc
     2022-03-30T16:19:01.406Z
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1kS45Azc
     /envelopes/rkpdf9Af9
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1kS45Azc
     Joachim
     Håkansson
     217.210.64.124
   
  
   
    signature.created
    2022-03-30T16:20:17.795Z
    ByWFM5RGq.825f0824-366f-4673-8efc-6c8b994f63c2
    
     ByWFM5RGq.825f0824-366f-4673-8efc-6c8b994f63c2
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq/signatures/ByWFM5RGq.825f0824-366f-4673-8efc-6c8b994f63c2
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq
     
      /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1kS45Azc
      JOACHIM
      HÅKANSSON
      1964/08/24
      196408243316
    
     signed
     bankid-se
     JOACHIM
     HÅKANSSON
     1964/08/24
     90.235.68.123
     
      ByWFM5RGq
      cfd680a6-3331-46c2-959a-acecfa968fb3
      true
      2022-03-30T16:20:17.252Z
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Styrelsen och verkställande direktören för Stockholms Travsällskap (STS), org. nr. 802003-5567, 
lämnar härmed årsredovisning samt koncernredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.
        



2021 blev även det ett prövningens år. Pandemin satte sina spår på 
verksamheten även i år. Solvalla hade osedvanlig otur när det kom 
till de olika restriktionerna. Till exempel så slog restriktionerna 
oturligt på såväl Elitloppet som på Kriteriet. 



Naturligtvis var publikbortfallet det som påverkade oss mest. 
Men även själva restriktionerna påverkade oss organisato-
riskt, tämligen påtagligt. Det kostar både personalresurser 
och pengar att följa de vid var tid gällande restriktionerna. 
Organisationen har klarat av de olika uppgifterna väl och 
genomförde tävlingarna föredömligt.



Ska man basera intresset för travsport efter intresset av att 
spela på trav så har vi inte påverkats negativt. Vi tror dock 
inte att det är så enkelt att dra den slutsatsen. Vi kommer 
under året att bli varse om vi tagit stryk av pandemin när det 
kommer till intresset att besöka Solvalla på plats. Det finns 
tendenser att så är fallet men vi tycker att det är för tidigt att 
dra någon definitiv slutsats.



VERKSAMHETSBERÄTTELSE  



VERKSAMHETSÅRET 2021



Sporten
Sportsligt påverkades inte heller 2021 av pandemin. Svensk 
Travsport kunde arrangera travtävlingar under året som 
planerat, dock utan såväl hästägare som publik under större 
delen av året. 



2020 kunde vi med hjälp av en stor andel utlandshästar hålla 
uppe antalet startande. Under 2021 när det tävlades ograverat 
i övriga länder kunde vi skönja ett ganska dramatiskt tapp 
på startande hästar. Det så kallade normtalet på riksplanet 
droppade från + 6 057 (2020) till + 1124 (2021). Solvallas 
normtal dök till – 317 (+171, 2020).  



Solvalla genomförde under året 89 tävlingsdagar ( 87 egna 
plus två som vi tog över från Eskilstuna respektive Gävle). 
I Solvallas lopp delades det ut 173 200 000 kr i prismedel 
under 2021.











Snacket innan var att det var ett dåligt, eller i alla fall ett 
mindre bra, Elitloppsfält som kom till start 2021. 



Vi som arrangörer var dock tämligen nöjda med det fält som 
Anders Malmrot bjöd in. När krutröken lagt sig så kunde 
vi konstatera att årets vinnare Don Fanucci Zet vann på 
1.08.9 vilket är den snabbaste tiden någonsin i en 
Elitloppsfinal. 



Tider är naturligtvis inte allt men det bevisade att så 
dåligt var inte årets upplaga.



Elitloppshelgen genomfördes under restriktioner. Åtta 
personer utomhus tilläts, däremot kunde vi välkomna folk 
i våra restauranger. Dock med en meter mellan borden 
och begränsat antal vid varje bord. Men jämfört med 
2020 var det en avsevärd förbättring



 ÅRSREDOVISNING 2021  I  Stockholms Travsällskap   4



Solvallas sportsliga framgångar i svenska lopp (ett axplock):



ELITLOPPET 2021



*Segerrikast   **Vinstrikast   *** Serie                                                



  Treåringar
Francesco Zet  Svenskt Trav-Kriterium, Breeders Crown (H/V)
Lara Boko Svenskt Trav-Oaks
Glamorous Rain Breeders Crown (S)



  Fyraåringar



Calgary Games Svenskt Travderby
Honey Mearas Stochampionatet, Derbystoet, Sto-SM



   
  Femåringar och äldre



Don Fanucci Zet Elitloppet
Who’s Who Hugo Åbergs Memorial, Norbottens Stora Pris
Milligan´s School Åbys Stora Pris
Very Kronos Sundsvall Open Trot, Svenskt Mästerskap



  Championat Solvalla



Kusk* Örjan Kihlström
Tränare * Timo Nurmos
Monte*** Emilia Leo
Lärlingschampion*** Andreas Lövdal
Amatör (kusk)*** Christer Otterström
Amatör (tränare)*** Christer Otterström
Uppfödare** Menhammar
Ägare ** Stall Zet



FRANCESCO ZET



EMILIA LEO
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TRAVSKOLAN 
Även 2021 blev ett svårarrangerat år för Travskolan på grund 
av pandemin. Vi ökade deltagarantalet från 320 elever (2021) 
till 379 elever. 



Ponnytävlingarna kördes inte helt enligt plan (pga pandemin), 
så i vår strävan att producera fler ponnykuskar/ licenser nådde 
vi inte hela vägen fram.  Men det viktiga arbetet har fortsatt 
stort fokus.



EKONOMI 
STS gjorde 2021 ett positivt resultat på 2,7 MSEK. Det måste 
ses som ett bra resultat givet förutsättningarna och bristen på 
intäkter. Vi kunde dock behålla en större del av våra sponsorer 
och jämfört med 2020 så hade vi alla fall någon form av 
restaurang- och entréintäkter.



Under året avvecklade vi vår egen restaurangverksamhet 
och har i stället valt att Pontus Frithiof Group ska utföra 
dessa tjänster åt Solvalla. Efter en, som förväntat, guppig 
start så har ”Pontus” kommit på banan och återkopplingen 
gällande såväl matens kvalité liksom service har markant 
förbättras.



PERSONAL OCH 
ORGANISATION 
2021-12-31 hade Solvalla 23 heltidsanställda. Solvalla har 
under året reducerat personalstyrkan med 3 personer. 
Så sedan pandemins utbrott är Solvalla 10 personer 
(heltidsanställda) färre. 



Vi kommer att gå upp i antal anställda under året. Dock 
så kommer vi inte att landa på samma nivå som innan 
pandemin men runt 26-27 personer bedömer vi som rimligt.



Vi valde att avsluta vårt samarbete med AF Elteknik under 
2021 och istället har vi anställt Jan Rydén som tidigare 
jobbade för AF. Denna konvertering är 1:1 i person, men 
en bättre affär för STS. Detsamma kommer vi att göra 
med HAC under året. 



FASTIGHETER 
Detaljplanearbetet för Solvallastaden sattes på halt av 
Stockholms Stad i maj 2019 och detaljplanen kom inte heller 
igång under 2021. Anledningen till att detaljplanen pausats 
är fortsatt att staden inte lyckats lösa skolfrågan. 



Solvalla och Balder tog ett eget initiativ och började under 
2020 att skissa på och mejsla fram en lösning för skolan, 
såväl placering som finansiering, med ambitionen att hjälpa 
staden att komma vidare. Det har dock tagit en vändning och 
nu är huvudspåret att Stockholm Stad driver frågan vidare 
i egen regi i samarbete med SISAB. I skrivande stund vet vi 
inte exakt när detaljplanen kommer att återupptas. 



STS har sedan tidigare ett avtal med Balder om försäljning 
av marken på och runt parkeringen på den södra sidan. 
Under 2021 genomfördes en omfattande process för att 
sälja ytterligare tre kvarter, och sällskapet godkände på 
Höststämman de stora dragen i en sådan affär. Förhandlingar 
med köparen har pågått sedan dess, och förhoppningen 
är att ett avtal skall kunna presenteras för beslut på 
vårstämman 2022. 



SVENSK TRAVSPORTS  
ORGANISATION
Svensk Travsport har de senaste åren genomfört ett 
omfattande arbete kring hur man skall vara organiserade. 
Ett stort antal förslag har diskuterats, allt ifrån en ekonomisk 
förening med gemensamt ägande av arenor till ett renodlat 
aktiebolag ägt av sällskapen. Under 2021 landade processen 
i att man kommer fortsätta med den ideella föreningen ST, 
men tydliggöra STAB:s roll i verksamheten. 



För STS del innebär detta inga större förändringar; sällskapen 
och BAS-organisationerna kommer fortsatt att vara medlemmar 
i den ideella föreningen ST. De stora förändringarna, förutsatt 
att de nya stadgarna godkännes, ligger i en mer omfattande 
och tydliggjord styrmodell samt öppningen för associerade 
medlemmar (i första hand Danmark). Även styrelsen i ST 
kommer att förändras, med tydligare process kring sällskapens 
inflytande genom styrelserepresentation. Den stora och 
ännu olösta frågan kretsar kring ATG och ägarbilden, där sta-
ten ännu inte gett besked kring vilka förändringar man 
kan acceptera.  
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ARENA
Arenafrågan fick stå tillbaka även under större delen av 
2021. Dock har vi mer på allvar börjat jobba med frågan 
under Q4 2021. Till exempel deltar tre olika arkitektkontor 
i ett parallellt arkitektuppdrag och de kommer samtliga att 
lämna förslag på en enklare gestaltning hur framtida Solvalla 
kan komma att se ut. Vi kommer att under 2022 kunna delge 
medlemmarna dessa tankar och idéer.



TVISTER
Föreningen och dess dotterbolag är inte involverade 
i några tvister



FRAMTIDA UTVECKLING
En framtidsspaning har sällan varit vanskligare än nu. 
Vi har precis (tillfälligt?) kommit ur en pandemi för att en 
annan kris i egenskap av krig i Ukraina tar vid. Det mänskliga 
lidandet är naturligtvis otvivelaktigt det värsta men även 



Solvalla påverkas på det affärsmässiga planet. Viljan att 
sponsra evenemang upplever vi just nu är låg.



Börsfall och inflation är inte heller faktorer som påverkar vår 
affär positivt i det korta perspektivet. Den allmänna oron som 
sprider sig i samhället påverkar i allra högsta grad Solvallas 
affär. Privatpersoner håller hårdare i plånboken och bolagen 
är inte så väldigt benägna att ingå partnersamarbeten.



När detta skrivs kommer rapporter om att covid-19 har tagit 
ny fart i Kina. Om det kommer att påverka oss i Sverige kan 
inte vi veta idag, dock är vi rustade för en ny pandemivåg 
med framförallt en låg kostnadsmassa.



Solvallastaden är viktig för Solvallas utveckling. Fokuset är, 
och kommer att vara, att få detta stora utvecklingsprojekt att 
utvecklas på bästa sätt för Solvallastaden i allmänhet och 
Solvalla/STS i synnerhet. Det kommer att dyka upp gupp 
längs vägen, så tålamod kommer att fortsatt vara ett ledord 
i den processen.



Anders Holmgren Jörgen Forsberg
Ordförande, Stockholms Travsällskap Verkställande Direktör, Solvalla
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Verksamhetens art och inriktning 
”STS är idag genom Solvalla nordens största travbana och 
en av världens främsta travarenor, med tävlingar under större 
delen av året. Det är en levande mötesplats som kan erbjuda 
något för alla. Solvalla förmedlar puls, upplevelser och  
engagemang. Det är dessutom en arena under ständig  
utveckling och rymmer 35 000-40 000 personer. Förutom 
kärnverksamheten travtävlingar bedriver Solvalla även  
travskola och restauranger samt anordnar olika evenemang, 
mässor, konferenser och företagsevent. 
Bolaget har sitt säte i Stockholms Kommun.  
   
Ägarförhållanden   
STS är en ideell förening och den 31 december 2021 
uppgick antalet medlemmar till 120 (115) varav 3 (3) 
hedersmedlemmar.   
   
Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret   
• Anders Holmgren fortsatte under året som ordförande  
 för Stockholms Travsällskap. Vid stämman valdes 
 Fredrich Lovén och Joachim Håkansson in som nya 
 ledamöter i styrelsen.   
• Hösten 2021 avvecklades dotterbolaget Solvalla 
 Utvecklings AB (SUAB) I enlighet med beslut på 
 tidigare stämma. 
    



Styrelsemöten   
Antalet styrelsemöten har under året uppgått till 15 st  
   
Väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer  
En idrottsförening av Stockholms Travsällskaps storlek står 
hela tiden inför ett antal ekonomiska risker, såväl likviditets- 
som resultatmässiga. Vi har i verksamheten identifierat ett 
antal väsentliga risker såsom entréintäkter, intäkter från sam-
arbetspartners och kundförluster. Föreningens övergripande 
riskhantering beslutas av styrelsen och anger ramar för hur 
olika typer av risker ska hanteras. Risk för minskade entré-
intäkter balanseras via ökad försäljning av förköpta biljetter 
och att hela tiden leverera en sportslig produkt på hög nivå. 
Risk vid intäkter från samarbetspartners hanteras genom att 
skriva flerårsavtal med olika löptider. Kundförlustrisk minskas 
genom rutiner för godkännande av nya kunder och välfung-
erande kravrutiner. Även skatter och avgifter utgör en risk 
för ideella föreningar då det i vissa fall saknas en klar praxis 
eller vägledning för hur beskattning kan ske. För att hantera 
denna risk bevakar föreningen löpande tillgänglig information 
inom området. 
  
En stor del av Solvallas verksamhet styrs av centralt fattade 
beslut.  Detta gör långsiktiga planer  längre än 12 månader 
riskfyllda.
   
Vi vill belysa att det finns en risk med Solvallastaden. Den 
risken består främst av att detaljplanen inte vinner laga kraft 
eller förenas. Vi bedömer att risken är liten. 



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Förslag till resultatdisposition (beloppen i kr)  
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel   



Kapital 7 850 573  
Årets resultat 2 757 884  
Ansamlad vinst 10 608 457  
   
Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 10 608 457  
   
   
Förändring eget kapital STS Ändamålsbestämda  Ansamlat  Totalt
  medel resultat 
Belopp vid årets ingång  55 953 -45 225 10 728
Årets resultat  2 758 2 758
Årets resultat Välfärdsfonden  -35 -35



 Belopp vid årets utgång  55 953 -42 502 -42 502
   
   
Förändring eget kapital Koncern Ändamålsbestämda  Ansamlat Totalt
  medel resultat 
Belopp vid årets ingång  53 072 -6 910 46 162
Avveckling SUAB  3 953 3 953
Årets resultat  2 758 2 758
Årets resultat Välfärdsfonden  -35 -35



 Belopp vid årets utgång  53 072 -234 52 838 



Förväntad framtida utveckling  
Solvalla är ledande travbanan i Sverige vad gäller antal 
travdagar, aktiva i regionen, hästar och antalet icke travrela-
terade event. Resultatet från verksamheten visar sig i stora 
sportliga framgångar och hög självfinansieringsgrad. Solvalla 
påbörjade 2015 arbetet med att utveckla arenaupplevelsen 
och har sedan dess genomfört en rad olika förändringar. 
Under 2021 fortsatte den utvecklingen och planer för att 
göra större genomgripande förändringar efter försäljningen 
av byggrätter fortsätter. Solvalla har som ambition att fort-
sätta att vara den ledande travbanan i Sverige.  
 
Arbetet med en ny arena fortsätter parallellt med arbetet 
med Solvallastaden. Dessa två projekt tillsammans med en 
ny tvärbanestation skapar goda förutsättningar för Solvallas 
framtid som Sveriges nationalarena för travsport samt en  
betydande evenemangsarena i Stockholm och Sverige.  
  
   



Miljö   
I enlighet med vår miljöpolicy strävar vi efter att minimera 
verksamhetens negativa miljöpåverkan när det gäller inköp, 
avfalls- och gödselhantering samt energianvändning.  
Vi arbetar aktivt med att ha en effektiv resursförbrukning. 
  
Resultatdisposition   
Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till  
efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödes- 
analyser samt noter. Om inget annat anges är alla belopp  
i tusentals svenska kronor.     
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Flerårsöversikt koncern  



  2021 2020 2019 2018 2017



Resultat efter finansnetto (Tkr) 2 758 1 082 25 945 468 -48 662
Balansomslutning (Tkr)* 239 139 230 835 235 910 239 650 240 562
Soliditet (%)* 22,1% 20,0% 19,1% 8,0% 6,6
Antal anställda** 32 41 56 58 40



*  Välfärdsfonden har tillkommit i ingående balanser i eget kapital from årsredovisningen 2019. 
   Balansomslutning och Soliditet inkluderar Välfärdsfonden from justerade siffror 2018.    
 
** Antal anställda har tidigare år räknats som antal individer istället för beräknat medelantal anställda under året. 
 From 2018 är siffrorna justerade.     
     



Flerårsöversikt STS          
  2021 2020 2019 2018 2017



Resultat efter finansnetto (Tkr) 2 557 1 096 26 216 785 -48 089
Balansomslutning (Tkr)* 199 806 195 790 201 060 204 380 204 380
Soliditet (%)* 6,7% 5,5% 4,8% -8,1% -9,9%
Antal anställda** 32 41 56 58 40



*  Välfärdsfondenhar tillkommit i ingående balanser i eget kapital. Balans-omslutning och Soliditet inkluderar 
 Välfärdsfonden from justerade siffror 2018.     



** Antal anställda har tidigare år räknats som antal individer istället för beräknat medelantal anställda under året. 
 From 2018 är siffrorna justerade.     
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Resultaträkning koncern
   



 Tkr Not 2021 2020
   



RÖRELSENS INTÄKTER   



Bidrag 1 75 203 76 728



Tävlingsintäkter  17 631 16 181



Restaurangintäkter  7 414 4 476



Reklamintäkter  7 755 8 035



Hyresintäkter  8 019 8 219



Nettoomsättning  116 022 113 639
   



Övriga rörelseintäkter  7 836 9 676



Summa rörelsens intäkter  123 858 123 315
   



RÖRELSENS KOSTNADER   



Priser 2 -16 545 -15 453



Tävlingskostnader  -5 187 -8 268



Varuinköp till Restaurang  -3 606 -2 379



Lokal & fastighet  -38 914 -31 605



Reklam & PR  -1 425 -2 840



Köpta tjänster 3 -9 651 -9 924



Personalkostnader 5 -32 665 -36 655



Övriga rörelsekostnader 4 -3 211 -5 344



Summa rörelsens kostnader  -111 204 -112 468
   



Rörelseresultat före avskrivningar  12 653 10 847
   



Avskrivningar  -6 607 -6 173



Rörelseresultat  6 046 4 674
   



FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER   
Ränteintäkter   



Räntekostnader 10 -3 288 -3 592



Resultat efter finansiella poster  2 758 1 082
   



Skatt på årets resultat 12 0 0



Årets resultat  2 758 1 082
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Balansräkning koncern
   



 Tkr Not 2021 2020
   



TILLGÅNGAR   



Fastigheter 6 69 249 72 698



Markanläggningar 6 10 937 11 356



Mark 6 35 022 35 022



Maskiner och inventarier 6 15 786 7 356



Pågående nyanläggning 6 67 993 68 297



Summa anläggningstillgångar  198 987 194 729
   



Varulager  39 408



Kundfordringar  1 599 1 844



Skattefordran  2 321 159



Övriga fordringar  93 1 954



Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 1 669 874



Kassa & bank  34 431 30 867



Summa omsättningstillgångar  40 152 36 106
 SUMMA TILLGÅNGAR  239 139 230 835
   



  



SKULDER OCH EGET KAPITAL   



Kapital  12 238 7 203



Uppskrivningsfond   35 000 35 000



Välfärdsfonden  2 842 2 877



Resultat  2 758 1 082



Summa eget kapital  52 838 46 162
   



Skulder till kreditinstitut 9 70 000 70 000



Övriga långfristiga skulder 9, 10 68 021 68 934



Summa långfristiga skulder  138 021 138 934
   



Leverantörsskulder  6 956 8 538



Svensk Travsport  3 318 2 742



Övriga skulder  12 957 11 492



Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 25 053 22 967



Summa kortfristiga skulder  48 284 45 739
 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  239 139 230 835
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Kassaflödesanalys koncern
   



 Tkr Not 2021 2020
   



DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   



Rörelseresultat före finansiella poster  6 046 4 674



Poster som ej påverkar kassaflödet  6 607 6 173



   12 653 10 847
   



Betald skatt  -2 162 196



   



Erlagd ränta  -3 288 -3 592



   



Utbetalning ur Välfärdsfonden  -35 -6



   



Ökning/minskning varulager  369 1 241



Ökning/minskning kundfordringar  245 4 431



Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  1 066 1 991



Ökning/minskning leverantörsskulder  -1 582 -2 762



Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  4 107 -2 476



Kassaflöde från den löpande verksamheten  11 373 9 876
   



INVESTERINGSVERKSAMHETEN   



   



Investeringar i materiella anläggningstillgångar 6 -6 895 -3 636



Kassaflöde från investeringsverksamheten  -6 895 -3 636
   



FINANSERINGSVERKSAMHETEN   



Upptagna lån  0 0



Amortering av skuld  -913 -913



Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder  0 0



Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -913 -913
   



Årets kassaflöde  3 568 5 330
   



Likvida medel vid årets början  30 867 25 537



 Likvida medel vid årets slut  34 431 30 867
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Resultaträkning STS
   



 Tkr Not 2021 2020
   



RÖRELSENS INTÄKTER   
Bidrag 1 75 203 76 728



Tävlingsintäkter  17 631 16 181



Restaurangintäkter  7 414 4 476



Reklamintäkter  7 755 8 035



Hyresintäkter  8 019 8 219



Nettoomsättning  116 022 113 639
   



Övriga rörelseintäkter  7 835 9 676



Summa rörelsens intäkter  123 857 123 315
   



RÖRELSENS KOSTNADER   



Priser 2 -16 545 -15 453



Tävlingskostnader  -5 187 -8 268



Varuinköp till Restaurang  -3 606 -2 379



Lokal & fastighet  -39 119 -31 810



Reklam & PR  -1 425 -2 840



Köpta tjänster 3 -9 651 -9 924



Personalkostnader 5 -32 665 -36 655



Övriga rörelsekostnader 4 -3 207 -5 342



Summa rörelsens kostnader  -111 405 -112 671
   



Rörelseresultat före avskrivningar  12 452 10 644
   



Avskrivningar  -6 607 -6 173



Rörelseresultat  5 845 4 471
   



FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER   
Ränteintäkter  0 0



Räntekostnader  -3 288 -3 592



Resultat efter finansiella poster  2 557 879
   



Bokslutsdispositioner  201 217



Resultat före skatt  2 758 1 096
   



Skatt på årets resultat 12 0 0



 Årets resultat  2 758 1 096
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Balansräkning STS
   



 Tkr Not 2021 2020
   



TILLGÅNGAR   
Fastigheter 6 69 249 72 698



Markanläggningar 6 10 932 11 351



Mark 6  0



Maskiner och inventarier 6 15 786 7 356



Pågående nyanläggning 6 67 362 71 636



Summa anläggningstillgångar  163 329 163 041
   



Aktier i koncernföretag 7 283 783



Summa finansiella anläggningstillgångar  283 783
   



Varulager  39 408



Kundfordringar  1 599 1 842



Koncernfordringar  734 698



Skattefordran  2 321 0



Övriga fordringar  50 1 954



Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 1 669 874



Kassa & bank  29 782 26 190



Summa omsättningstillgångar  36 194 31 966
 SUMMA TILLGÅNGAR  199 806 195 790
   



   



SKULDER OCH EGET KAPITAL   
Kapital  7 851 6 755



Ändamålsbestämda medel - Välfärdsfonden  2 842 2 877



Resultat  2 758 1 096



Summa eget kapital  13 451 10 728
   



Skulder till kreditinstitut 9 70 000 70 000



Övriga långfristiga skulder 9, 10 68 021 68 934



Summa långfristiga skulder  138 021 138 934
   



Leverantörsskulder  6 956 8 536



Svensk Travsport  3 318 2 742



Skatteskuld  0 412



Övriga skulder  12 932 11 467



Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 25 132 22 971



Summa kortfristiga skulder  48 338 46 128
 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  199 806 195 790
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Kassaflödesanalys STS
   



 Tkr Not 2021 2020
   



DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   
Rörelseresultat före finansiella poster  5 845 4 471



Poster som ej påverkar kassaflödet  6 607 6 173



   12 452 10 644
   



Betald skatt  -2 733 77



   



Erlagd ränta  -3 288 -3 592



   



Utbetalning Välfördsfonden  -35 -6



   



Ökning/minskning varulager  369 1 241



Ökning/minskning kundfordringar  243 4 433



Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  1 073 3 528



Ökning/minskning leverantörsskulder  -1 580 -2 866



Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  4 202 -2 664



 Kassaflöde från den löpande verksamheten  10 703 10 801
   



INVESTERINGSVERKSAMHETEN   



Sålda dotterbolag  500 



Investeringar i materiella anläggningstillgångar 6 -6 895 -3 643



 Kassaflöde från investeringsverksamheten  -6 395 -3 643
   



FINANSERINGSVERKSAMHETEN   



Amortering av skuld  -913 -913



Erhållet/lämnat koncernbidrag  201 217



 Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -712 -696
   



Årets kassaflöde  3 596 6 462
   



Likvida medel vid årets början  26 190 19 728



 Likvida medel vid årets slut  29 782 26 190
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Allmän information 
Moderförening är Stockholms Travsällskap, org.nr. 
802003-5567 som är den största enheten i koncernen och 
där Solvalla Utvecklings AB, org. nr. 556855-2037  
och AB Solvalla Travbana, org. nr. 556012-6368, är dotter-
företag med säte i Bromma. Dessutom finns det ytterligare  
5 stycken helägda dotterbolag som var och ett har 5 st 
helägda dotterbolag. Bolagen är en del av strukturen  
i utvecklandet av Solvallastaden.   
  
Redovisningsprinciper och  
värderingsprinciper  
De redovisningsprinciper som är tillämpade överensstämmer 
med Årsredovisningslagen (1995:1554),  
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1  
Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).  
 
Koncernredovisning  
Koncernredovisningen omfattar moderföreningen Stockholms 
travsällskap och de företag över vilka moderföreningen direkt 
eller indirekt har bestämmande inflytande (dotterföretag).  
Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett annat 
företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla 
ekonomiska fördelar. Vid bedömningen av om ett bestämmande 
inflytande föreligger,ska hänsyn tas till innehav av finansiella 
instrument som är potentiellt röstberättigade och som utan 
dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras till röstberättigade  
eget kapitalinstrument. Hänsyn ska också tas till om  
företaget genom agent har möjlighet att styra verksamheten. 
Bestämmande inflytande föreligger i normalfallet då  
moderföretaget direkt eller indirekt innehar aktier som 
representerar mer än 50 % av rösterna.  
  
Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncern- 
redovisningen från och med tidpunkten för förvärvet till och 
med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett  
bestämmande inflytande över dotterföretaget. Redovisnings-
principerna för dotterföretag överensstämmer med koncernens  
redovisningsprinciper. Alla koncerninterna transaktioner,  
mellanhavanden samt orealiserade vinster och förluster  
hänförliga till koncerninterna transaktioner har eliminerats  
vid upprättandet av koncernredovisningen.  
  
Intäkter  
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning 
som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för  
mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.  
Koncernens intäkter består i huvudsak av tävlingskostnads- 
ersättningar, sponsor- och reklamintäkter, eventintäkter,  
hyresintäkter, entréintäkter samt intäkter från 
restaurangverksamhet. 



Försäljning av tjänster  
Intäkter från försäljning av tjänster på löpande räkning  
redovisas som intäkt i den period arbetet utförs och material 
levereras eller förbrukas.  
  
Utdelning och ränteintäkter  
Utdelningsintäkter redovisas när ägarens rätt att erhålla  
betalning har fastställts.  
  
Leasingavtal  
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de  
ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet 
av en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till 
leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som  
operationella leasingavtal. Koncernens finansiella leasingavtal 
är få och av immateriellt värde och därför redovisas samtliga 
leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing. Leasing- 
avgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över 
leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre 
återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden. 
   
Låneutgifter  
Låneutgifter redovisas i resultaträkningen i den period de 
uppkommer.   
  
Inkomstskatter  
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och  
uppskjuten skatt.  
  
Aktuell skatt  
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för  
perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade 
resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej  
skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för 
intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla 
i andra perioder. Koncernens aktuella skatteskuld beräknas  
enligt de skattesatser som gäller per balansdagen. 
 
Uppskjuten skatt  
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan 
det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella 
rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid 
beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas 
enligt den s.k. balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatte- 
skulder redovisas för i princip alla skattepliktiga temporära 
skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip 
för alla avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning  
det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida  
skattepliktiga överskott. Uppskjutna skatteskulder och  
skattefordringar redovisas inte om den temporära skillnaden 
är hänförlig till goodwill.    
  



TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga temporära 
skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, utom  
i de fall koncernen kan styra tidpunkten för återföring av de 
temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den  
temporära skillnaden kommer att återföras inom en  
överskådlig framtid.  
  
Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar  
omprövas varje balansdag och reduceras till den del det inte 
längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga resultat kommer 
att finnas tillgängliga för att  utnyttjas, helt eller delvis, mot 
den uppskjutna skattefordran.  
  
Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur företaget, 
per balansdagen, förväntar sig att återvinna det redovisade 
värdet för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade 
värdet för motsvarande skuld. Uppskjuten skatt beräknas  
baserat på de skattesatser och skatteregler som har  
beslutats före balansdagen.  
  
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då de 
hänför sig till inkomstskatt som debiteras av samma myndighet 
och då koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett 
nettobelopp.  
  
Aktuell och uppskjuten skatt för perioden  
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad  
eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig 
till transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital.  
l sådana fall ska även skatten redovisas direkt mot eget  
kapital. Vid aktuell och uppskjuten skatt som uppkommer  
vid redovisning av rörelseförvärv, redovisas skatteeffekten  
i förvärvskalkylen. 



Materiella anläggningstillgångar  
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och  
eventuella nedskrivningar. Anskaffningsvärdet består av  
inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet  
för att bringa den på plats och i skick att användas samt  
uppskattade utgifter för nedmonteringoch bortforsling av  
tillgången och återställande av plats där den finns.  
 
  
Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller  
redovisas som en separat tillgång, när det är sannolikt att 
framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med  
posten kommer att tillfalla koncernen och att anskaffnings- 
värdet för densamma kan mätas på ett tillförlitligt sätt.  



Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll samt  
tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i den  
period då de uppkommer. Då skillnaden i förbrukningen av  
en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter 
bedöms vara väsentlig, delas tillgången upp på dessa  
komponenter.  
  
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs 
så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat med 
beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av  
linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång 
har delats upp på olika komponenter skrivs respektive  
komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning 
påbörjas när den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. 
 
Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder 
har individuellt uppskattas till:  



 BYGGNADER:  



 Stomme 60-90 år
 Tak 25 år
 Fasad 20-100 år
 Inre ytskikt 10-20 år
 Installationer  20-80 år
 Mark        Obegränsat och därför ingen avskrivning på mark
 Inventarier, verktyg och installationer  5-10 år



  
Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas 
om det finns indikationer på att förväntad förbrukning har  
förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid  
föregående balansdag. Då företaget ändrar bedömning av 
nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella  
restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat. 
 
Borttagande från balansräkningen  
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång 
tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring, 
eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från 
användning eller utrangering/avyttring av tillgången eller 
komponenten. Den vinst eller förlust som uppkommer när 
en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort 
från balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt 
erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och  
tillgångens redovisade värde. Den realisationsvinst eller 
 realisationsförlust som uppkommer när en materiell  
anläggningstillgång eller en komponent tas bort från  
balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en  
övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.   
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Nedskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar     
Vid varje balansdag analyserar koncernen de redovisade  
värdena för materiella anläggningstillgångar för att fastställa 
om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har 
minskat i värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens  
återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en  
eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt att beräkna 
återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknar koncernen 
återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken 
tillgången hör.  
  
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med  
avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.   
Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader är det 
pris som koncernen beräknar kunna erhålla vid en försäljning 
mellan kunniga, av varandra oberoende parter, och som har 
ett intresse av att transaktionen genomförs, med avdrag för 
sådana kostnader som är direkt hänförliga till försäljningen. 
Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat 
framtida kassaflöde till nuvärde med en diskonteringsränta  
före skatt som återspeglar aktuell marknadsbedömning 
av pengars tidsvärde och de risker som förknippas med 
tillgången. För att beräkna de framtida kassaflödena har  
koncernen använt budget för de kommande fem åren.  
 
Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande 
enhet) fastställs till ett lägre värde än det redovisade värdet, 
skrivs det redovisade värdet på tillgången (eller den kassa- 
genererande enheten) ned till återvinningsvärdet. En ned-
skrivning ska omedelbart kostnadsföras i resultaträkningen. 
 
Vid varje balansdag gör koncernen en bedömning om den 
tidigare nedskrivningen inte längre är motiverad. 
 
Om så är fallet återförs nedskrivningen delvis eller helt.  
Då en nedskrivning återförs, ökar tillgångens (den  
kassagenererande enhetens) redovisade värde.  
Det redovisade värdet efter återföring av nedskrivning får inte 
överskrida det redovisade värde som skulle fastställts om 
ingen nedskrivning gjorts av tillgången (den kassagenererande 
enheten) under tidigare år. En återföring av en nedskrivning 
redovisas direkt i resultaträkningen.  
  
Uppskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar får skrivas upp om  
tillgångarna har ett tillförlitligt och bestående värde som  
väsentligt överstiger bokfört värde. 



Tillgången får skrivas upp till högst det högre värdet om 
uppskrivningsbeloppet används för avsättning till uppskriv-
ningsfond. Uppskrivningsbeloppet ökar tillgångarnas värde. 
 
Andelar i koncernföretag  
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde.  
 
Varulager  
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.  



Anskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning av först-  
in-först-ut-metoden (FIFU). Nettoförsäljningsvärde är  
försäljningsvärdet efter avdrag för beräknade kostnader som 
direkt kan hänföras till försäljningstransaktionen. 
l anskaffningsvärdet ingår utgifter för inköp samt andra 
utgifter för att varorna till deras aktuella plats och skick. 
 
Likvida medel  
Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla  
tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt 
andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas 
till kontanter och är föremål för en obetydlig risk för  
värdefluktuationer. 



För att klassificeras som likvida medel får löptiden inte  
överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet. 
 
Fordringar  
Fordringar är redovisade till det belopp varmed de  
beräknas inflyta.  
  
Kassaflöde  
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod.  
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 
som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassifi-
ceras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga 
finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obe-
tydlig risk för värdefluktationer, dels:  
- handlas på en öppen marknad till kända belopp eller 
- har en kortare återstående löptid än tre månader från  
anskaffningspunkten.  
  
Transaktioner med närstående  
Dotterbolaget Solvalla Utvecklings AB (SUAB) fakturerar 
Stockholms Travsällskap (STS) för kostnader att bedriva 
planprogram med Stockholms Stad i syfte att avyttra  
byggrätter. SUAB fakturerar STS med ett påslag om 5 %.



SUAB är under 2021 avvecklat, balanserade kostnader för 
planprogrammet kvarstår i STS’s balansräkning. 











 ÅRSREDOVISNING 2021  I  Stockholms Travsällskap   19



Noter
   



  Not 1   Bidrag STS och koncern  2021 2020
Tävlingsersättning månad (tidigare Basbelopp)  52 245 45 596



Rekryteringsersättning (tidigare Direktincitament)  1 276 1 992



Tävlingsersättning dag (tidigare Tävlingskostnadsersättning)  21 683 29 139



   75 205 76 728



  Not 2    Priser STS och koncern  2021 2020
Priser (inkl hederspriser)  -16 545 -15 453



                
 Not 3   Upplysning om revisionsarvode 2021 2021 2020 2020
  STS Koncern STS Koncern



BDO AB     



Revisionsuppdrag 270 270 272 272



Revision omställningsstöd 0 0 127 127



  270 270 399 399
Lekmannarevisor     



Revisionsuppdrag 23 23 23 23



      



Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar    



granskningen av årsredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning    



samt arvode för revisionsrådgivning som lämnats i samband med revisionsuppdraget.     



      



 Not 4   Leasingavtal     
 



Företaget är leasetagare genom operationella leasingavtal. Summan av årets kostnadsförda    



leasingsavgifter avseende operationella leasingsavtal uppgår till 2 753  (2 506) Tkr.     



Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller  enligt följande:   



   



  2021 2021 2020 2020
  STS Koncern STS Koncern
Förfallotidpunkt inom 1 år från balansdagen 1 411 1 411 1 265 1 265



Förfallotidpunkt 1 - 5 år från balansdagen 1 917 1 917 854 854



Förfallotidpunkt senare än 5 år från balansdagen 0 0 0 0



  2 753 2 753 2 119 2 119
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  Not 5   Medelantalet årsanställda, löner, arvodering och sociala kostnader



             
  2021 2021 Andel 2020 2020 Andel
 Medeltalet anställda STS Koncern kvinnor STS Koncern kvinnor
Stockholms Travsällskap 32 32 55% 41 41 56%



         



    2021 2021 2020 2020
Löner och andra ersättningar   STS Koncern STS Koncern
Styrelsen   491 491 423 423



Verkställande direktör   1 886 1 886 1 812 1 812



Extra arvode utredning   95 95 0 0



Övriga anställda   18 749 18 749 22 923 22 923



    21 221 21 221 25 158 25 158
      



Sociala kostnader      



Pensionskostnad för styrelse   0 0 0 0



Pensionskostnad för VD   460 460 483 483



Pensionskostnad för övriga   1 811 1 811 2 352 2 352



Sociala kostnader   7 613 7 613 7 711 7 711



    9 884 9 884 10 546 10 546
      



  Styrelsearvoden 2021  Styrelse-  Extraarvode/  Summa
   arvode  konsulttjänster  
Joachim Håkansson   25    -      25 



Holmgren, Anders   123    -      123 



Lovén Fredrich   25    -      25 



Johansson, Stefan  43   -      43 



Jonsson Bergman, Lars  72   -      72 



Ola Bergström  60   -      60 



Kerstin Skarp   64    -      64 



Tomas Rudin   64    -      64 



Hans Backe   15    -      15 



    491    -      491 



      
 Styrelsearvoden 2020  Styrelse-  Extraarvode/  Summa
   arvode  konsulttjänster  
Lars Björk  69  0  69



Holmgren, Anders  64  0  64



Häggström, Christer  41  0  41



Johansson, Stefan  59  0  59



Jonsson Bergman, Lars  59  0  59



Ortiz Bergström, Jessica  42  0  42



Ola Bergström  30  0  30



Hans Backe  59  0  59



   423  0  423
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  Not 6   Materiella anläggningstillgångar STS och koncern 



       



 Maskiner/inventarier STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 18 806 17 846 18 806 17 846
Inköp/byggnation 10 155 960 10 155 960
Försäljning/utrangering 0 0 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 28 961 18 806 28 961 18 806
      
Ingående avskrivningar -11 449 -10 180 -11 449 -10 180
Försäljning/utrangering 0 0 0 0
Årets avskrivning -1 725 -1 269 -1 725 -1 269
Utgående ackumulerade avskrivningar -13 174 -11 449 -13 174 -11 449
Bokförda värden 15 786 7 356 15 786 7 356
      
 Pågående nyanläggningar STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 71 636 67 614 68 297 64 282
Omklassificering till anläggningstillgång -4 801 0 -4 801 0
Inköp/byggnation 527 4 022 4 497 4 015
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 67 362 71 636 67 993 68 297
      
      
 Mark STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 0 1 340 35 022 36 362
Försäljning Mark 0 -1 340 0 -1 340
Bokförda värden 0 0 35 022 35 022
      
      
 Byggnader STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 262 882 262 882 262 882 262 882
Inköp/byggnation 238 0 238 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 263 120 262 882 263 120 262 882
      
Ingående avskrivningar -190 184 -186 464 -190 184 -186 464
Årets avskrivning -3 686 -3 720 -3 686 -3 720
Utgående ackumulerade avskrivningar -193 870 -190 184 -193 870 -190 184
Bokförda värden 69 250 72 698 69 250 72 698
      
      
 Markanläggningar STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 19 041 19 041 19 046 19 046
Inköp/byggnation 776 0 776 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 817 19 041 19 822 19 046
      
Ingående avskrivningar -7 691 -6 507 -7 691 -6 507
Årets avskrivning -1 195 -1 184 -1 195 -1 184
Utgående ackumulerade avskrivningar -8 886 -7 691 -8 886 -7 691
Bokförda värden 10 932 11 351 10 937 11 355
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  Not 7   Andelar i koncernföretag STS 



  Kapital- Rösträtts- Bokfört 
  andel andel värde 
AB Solvalla Travbana  100% 100% 33 
(org.nr. 556012-6368, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 1 AB 100% 100% 50 
 (org.nr 559055-5610, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 2 AB 100% 100% 50 
 (org.nr 559055-5669, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 3 AB  100% 100% 50 
(org.nr 559055-5677, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 4 AB 100% 100% 50 
 (org.nr 559055-5644, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 5 AB  100% 100% 50 
(org.nr 559055-5651, säte i Sthlm)     
 
Totalt bokfört värde   283 
      
 Aktier i Dotterbolag   STS STS
    2021 2020
Ingående anskaffningsvärde   783 783
Försäljning SUAB   -500 0
Bokförda värden   283 783



   



  Not 8   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter STS    



  2021 2020
Förutbetalda försäkringar 377 408
Övriga poster 1 292 467
  1 669 874 



   



  Not 9   Ställda panter och eventualförpliktelser STS     



  2021 2020
Pantbrev SEB 45 000 45 000
Pantbrev SEB 15 000 15 000
Pantbrev SEB 5 000 5 000
Pantbrev SEB 50 000 50 000
  115 000 115 000
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  Not 10   Skulder till kreditinstitut     



  2021 2020
Amortering inom 2 - 5 år (SEB) 70 000 70 000
  70 000 70 000



Övriga långfristiga skulder  
Amortering inom 2-5 år (ATG) 3 652 3 652
Amortering efter 5 år (ATG) 64 369 65 282  
  68 021 68 934



   



  Not 12   Skatt STS och koncern     



STS outnyttjade skattemässiga underskottsavdrag uppgick vid 2020 års taxering till 38 918 247 kronor    
och för koncernen till 39 115 957 kronor.
    
 
   



  Not 13   Disposition av årets resultat     



Efter avskrivningar och skatt redovisas ett överskott om 2 757 884 kronor som föreslås balanseras    
i ny räkning.    
 
    
 



   



  Not 11   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter STS      



 
  2021 2020
Semesterskuld och löneskuld 4 944 4 870
Sociala avgifter 1 106 1 687
Förutbetalda intäkter 901 929
Förutbetalda entrébiljetter för Elitloppet 3 957 2 599
Upplupna revisionsarvoden 387 270
Upplupen tävlingsersättning 9 793 8 707
Övriga poster 4 044 3 909
  25 132 22 971
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Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för Stockholms Travsällskap för år 2021. 
Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår 
på sidorna 7-24 i detta dokument.



Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
äsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.



Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för föreningen och för koncernen.



Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten 
”Det registrerade revisionsbolagets ansvar” samt ”Den förtroendevalde 
revisorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till föreningen och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat 
revisionsbolag har 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
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för den andra informationen. Den andra informationen består
av sidorna 3-6 och 27-29 i detta dokument (men innefattar inte 
årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna).



Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information.



I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga 
om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.



Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller 
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har 
inget att rapportera i det avseendet.



Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.



Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av föreningens och koncernens 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. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera föreningen, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta.



Det registrerade revisionsbolagets ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
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 revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag 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 årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför gransknings-
åtgärder 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 misstag, 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 gransk-
ningsåtgärder 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 verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.



• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens 
och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar  
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna  
i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,  



REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i Stockholms Travsällskap Org.nr. 802003-5567   
  Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
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modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att en förening och en koncern 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 transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.



• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende 
den finansiella informationen i enheterna eller affärsaktiviteterna 
inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncern-
redovisningen. 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 



Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Stockholms Travsällskap för år 2021 
samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust.



Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören 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 föreningen och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.



Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.



Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för föreningens 
organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. 
Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens 
ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens 
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt.



Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 



omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi  
identifierat.



Den förtroendevalde revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt 
god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande 
bild av föreningens resultat och ställning.
   
  
  



en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören 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 stadgarna.



Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
det registrerade revisionsbolaget professionellt 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 det 
registrerade revisionsbolagets professionella bedömning och övriga 
valda revisorers bedömning med utgångspunkt 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 stadgarna.



Stockholm den
 
  BDO Mälardalen AB



Sören Söderback Malin Nilsson
Förtroendevald revisor Auktoriserad revisor



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
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§1 i Välfärdsfondens stadgar:
Stiftelsen Stockholms Travsällskaps Välfärdsfond har, 
medelst de till fondens förfogande stående medlen, 
till ändamål:     
 
• att genom kontinuerligt understöd söka åstadkomma  
 ekonomisk hjälp åt tränare, stallmän och övriga, som aktivt  
 deltagit inom travsporten hos Stockholms Travsällskap och  



Välfärdsfonden är from 2019 bokförd som ändamålsbestämda medel inom Eget Kapital i Stockholms Travsällskaps bokföring.
Tidigare år har dessa medel inte funnits bokförda i något bolag i koncernen. Från och med februari 2022 är Välfärdsfonden 
en egen registrerad stiftelse med eget organisationsnummer. Från och med 2022 kommer Välfördsfonden redovisas 
i egen separat årsredovisning och deklaration.     



REDOGÖRELSE STOCKHOLMS 
TRAVSÄLLSKAPS VÄLFÄRDSFOND  
Förvaltning 2021  



 Inkomster under året    



Räntor 0
    
 Utgifter under året    
Understöd -35 000



Resultat för året -35 000
    



 Kapitalbehållning per 2021-12-31    



Ingående behållning från 2020 2 877 001



Resultat för år 2021 -35 000



Utgående behållning 2 842 001
    
I kapitalbehållningen ingår    
Specialinlåningskonto 1 350 000
Avanza Bank 900 000
Sparkonto 592 001
Summa kronor 2 842 001
    
  



 vilka efter längre tids verksamhet genom ålder, sjuklighet  
 eller andra oförvållade omständigheter helt eller delvis 
 sakna utkomstmöjligheter samt    
  
• att utöva en allmän understöds- och hjälpverksamhet till  
 behövande bland sagda tränare och stallpersonal. 
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 m² areal Taxering mark Taxering byggnad Total



  BROMMA FÖRSAMLING 



Bällsta 1:32 5 400 43 200 000 120 800 000 164 000 000



Bällsta 1:34 (nybildad 2016) 256 776 0 0 0



    



 SPÅNGA FÖRSAMLING    



Tidtagaren nr 9 957   



Tidtagaren nr 10 933   



Vadhållaren nr 7 1 036   



Vadhållaren nr 8 1 081   



Hästskötaren nr 5 859   



Tidtagaren nr 1  983   



Tidtagaren nr 2 1 013   



Tidtagaren nr 3 1 111 2 058 000  2 058 000



Tidtagaren nr 4 1 039 2 020 000  2 020 000



Tidtagaren nr 5 1 133 2 349 000 3 304 000 5 653 000



Tidtagaren nr 6 1 031 2 295 000 3 800 000 6 095 000



Tidtagaren nr 7 962 2 259 000 4 618 000 6 877 000



Tidtagaren nr 8 960 2 258 000 4 773 000 7 031 000



Vadhållaren nr 6 1 014 2 286 000 1 513 000 3 799 000



Vadhållaren nr 9 1 081 2 322 000 1 550 000 3 872 000



Instruktören nr 9 842 2 195 000 1 982 000 4 177 000



Sulkyn nr 1 1 055 2 051 000 2 245 000 4 296 000



Banmästaren nr 10 838 2 193 000 2 238 000 4 431 000



 280 104 67 486 000 146 823 000 214 309 000  
     



STS FASTIGHETSINNEHAV 



Stockholms Travsällskaps fastighetsinnehav per 31/12 2021   
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STS FASTIGHETSINNEHAV 



AB Solvallas Travbanas fastighetsinnehav per 31/12 2021    
  
 m² areal 



  BROMMA FÖRSAMLING 



Bällsta 1:4 13 619 



Bällsta 1:3 7 116  



    



 SPÅNGA FÖRSAMLING    



Banmästaren nr 11 1 491



Banmästaren nr 12 1 377



Banmästaren nr 13 2 131



Banmästaren nr 14 1 498



Instruktören nr 4 818



Instruktören nr 5 838



Instruktören nr 6 802



Instruktören nr 15 999



Instruktören nr 16 968



Skrivaren nr 9 1 610



Skrivaren nr 10 2 030



Skrivaren nr 11 2 014



Vadhållaren nr 10 1 340



Vadhållaren nr 11 1 016



Vadhållaren nr 12 884



Ryktaren nr 1 1 528



Ryktaren nr 2 1 367



Ryktaren nr 3 892



Ryktaren nr 4 855



Ryktaren nr 5 800



Bromsten12:1 533



Bromsten 12:2 387



Bromsten 12:3 486



Bromsten 12:4 449



Bromsten 12:5 718



Bromsten 12:6 822



Bromsten 12:7 817



Bromsten 12:8 833



 30 303 



Skattefri sportanläggning 



Skattefri sportanläggning 
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Styrelsen och verkställande direktören för Stockholms Travsällskap (STS), org. nr. 802003-5567, 
lämnar härmed årsredovisning samt koncernredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.
        



2021 blev även det ett prövningens år. Pandemin satte sina spår på 
verksamheten även i år. Solvalla hade osedvanlig otur när det kom 
till de olika restriktionerna. Till exempel så slog restriktionerna 
oturligt på såväl Elitloppet som på Kriteriet. 



Naturligtvis var publikbortfallet det som påverkade oss mest. 
Men även själva restriktionerna påverkade oss organisato-
riskt, tämligen påtagligt. Det kostar både personalresurser 
och pengar att följa de vid var tid gällande restriktionerna. 
Organisationen har klarat av de olika uppgifterna väl och 
genomförde tävlingarna föredömligt.



Ska man basera intresset för travsport efter intresset av att 
spela på trav så har vi inte påverkats negativt. Vi tror dock 
inte att det är så enkelt att dra den slutsatsen. Vi kommer 
under året att bli varse om vi tagit stryk av pandemin när det 
kommer till intresset att besöka Solvalla på plats. Det finns 
tendenser att så är fallet men vi tycker att det är för tidigt att 
dra någon definitiv slutsats.



VERKSAMHETSBERÄTTELSE  



VERKSAMHETSÅRET 2021



Sporten
Sportsligt påverkades inte heller 2021 av pandemin. Svensk 
Travsport kunde arrangera travtävlingar under året som 
planerat, dock utan såväl hästägare som publik under större 
delen av året. 



2020 kunde vi med hjälp av en stor andel utlandshästar hålla 
uppe antalet startande. Under 2021 när det tävlades ograverat 
i övriga länder kunde vi skönja ett ganska dramatiskt tapp 
på startande hästar. Det så kallade normtalet på riksplanet 
droppade från + 6 057 (2020) till + 1124 (2021). Solvallas 
normtal dök till – 317 (+171, 2020).  



Solvalla genomförde under året 89 tävlingsdagar ( 87 egna 
plus två som vi tog över från Eskilstuna respektive Gävle). 
I Solvallas lopp delades det ut 173 200 000 kr i prismedel 
under 2021.











Snacket innan var att det var ett dåligt, eller i alla fall ett 
mindre bra, Elitloppsfält som kom till start 2021. 



Vi som arrangörer var dock tämligen nöjda med det fält som 
Anders Malmrot bjöd in. När krutröken lagt sig så kunde 
vi konstatera att årets vinnare Don Fanucci Zet vann på 
1.08.9 vilket är den snabbaste tiden någonsin i en 
Elitloppsfinal. 



Tider är naturligtvis inte allt men det bevisade att så 
dåligt var inte årets upplaga.



Elitloppshelgen genomfördes under restriktioner. Åtta 
personer utomhus tilläts, däremot kunde vi välkomna folk 
i våra restauranger. Dock med en meter mellan borden 
och begränsat antal vid varje bord. Men jämfört med 
2020 var det en avsevärd förbättring
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Solvallas sportsliga framgångar i svenska lopp (ett axplock):



ELITLOPPET 2021



*Segerrikast   **Vinstrikast   *** Serie                                                



  Treåringar
Francesco Zet  Svenskt Trav-Kriterium, Breeders Crown (H/V)
Lara Boko Svenskt Trav-Oaks
Glamorous Rain Breeders Crown (S)



  Fyraåringar



Calgary Games Svenskt Travderby
Honey Mearas Stochampionatet, Derbystoet, Sto-SM



   
  Femåringar och äldre



Don Fanucci Zet Elitloppet
Who’s Who Hugo Åbergs Memorial, Norbottens Stora Pris
Milligan´s School Åbys Stora Pris
Very Kronos Sundsvall Open Trot, Svenskt Mästerskap



  Championat Solvalla



Kusk* Örjan Kihlström
Tränare * Timo Nurmos
Monte*** Emilia Leo
Lärlingschampion*** Andreas Lövdal
Amatör (kusk)*** Christer Otterström
Amatör (tränare)*** Christer Otterström
Uppfödare** Menhammar
Ägare ** Stall Zet



FRANCESCO ZET



EMILIA LEO
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TRAVSKOLAN 
Även 2021 blev ett svårarrangerat år för Travskolan på grund 
av pandemin. Vi ökade deltagarantalet från 320 elever (2021) 
till 379 elever. 



Ponnytävlingarna kördes inte helt enligt plan (pga pandemin), 
så i vår strävan att producera fler ponnykuskar/ licenser nådde 
vi inte hela vägen fram.  Men det viktiga arbetet har fortsatt 
stort fokus.



EKONOMI 
STS gjorde 2021 ett positivt resultat på 2,7 MSEK. Det måste 
ses som ett bra resultat givet förutsättningarna och bristen på 
intäkter. Vi kunde dock behålla en större del av våra sponsorer 
och jämfört med 2020 så hade vi alla fall någon form av 
restaurang- och entréintäkter.



Under året avvecklade vi vår egen restaurangverksamhet 
och har i stället valt att Pontus Frithiof Group ska utföra 
dessa tjänster åt Solvalla. Efter en, som förväntat, guppig 
start så har ”Pontus” kommit på banan och återkopplingen 
gällande såväl matens kvalité liksom service har markant 
förbättras.



PERSONAL OCH 
ORGANISATION 
2021-12-31 hade Solvalla 23 heltidsanställda. Solvalla har 
under året reducerat personalstyrkan med 3 personer. 
Så sedan pandemins utbrott är Solvalla 10 personer 
(heltidsanställda) färre. 



Vi kommer att gå upp i antal anställda under året. Dock 
så kommer vi inte att landa på samma nivå som innan 
pandemin men runt 26-27 personer bedömer vi som rimligt.



Vi valde att avsluta vårt samarbete med AF Elteknik under 
2021 och istället har vi anställt Jan Rydén som tidigare 
jobbade för AF. Denna konvertering är 1:1 i person, men 
en bättre affär för STS. Detsamma kommer vi att göra 
med HAC under året. 



FASTIGHETER 
Detaljplanearbetet för Solvallastaden sattes på halt av 
Stockholms Stad i maj 2019 och detaljplanen kom inte heller 
igång under 2021. Anledningen till att detaljplanen pausats 
är fortsatt att staden inte lyckats lösa skolfrågan. 



Solvalla och Balder tog ett eget initiativ och började under 
2020 att skissa på och mejsla fram en lösning för skolan, 
såväl placering som finansiering, med ambitionen att hjälpa 
staden att komma vidare. Det har dock tagit en vändning och 
nu är huvudspåret att Stockholm Stad driver frågan vidare 
i egen regi i samarbete med SISAB. I skrivande stund vet vi 
inte exakt när detaljplanen kommer att återupptas. 



STS har sedan tidigare ett avtal med Balder om försäljning 
av marken på och runt parkeringen på den södra sidan. 
Under 2021 genomfördes en omfattande process för att 
sälja ytterligare tre kvarter, och sällskapet godkände på 
Höststämman de stora dragen i en sådan affär. Förhandlingar 
med köparen har pågått sedan dess, och förhoppningen 
är att ett avtal skall kunna presenteras för beslut på 
vårstämman 2022. 



SVENSK TRAVSPORTS  
ORGANISATION
Svensk Travsport har de senaste åren genomfört ett 
omfattande arbete kring hur man skall vara organiserade. 
Ett stort antal förslag har diskuterats, allt ifrån en ekonomisk 
förening med gemensamt ägande av arenor till ett renodlat 
aktiebolag ägt av sällskapen. Under 2021 landade processen 
i att man kommer fortsätta med den ideella föreningen ST, 
men tydliggöra STAB:s roll i verksamheten. 



För STS del innebär detta inga större förändringar; sällskapen 
och BAS-organisationerna kommer fortsatt att vara medlemmar 
i den ideella föreningen ST. De stora förändringarna, förutsatt 
att de nya stadgarna godkännes, ligger i en mer omfattande 
och tydliggjord styrmodell samt öppningen för associerade 
medlemmar (i första hand Danmark). Även styrelsen i ST 
kommer att förändras, med tydligare process kring sällskapens 
inflytande genom styrelserepresentation. Den stora och 
ännu olösta frågan kretsar kring ATG och ägarbilden, där sta-
ten ännu inte gett besked kring vilka förändringar man 
kan acceptera.  
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ARENA
Arenafrågan fick stå tillbaka även under större delen av 
2021. Dock har vi mer på allvar börjat jobba med frågan 
under Q4 2021. Till exempel deltar tre olika arkitektkontor 
i ett parallellt arkitektuppdrag och de kommer samtliga att 
lämna förslag på en enklare gestaltning hur framtida Solvalla 
kan komma att se ut. Vi kommer att under 2022 kunna delge 
medlemmarna dessa tankar och idéer.



TVISTER
Föreningen och dess dotterbolag är inte involverade 
i några tvister



FRAMTIDA UTVECKLING
En framtidsspaning har sällan varit vanskligare än nu. 
Vi har precis (tillfälligt?) kommit ur en pandemi för att en 
annan kris i egenskap av krig i Ukraina tar vid. Det mänskliga 
lidandet är naturligtvis otvivelaktigt det värsta men även 



Solvalla påverkas på det affärsmässiga planet. Viljan att 
sponsra evenemang upplever vi just nu är låg.



Börsfall och inflation är inte heller faktorer som påverkar vår 
affär positivt i det korta perspektivet. Den allmänna oron som 
sprider sig i samhället påverkar i allra högsta grad Solvallas 
affär. Privatpersoner håller hårdare i plånboken och bolagen 
är inte så väldigt benägna att ingå partnersamarbeten.



När detta skrivs kommer rapporter om att covid-19 har tagit 
ny fart i Kina. Om det kommer att påverka oss i Sverige kan 
inte vi veta idag, dock är vi rustade för en ny pandemivåg 
med framförallt en låg kostnadsmassa.



Solvallastaden är viktig för Solvallas utveckling. Fokuset är, 
och kommer att vara, att få detta stora utvecklingsprojekt att 
utvecklas på bästa sätt för Solvallastaden i allmänhet och 
Solvalla/STS i synnerhet. Det kommer att dyka upp gupp 
längs vägen, så tålamod kommer att fortsatt vara ett ledord 
i den processen.



Anders Holmgren Jörgen Forsberg
Ordförande, Stockholms Travsällskap Verkställande Direktör, Solvalla
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Verksamhetens art och inriktning 
”STS är idag genom Solvalla nordens största travbana och 
en av världens främsta travarenor, med tävlingar under större 
delen av året. Det är en levande mötesplats som kan erbjuda 
något för alla. Solvalla förmedlar puls, upplevelser och  
engagemang. Det är dessutom en arena under ständig  
utveckling och rymmer 35 000-40 000 personer. Förutom 
kärnverksamheten travtävlingar bedriver Solvalla även  
travskola och restauranger samt anordnar olika evenemang, 
mässor, konferenser och företagsevent. 
Bolaget har sitt säte i Stockholms Kommun.  
   
Ägarförhållanden   
STS är en ideell förening och den 31 december 2021 
uppgick antalet medlemmar till 120 (115) varav 3 (3) 
hedersmedlemmar.   
   
Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret   
• Anders Holmgren fortsatte under året som ordförande  
 för Stockholms Travsällskap. Vid stämman valdes 
 Fredrich Lovén och Joachim Håkansson in som nya 
 ledamöter i styrelsen.   
• Hösten 2021 avvecklades dotterbolaget Solvalla 
 Utvecklings AB (SUAB) I enlighet med beslut på 
 tidigare stämma. 
    



Styrelsemöten   
Antalet styrelsemöten har under året uppgått till 15 st  
   
Väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer  
En idrottsförening av Stockholms Travsällskaps storlek står 
hela tiden inför ett antal ekonomiska risker, såväl likviditets- 
som resultatmässiga. Vi har i verksamheten identifierat ett 
antal väsentliga risker såsom entréintäkter, intäkter från sam-
arbetspartners och kundförluster. Föreningens övergripande 
riskhantering beslutas av styrelsen och anger ramar för hur 
olika typer av risker ska hanteras. Risk för minskade entré-
intäkter balanseras via ökad försäljning av förköpta biljetter 
och att hela tiden leverera en sportslig produkt på hög nivå. 
Risk vid intäkter från samarbetspartners hanteras genom att 
skriva flerårsavtal med olika löptider. Kundförlustrisk minskas 
genom rutiner för godkännande av nya kunder och välfung-
erande kravrutiner. Även skatter och avgifter utgör en risk 
för ideella föreningar då det i vissa fall saknas en klar praxis 
eller vägledning för hur beskattning kan ske. För att hantera 
denna risk bevakar föreningen löpande tillgänglig information 
inom området. 
  
En stor del av Solvallas verksamhet styrs av centralt fattade 
beslut.  Detta gör långsiktiga planer  längre än 12 månader 
riskfyllda.
   
Vi vill belysa att det finns en risk med Solvallastaden. Den 
risken består främst av att detaljplanen inte vinner laga kraft 
eller förenas. Vi bedömer att risken är liten. 



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE











 ÅRSREDOVISNING 2021  I  Stockholms Travsällskap   8



Förslag till resultatdisposition (beloppen i kr)  
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel   



Kapital 7 850 573  
Årets resultat 2 757 884  
Ansamlad vinst 10 608 457  
   
Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 10 608 457  
   
   
Förändring eget kapital STS Ändamålsbestämda  Ansamlat  Totalt
  medel resultat 
Belopp vid årets ingång  55 953 -45 225 10 728
Årets resultat  2 758 2 758
Årets resultat Välfärdsfonden  -35 -35



 Belopp vid årets utgång  55 953 -42 502 -42 502
   
   
Förändring eget kapital Koncern Ändamålsbestämda  Ansamlat Totalt
  medel resultat 
Belopp vid årets ingång  53 072 -6 910 46 162
Avveckling SUAB  3 953 3 953
Årets resultat  2 758 2 758
Årets resultat Välfärdsfonden  -35 -35



 Belopp vid årets utgång  53 072 -234 52 838 



Förväntad framtida utveckling  
Solvalla är ledande travbanan i Sverige vad gäller antal 
travdagar, aktiva i regionen, hästar och antalet icke travrela-
terade event. Resultatet från verksamheten visar sig i stora 
sportliga framgångar och hög självfinansieringsgrad. Solvalla 
påbörjade 2015 arbetet med att utveckla arenaupplevelsen 
och har sedan dess genomfört en rad olika förändringar. 
Under 2021 fortsatte den utvecklingen och planer för att 
göra större genomgripande förändringar efter försäljningen 
av byggrätter fortsätter. Solvalla har som ambition att fort-
sätta att vara den ledande travbanan i Sverige.  
 
Arbetet med en ny arena fortsätter parallellt med arbetet 
med Solvallastaden. Dessa två projekt tillsammans med en 
ny tvärbanestation skapar goda förutsättningar för Solvallas 
framtid som Sveriges nationalarena för travsport samt en  
betydande evenemangsarena i Stockholm och Sverige.  
  
   



Miljö   
I enlighet med vår miljöpolicy strävar vi efter att minimera 
verksamhetens negativa miljöpåverkan när det gäller inköp, 
avfalls- och gödselhantering samt energianvändning.  
Vi arbetar aktivt med att ha en effektiv resursförbrukning. 
  
Resultatdisposition   
Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till  
efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödes- 
analyser samt noter. Om inget annat anges är alla belopp  
i tusentals svenska kronor.     
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Flerårsöversikt koncern  



  2021 2020 2019 2018 2017



Resultat efter finansnetto (Tkr) 2 758 1 082 25 945 468 -48 662
Balansomslutning (Tkr)* 239 139 230 835 235 910 239 650 240 562
Soliditet (%)* 22,1% 20,0% 19,1% 8,0% 6,6
Antal anställda** 32 41 56 58 40



*  Välfärdsfonden har tillkommit i ingående balanser i eget kapital from årsredovisningen 2019. 
   Balansomslutning och Soliditet inkluderar Välfärdsfonden from justerade siffror 2018.    
 
** Antal anställda har tidigare år räknats som antal individer istället för beräknat medelantal anställda under året. 
 From 2018 är siffrorna justerade.     
     



Flerårsöversikt STS          
  2021 2020 2019 2018 2017



Resultat efter finansnetto (Tkr) 2 557 1 096 26 216 785 -48 089
Balansomslutning (Tkr)* 199 806 195 790 201 060 204 380 204 380
Soliditet (%)* 6,7% 5,5% 4,8% -8,1% -9,9%
Antal anställda** 32 41 56 58 40



*  Välfärdsfondenhar tillkommit i ingående balanser i eget kapital. Balans-omslutning och Soliditet inkluderar 
 Välfärdsfonden from justerade siffror 2018.     



** Antal anställda har tidigare år räknats som antal individer istället för beräknat medelantal anställda under året. 
 From 2018 är siffrorna justerade.     
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Resultaträkning koncern
   



 Tkr Not 2021 2020
   



RÖRELSENS INTÄKTER   



Bidrag 1 75 203 76 728



Tävlingsintäkter  17 631 16 181



Restaurangintäkter  7 414 4 476



Reklamintäkter  7 755 8 035



Hyresintäkter  8 019 8 219



Nettoomsättning  116 022 113 639
   



Övriga rörelseintäkter  7 836 9 676



Summa rörelsens intäkter  123 858 123 315
   



RÖRELSENS KOSTNADER   



Priser 2 -16 545 -15 453



Tävlingskostnader  -5 187 -8 268



Varuinköp till Restaurang  -3 606 -2 379



Lokal & fastighet  -38 914 -31 605



Reklam & PR  -1 425 -2 840



Köpta tjänster 3 -9 651 -9 924



Personalkostnader 5 -32 665 -36 655



Övriga rörelsekostnader 4 -3 211 -5 344



Summa rörelsens kostnader  -111 204 -112 468
   



Rörelseresultat före avskrivningar  12 653 10 847
   



Avskrivningar  -6 607 -6 173



Rörelseresultat  6 046 4 674
   



FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER   
Ränteintäkter   



Räntekostnader 10 -3 288 -3 592



Resultat efter finansiella poster  2 758 1 082
   



Skatt på årets resultat 12 0 0



Årets resultat  2 758 1 082
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Balansräkning koncern
   



 Tkr Not 2021 2020
   



TILLGÅNGAR   



Fastigheter 6 69 249 72 698



Markanläggningar 6 10 937 11 356



Mark 6 35 022 35 022



Maskiner och inventarier 6 15 786 7 356



Pågående nyanläggning 6 67 993 68 297



Summa anläggningstillgångar  198 987 194 729
   



Varulager  39 408



Kundfordringar  1 599 1 844



Skattefordran  2 321 159



Övriga fordringar  93 1 954



Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 1 669 874



Kassa & bank  34 431 30 867



Summa omsättningstillgångar  40 152 36 106
 SUMMA TILLGÅNGAR  239 139 230 835
   



  



SKULDER OCH EGET KAPITAL   



Kapital  12 238 7 203



Uppskrivningsfond   35 000 35 000



Välfärdsfonden  2 842 2 877



Resultat  2 758 1 082



Summa eget kapital  52 838 46 162
   



Skulder till kreditinstitut 9 70 000 70 000



Övriga långfristiga skulder 9, 10 68 021 68 934



Summa långfristiga skulder  138 021 138 934
   



Leverantörsskulder  6 956 8 538



Svensk Travsport  3 318 2 742



Övriga skulder  12 957 11 492



Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 25 053 22 967



Summa kortfristiga skulder  48 284 45 739
 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  239 139 230 835
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Kassaflödesanalys koncern
   



 Tkr Not 2021 2020
   



DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   



Rörelseresultat före finansiella poster  6 046 4 674



Poster som ej påverkar kassaflödet  6 607 6 173



   12 653 10 847
   



Betald skatt  -2 162 196



   



Erlagd ränta  -3 288 -3 592



   



Utbetalning ur Välfärdsfonden  -35 -6



   



Ökning/minskning varulager  369 1 241



Ökning/minskning kundfordringar  245 4 431



Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  1 066 1 991



Ökning/minskning leverantörsskulder  -1 582 -2 762



Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  4 107 -2 476



Kassaflöde från den löpande verksamheten  11 373 9 876
   



INVESTERINGSVERKSAMHETEN   



   



Investeringar i materiella anläggningstillgångar 6 -6 895 -3 636



Kassaflöde från investeringsverksamheten  -6 895 -3 636
   



FINANSERINGSVERKSAMHETEN   



Upptagna lån  0 0



Amortering av skuld  -913 -913



Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder  0 0



Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -913 -913
   



Årets kassaflöde  3 568 5 330
   



Likvida medel vid årets början  30 867 25 537



 Likvida medel vid årets slut  34 431 30 867
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Resultaträkning STS
   



 Tkr Not 2021 2020
   



RÖRELSENS INTÄKTER   
Bidrag 1 75 203 76 728



Tävlingsintäkter  17 631 16 181



Restaurangintäkter  7 414 4 476



Reklamintäkter  7 755 8 035



Hyresintäkter  8 019 8 219



Nettoomsättning  116 022 113 639
   



Övriga rörelseintäkter  7 835 9 676



Summa rörelsens intäkter  123 857 123 315
   



RÖRELSENS KOSTNADER   



Priser 2 -16 545 -15 453



Tävlingskostnader  -5 187 -8 268



Varuinköp till Restaurang  -3 606 -2 379



Lokal & fastighet  -39 119 -31 810



Reklam & PR  -1 425 -2 840



Köpta tjänster 3 -9 651 -9 924



Personalkostnader 5 -32 665 -36 655



Övriga rörelsekostnader 4 -3 207 -5 342



Summa rörelsens kostnader  -111 405 -112 671
   



Rörelseresultat före avskrivningar  12 452 10 644
   



Avskrivningar  -6 607 -6 173



Rörelseresultat  5 845 4 471
   



FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER   
Ränteintäkter  0 0



Räntekostnader  -3 288 -3 592



Resultat efter finansiella poster  2 557 879
   



Bokslutsdispositioner  201 217



Resultat före skatt  2 758 1 096
   



Skatt på årets resultat 12 0 0



 Årets resultat  2 758 1 096
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Balansräkning STS
   



 Tkr Not 2021 2020
   



TILLGÅNGAR   
Fastigheter 6 69 249 72 698



Markanläggningar 6 10 932 11 351



Mark 6  0



Maskiner och inventarier 6 15 786 7 356



Pågående nyanläggning 6 67 362 71 636



Summa anläggningstillgångar  163 329 163 041
   



Aktier i koncernföretag 7 283 783



Summa finansiella anläggningstillgångar  283 783
   



Varulager  39 408



Kundfordringar  1 599 1 842



Koncernfordringar  734 698



Skattefordran  2 321 0



Övriga fordringar  50 1 954



Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 1 669 874



Kassa & bank  29 782 26 190



Summa omsättningstillgångar  36 194 31 966
 SUMMA TILLGÅNGAR  199 806 195 790
   



   



SKULDER OCH EGET KAPITAL   
Kapital  7 851 6 755



Ändamålsbestämda medel - Välfärdsfonden  2 842 2 877



Resultat  2 758 1 096



Summa eget kapital  13 451 10 728
   



Skulder till kreditinstitut 9 70 000 70 000



Övriga långfristiga skulder 9, 10 68 021 68 934



Summa långfristiga skulder  138 021 138 934
   



Leverantörsskulder  6 956 8 536



Svensk Travsport  3 318 2 742



Skatteskuld  0 412



Övriga skulder  12 932 11 467



Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 25 132 22 971



Summa kortfristiga skulder  48 338 46 128
 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  199 806 195 790
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Kassaflödesanalys STS
   



 Tkr Not 2021 2020
   



DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   
Rörelseresultat före finansiella poster  5 845 4 471



Poster som ej påverkar kassaflödet  6 607 6 173



   12 452 10 644
   



Betald skatt  -2 733 77



   



Erlagd ränta  -3 288 -3 592



   



Utbetalning Välfördsfonden  -35 -6



   



Ökning/minskning varulager  369 1 241



Ökning/minskning kundfordringar  243 4 433



Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  1 073 3 528



Ökning/minskning leverantörsskulder  -1 580 -2 866



Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  4 202 -2 664



 Kassaflöde från den löpande verksamheten  10 703 10 801
   



INVESTERINGSVERKSAMHETEN   



Sålda dotterbolag  500 



Investeringar i materiella anläggningstillgångar 6 -6 895 -3 643



 Kassaflöde från investeringsverksamheten  -6 395 -3 643
   



FINANSERINGSVERKSAMHETEN   



Amortering av skuld  -913 -913



Erhållet/lämnat koncernbidrag  201 217



 Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -712 -696
   



Årets kassaflöde  3 596 6 462
   



Likvida medel vid årets början  26 190 19 728



 Likvida medel vid årets slut  29 782 26 190
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Allmän information 
Moderförening är Stockholms Travsällskap, org.nr. 
802003-5567 som är den största enheten i koncernen och 
där Solvalla Utvecklings AB, org. nr. 556855-2037  
och AB Solvalla Travbana, org. nr. 556012-6368, är dotter-
företag med säte i Bromma. Dessutom finns det ytterligare  
5 stycken helägda dotterbolag som var och ett har 5 st 
helägda dotterbolag. Bolagen är en del av strukturen  
i utvecklandet av Solvallastaden.   
  
Redovisningsprinciper och  
värderingsprinciper  
De redovisningsprinciper som är tillämpade överensstämmer 
med Årsredovisningslagen (1995:1554),  
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1  
Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).  
 
Koncernredovisning  
Koncernredovisningen omfattar moderföreningen Stockholms 
travsällskap och de företag över vilka moderföreningen direkt 
eller indirekt har bestämmande inflytande (dotterföretag).  
Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett annat 
företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla 
ekonomiska fördelar. Vid bedömningen av om ett bestämmande 
inflytande föreligger,ska hänsyn tas till innehav av finansiella 
instrument som är potentiellt röstberättigade och som utan 
dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras till röstberättigade  
eget kapitalinstrument. Hänsyn ska också tas till om  
företaget genom agent har möjlighet att styra verksamheten. 
Bestämmande inflytande föreligger i normalfallet då  
moderföretaget direkt eller indirekt innehar aktier som 
representerar mer än 50 % av rösterna.  
  
Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncern- 
redovisningen från och med tidpunkten för förvärvet till och 
med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett  
bestämmande inflytande över dotterföretaget. Redovisnings-
principerna för dotterföretag överensstämmer med koncernens  
redovisningsprinciper. Alla koncerninterna transaktioner,  
mellanhavanden samt orealiserade vinster och förluster  
hänförliga till koncerninterna transaktioner har eliminerats  
vid upprättandet av koncernredovisningen.  
  
Intäkter  
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning 
som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för  
mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.  
Koncernens intäkter består i huvudsak av tävlingskostnads- 
ersättningar, sponsor- och reklamintäkter, eventintäkter,  
hyresintäkter, entréintäkter samt intäkter från 
restaurangverksamhet. 



Försäljning av tjänster  
Intäkter från försäljning av tjänster på löpande räkning  
redovisas som intäkt i den period arbetet utförs och material 
levereras eller förbrukas.  
  
Utdelning och ränteintäkter  
Utdelningsintäkter redovisas när ägarens rätt att erhålla  
betalning har fastställts.  
  
Leasingavtal  
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de  
ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet 
av en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till 
leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som  
operationella leasingavtal. Koncernens finansiella leasingavtal 
är få och av immateriellt värde och därför redovisas samtliga 
leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing. Leasing- 
avgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över 
leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre 
återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden. 
   
Låneutgifter  
Låneutgifter redovisas i resultaträkningen i den period de 
uppkommer.   
  
Inkomstskatter  
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och  
uppskjuten skatt.  
  
Aktuell skatt  
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för  
perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade 
resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej  
skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för 
intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla 
i andra perioder. Koncernens aktuella skatteskuld beräknas  
enligt de skattesatser som gäller per balansdagen. 
 
Uppskjuten skatt  
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan 
det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella 
rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid 
beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas 
enligt den s.k. balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatte- 
skulder redovisas för i princip alla skattepliktiga temporära 
skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip 
för alla avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning  
det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida  
skattepliktiga överskott. Uppskjutna skatteskulder och  
skattefordringar redovisas inte om den temporära skillnaden 
är hänförlig till goodwill.    
  



TILLÄGGSUPPLYSNINGAR











 ÅRSREDOVISNING 2021  I  Stockholms Travsällskap   17



Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga temporära 
skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, utom  
i de fall koncernen kan styra tidpunkten för återföring av de 
temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den  
temporära skillnaden kommer att återföras inom en  
överskådlig framtid.  
  
Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar  
omprövas varje balansdag och reduceras till den del det inte 
längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga resultat kommer 
att finnas tillgängliga för att  utnyttjas, helt eller delvis, mot 
den uppskjutna skattefordran.  
  
Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur företaget, 
per balansdagen, förväntar sig att återvinna det redovisade 
värdet för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade 
värdet för motsvarande skuld. Uppskjuten skatt beräknas  
baserat på de skattesatser och skatteregler som har  
beslutats före balansdagen.  
  
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då de 
hänför sig till inkomstskatt som debiteras av samma myndighet 
och då koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett 
nettobelopp.  
  
Aktuell och uppskjuten skatt för perioden  
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad  
eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig 
till transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital.  
l sådana fall ska även skatten redovisas direkt mot eget  
kapital. Vid aktuell och uppskjuten skatt som uppkommer  
vid redovisning av rörelseförvärv, redovisas skatteeffekten  
i förvärvskalkylen. 



Materiella anläggningstillgångar  
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och  
eventuella nedskrivningar. Anskaffningsvärdet består av  
inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet  
för att bringa den på plats och i skick att användas samt  
uppskattade utgifter för nedmonteringoch bortforsling av  
tillgången och återställande av plats där den finns.  
 
  
Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller  
redovisas som en separat tillgång, när det är sannolikt att 
framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med  
posten kommer att tillfalla koncernen och att anskaffnings- 
värdet för densamma kan mätas på ett tillförlitligt sätt.  



Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll samt  
tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i den  
period då de uppkommer. Då skillnaden i förbrukningen av  
en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter 
bedöms vara väsentlig, delas tillgången upp på dessa  
komponenter.  
  
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs 
så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat med 
beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av  
linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång 
har delats upp på olika komponenter skrivs respektive  
komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning 
påbörjas när den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. 
 
Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder 
har individuellt uppskattas till:  



 BYGGNADER:  



 Stomme 60-90 år
 Tak 25 år
 Fasad 20-100 år
 Inre ytskikt 10-20 år
 Installationer  20-80 år
 Mark        Obegränsat och därför ingen avskrivning på mark
 Inventarier, verktyg och installationer  5-10 år



  
Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas 
om det finns indikationer på att förväntad förbrukning har  
förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid  
föregående balansdag. Då företaget ändrar bedömning av 
nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella  
restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat. 
 
Borttagande från balansräkningen  
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång 
tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring, 
eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från 
användning eller utrangering/avyttring av tillgången eller 
komponenten. Den vinst eller förlust som uppkommer när 
en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort 
från balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt 
erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och  
tillgångens redovisade värde. Den realisationsvinst eller 
 realisationsförlust som uppkommer när en materiell  
anläggningstillgång eller en komponent tas bort från  
balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en  
övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.   
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Nedskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar     
Vid varje balansdag analyserar koncernen de redovisade  
värdena för materiella anläggningstillgångar för att fastställa 
om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har 
minskat i värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens  
återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en  
eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt att beräkna 
återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknar koncernen 
återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken 
tillgången hör.  
  
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med  
avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.   
Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader är det 
pris som koncernen beräknar kunna erhålla vid en försäljning 
mellan kunniga, av varandra oberoende parter, och som har 
ett intresse av att transaktionen genomförs, med avdrag för 
sådana kostnader som är direkt hänförliga till försäljningen. 
Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat 
framtida kassaflöde till nuvärde med en diskonteringsränta  
före skatt som återspeglar aktuell marknadsbedömning 
av pengars tidsvärde och de risker som förknippas med 
tillgången. För att beräkna de framtida kassaflödena har  
koncernen använt budget för de kommande fem åren.  
 
Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande 
enhet) fastställs till ett lägre värde än det redovisade värdet, 
skrivs det redovisade värdet på tillgången (eller den kassa- 
genererande enheten) ned till återvinningsvärdet. En ned-
skrivning ska omedelbart kostnadsföras i resultaträkningen. 
 
Vid varje balansdag gör koncernen en bedömning om den 
tidigare nedskrivningen inte längre är motiverad. 
 
Om så är fallet återförs nedskrivningen delvis eller helt.  
Då en nedskrivning återförs, ökar tillgångens (den  
kassagenererande enhetens) redovisade värde.  
Det redovisade värdet efter återföring av nedskrivning får inte 
överskrida det redovisade värde som skulle fastställts om 
ingen nedskrivning gjorts av tillgången (den kassagenererande 
enheten) under tidigare år. En återföring av en nedskrivning 
redovisas direkt i resultaträkningen.  
  
Uppskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar får skrivas upp om  
tillgångarna har ett tillförlitligt och bestående värde som  
väsentligt överstiger bokfört värde. 



Tillgången får skrivas upp till högst det högre värdet om 
uppskrivningsbeloppet används för avsättning till uppskriv-
ningsfond. Uppskrivningsbeloppet ökar tillgångarnas värde. 
 
Andelar i koncernföretag  
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde.  
 
Varulager  
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.  



Anskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning av först-  
in-först-ut-metoden (FIFU). Nettoförsäljningsvärde är  
försäljningsvärdet efter avdrag för beräknade kostnader som 
direkt kan hänföras till försäljningstransaktionen. 
l anskaffningsvärdet ingår utgifter för inköp samt andra 
utgifter för att varorna till deras aktuella plats och skick. 
 
Likvida medel  
Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla  
tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt 
andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas 
till kontanter och är föremål för en obetydlig risk för  
värdefluktuationer. 



För att klassificeras som likvida medel får löptiden inte  
överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet. 
 
Fordringar  
Fordringar är redovisade till det belopp varmed de  
beräknas inflyta.  
  
Kassaflöde  
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod.  
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 
som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassifi-
ceras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga 
finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obe-
tydlig risk för värdefluktationer, dels:  
- handlas på en öppen marknad till kända belopp eller 
- har en kortare återstående löptid än tre månader från  
anskaffningspunkten.  
  
Transaktioner med närstående  
Dotterbolaget Solvalla Utvecklings AB (SUAB) fakturerar 
Stockholms Travsällskap (STS) för kostnader att bedriva 
planprogram med Stockholms Stad i syfte att avyttra  
byggrätter. SUAB fakturerar STS med ett påslag om 5 %.



SUAB är under 2021 avvecklat, balanserade kostnader för 
planprogrammet kvarstår i STS’s balansräkning. 
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Noter
   



  Not 1   Bidrag STS och koncern  2021 2020
Tävlingsersättning månad (tidigare Basbelopp)  52 245 45 596



Rekryteringsersättning (tidigare Direktincitament)  1 276 1 992



Tävlingsersättning dag (tidigare Tävlingskostnadsersättning)  21 683 29 139



   75 205 76 728



  Not 2    Priser STS och koncern  2021 2020
Priser (inkl hederspriser)  -16 545 -15 453



                
 Not 3   Upplysning om revisionsarvode 2021 2021 2020 2020
  STS Koncern STS Koncern



BDO AB     



Revisionsuppdrag 270 270 272 272



Revision omställningsstöd 0 0 127 127



  270 270 399 399
Lekmannarevisor     



Revisionsuppdrag 23 23 23 23



      



Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar    



granskningen av årsredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning    



samt arvode för revisionsrådgivning som lämnats i samband med revisionsuppdraget.     



      



 Not 4   Leasingavtal     
 



Företaget är leasetagare genom operationella leasingavtal. Summan av årets kostnadsförda    



leasingsavgifter avseende operationella leasingsavtal uppgår till 2 753  (2 506) Tkr.     



Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller  enligt följande:   



   



  2021 2021 2020 2020
  STS Koncern STS Koncern
Förfallotidpunkt inom 1 år från balansdagen 1 411 1 411 1 265 1 265



Förfallotidpunkt 1 - 5 år från balansdagen 1 917 1 917 854 854



Förfallotidpunkt senare än 5 år från balansdagen 0 0 0 0



  2 753 2 753 2 119 2 119
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  Not 5   Medelantalet årsanställda, löner, arvodering och sociala kostnader



             
  2021 2021 Andel 2020 2020 Andel
 Medeltalet anställda STS Koncern kvinnor STS Koncern kvinnor
Stockholms Travsällskap 32 32 55% 41 41 56%



         



    2021 2021 2020 2020
Löner och andra ersättningar   STS Koncern STS Koncern
Styrelsen   491 491 423 423



Verkställande direktör   1 886 1 886 1 812 1 812



Extra arvode utredning   95 95 0 0



Övriga anställda   18 749 18 749 22 923 22 923



    21 221 21 221 25 158 25 158
      



Sociala kostnader      



Pensionskostnad för styrelse   0 0 0 0



Pensionskostnad för VD   460 460 483 483



Pensionskostnad för övriga   1 811 1 811 2 352 2 352



Sociala kostnader   7 613 7 613 7 711 7 711



    9 884 9 884 10 546 10 546
      



  Styrelsearvoden 2021  Styrelse-  Extraarvode/  Summa
   arvode  konsulttjänster  
Joachim Håkansson   25    -      25 



Holmgren, Anders   123    -      123 



Lovén Fredrich   25    -      25 



Johansson, Stefan  43   -      43 



Jonsson Bergman, Lars  72   -      72 



Ola Bergström  60   -      60 



Kerstin Skarp   64    -      64 



Tomas Rudin   64    -      64 



Hans Backe   15    -      15 



    491    -      491 



      
 Styrelsearvoden 2020  Styrelse-  Extraarvode/  Summa
   arvode  konsulttjänster  
Lars Björk  69  0  69



Holmgren, Anders  64  0  64



Häggström, Christer  41  0  41



Johansson, Stefan  59  0  59



Jonsson Bergman, Lars  59  0  59



Ortiz Bergström, Jessica  42  0  42



Ola Bergström  30  0  30



Hans Backe  59  0  59



   423  0  423
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  Not 6   Materiella anläggningstillgångar STS och koncern 



       



 Maskiner/inventarier STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 18 806 17 846 18 806 17 846
Inköp/byggnation 10 155 960 10 155 960
Försäljning/utrangering 0 0 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 28 961 18 806 28 961 18 806
      
Ingående avskrivningar -11 449 -10 180 -11 449 -10 180
Försäljning/utrangering 0 0 0 0
Årets avskrivning -1 725 -1 269 -1 725 -1 269
Utgående ackumulerade avskrivningar -13 174 -11 449 -13 174 -11 449
Bokförda värden 15 786 7 356 15 786 7 356
      
 Pågående nyanläggningar STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 71 636 67 614 68 297 64 282
Omklassificering till anläggningstillgång -4 801 0 -4 801 0
Inköp/byggnation 527 4 022 4 497 4 015
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 67 362 71 636 67 993 68 297
      
      
 Mark STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 0 1 340 35 022 36 362
Försäljning Mark 0 -1 340 0 -1 340
Bokförda värden 0 0 35 022 35 022
      
      
 Byggnader STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 262 882 262 882 262 882 262 882
Inköp/byggnation 238 0 238 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 263 120 262 882 263 120 262 882
      
Ingående avskrivningar -190 184 -186 464 -190 184 -186 464
Årets avskrivning -3 686 -3 720 -3 686 -3 720
Utgående ackumulerade avskrivningar -193 870 -190 184 -193 870 -190 184
Bokförda värden 69 250 72 698 69 250 72 698
      
      
 Markanläggningar STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 19 041 19 041 19 046 19 046
Inköp/byggnation 776 0 776 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 817 19 041 19 822 19 046
      
Ingående avskrivningar -7 691 -6 507 -7 691 -6 507
Årets avskrivning -1 195 -1 184 -1 195 -1 184
Utgående ackumulerade avskrivningar -8 886 -7 691 -8 886 -7 691
Bokförda värden 10 932 11 351 10 937 11 355
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  Not 7   Andelar i koncernföretag STS 



  Kapital- Rösträtts- Bokfört 
  andel andel värde 
AB Solvalla Travbana  100% 100% 33 
(org.nr. 556012-6368, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 1 AB 100% 100% 50 
 (org.nr 559055-5610, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 2 AB 100% 100% 50 
 (org.nr 559055-5669, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 3 AB  100% 100% 50 
(org.nr 559055-5677, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 4 AB 100% 100% 50 
 (org.nr 559055-5644, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 5 AB  100% 100% 50 
(org.nr 559055-5651, säte i Sthlm)     
 
Totalt bokfört värde   283 
      
 Aktier i Dotterbolag   STS STS
    2021 2020
Ingående anskaffningsvärde   783 783
Försäljning SUAB   -500 0
Bokförda värden   283 783



   



  Not 8   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter STS    



  2021 2020
Förutbetalda försäkringar 377 408
Övriga poster 1 292 467
  1 669 874 



   



  Not 9   Ställda panter och eventualförpliktelser STS     



  2021 2020
Pantbrev SEB 45 000 45 000
Pantbrev SEB 15 000 15 000
Pantbrev SEB 5 000 5 000
Pantbrev SEB 50 000 50 000
  115 000 115 000
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  Not 10   Skulder till kreditinstitut     



  2021 2020
Amortering inom 2 - 5 år (SEB) 70 000 70 000
  70 000 70 000



Övriga långfristiga skulder  
Amortering inom 2-5 år (ATG) 3 652 3 652
Amortering efter 5 år (ATG) 64 369 65 282  
  68 021 68 934



   



  Not 12   Skatt STS och koncern     



STS outnyttjade skattemässiga underskottsavdrag uppgick vid 2020 års taxering till 38 918 247 kronor    
och för koncernen till 39 115 957 kronor.
    
 
   



  Not 13   Disposition av årets resultat     



Efter avskrivningar och skatt redovisas ett överskott om 2 757 884 kronor som föreslås balanseras    
i ny räkning.    
 
    
 



   



  Not 11   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter STS      



 
  2021 2020
Semesterskuld och löneskuld 4 944 4 870
Sociala avgifter 1 106 1 687
Förutbetalda intäkter 901 929
Förutbetalda entrébiljetter för Elitloppet 3 957 2 599
Upplupna revisionsarvoden 387 270
Upplupen tävlingsersättning 9 793 8 707
Övriga poster 4 044 3 909
  25 132 22 971











 ÅRSREDOVISNING 2021  I  Stockholms Travsällskap   24



Stockholm den
 



Jörgen Forsberg, VD



Anders Holmgren, Ordförande



Ola Bergström



Tomas Rudin



Malin Nilsson, Auktoriserad revisor



Lars Jonsson-Bergman



Joachim Håkansson 



Kerstin Skarp



Sören Söderback, förtroendevald revisor



Underskrifter



Styrelse Stockholms Travsällskap



Vår revisionsberättelse har angivits den











 ÅRSREDOVISNING 2021  I  Stockholms Travsällskap   25



Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för Stockholms Travsällskap för år 2021. 
Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår 
på sidorna 7-24 i detta dokument.



Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
äsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.



Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för föreningen och för koncernen.



Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten 
”Det registrerade revisionsbolagets ansvar” samt ”Den förtroendevalde 
revisorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till föreningen och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat 
revisionsbolag har 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
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för den andra informationen. Den andra informationen består
av sidorna 3-6 och 27-29 i detta dokument (men innefattar inte 
årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna).



Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information.



I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga 
om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.



Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller 
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har 
inget att rapportera i det avseendet.



Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.



Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av föreningens och koncernens 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. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera föreningen, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta.



Det registrerade revisionsbolagets ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
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 revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag 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 årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför gransknings-
åtgärder 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 misstag, 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 gransk-
ningsåtgärder 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 verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.



• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens 
och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar  
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna  
i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,  



REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i Stockholms Travsällskap Org.nr. 802003-5567   
  Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
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modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att en förening och en koncern 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 transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.



• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende 
den finansiella informationen i enheterna eller affärsaktiviteterna 
inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncern-
redovisningen. 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 



Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Stockholms Travsällskap för år 2021 
samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust.



Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören 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 föreningen och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.



Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.



Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för föreningens 
organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. 
Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens 
ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens 
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt.



Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 



omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi  
identifierat.



Den förtroendevalde revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt 
god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande 
bild av föreningens resultat och ställning.
   
  
  



en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören 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 stadgarna.



Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
det registrerade revisionsbolaget professionellt 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 det 
registrerade revisionsbolagets professionella bedömning och övriga 
valda revisorers bedömning med utgångspunkt 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 stadgarna.



Stockholm den
 
  BDO Mälardalen AB



Sören Söderback Malin Nilsson
Förtroendevald revisor Auktoriserad revisor



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
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§1 i Välfärdsfondens stadgar:
Stiftelsen Stockholms Travsällskaps Välfärdsfond har, 
medelst de till fondens förfogande stående medlen, 
till ändamål:     
 
• att genom kontinuerligt understöd söka åstadkomma  
 ekonomisk hjälp åt tränare, stallmän och övriga, som aktivt  
 deltagit inom travsporten hos Stockholms Travsällskap och  



Välfärdsfonden är from 2019 bokförd som ändamålsbestämda medel inom Eget Kapital i Stockholms Travsällskaps bokföring.
Tidigare år har dessa medel inte funnits bokförda i något bolag i koncernen. Från och med februari 2022 är Välfärdsfonden 
en egen registrerad stiftelse med eget organisationsnummer. Från och med 2022 kommer Välfördsfonden redovisas 
i egen separat årsredovisning och deklaration.     



REDOGÖRELSE STOCKHOLMS 
TRAVSÄLLSKAPS VÄLFÄRDSFOND  
Förvaltning 2021  



 Inkomster under året    



Räntor 0
    
 Utgifter under året    
Understöd -35 000



Resultat för året -35 000
    



 Kapitalbehållning per 2021-12-31    



Ingående behållning från 2020 2 877 001



Resultat för år 2021 -35 000



Utgående behållning 2 842 001
    
I kapitalbehållningen ingår    
Specialinlåningskonto 1 350 000
Avanza Bank 900 000
Sparkonto 592 001
Summa kronor 2 842 001
    
  



 vilka efter längre tids verksamhet genom ålder, sjuklighet  
 eller andra oförvållade omständigheter helt eller delvis 
 sakna utkomstmöjligheter samt    
  
• att utöva en allmän understöds- och hjälpverksamhet till  
 behövande bland sagda tränare och stallpersonal. 











 ÅRSREDOVISNING 2021  I  Stockholms Travsällskap   28



 m² areal Taxering mark Taxering byggnad Total



  BROMMA FÖRSAMLING 



Bällsta 1:32 5 400 43 200 000 120 800 000 164 000 000



Bällsta 1:34 (nybildad 2016) 256 776 0 0 0



    



 SPÅNGA FÖRSAMLING    



Tidtagaren nr 9 957   



Tidtagaren nr 10 933   



Vadhållaren nr 7 1 036   



Vadhållaren nr 8 1 081   



Hästskötaren nr 5 859   



Tidtagaren nr 1  983   



Tidtagaren nr 2 1 013   



Tidtagaren nr 3 1 111 2 058 000  2 058 000



Tidtagaren nr 4 1 039 2 020 000  2 020 000



Tidtagaren nr 5 1 133 2 349 000 3 304 000 5 653 000



Tidtagaren nr 6 1 031 2 295 000 3 800 000 6 095 000



Tidtagaren nr 7 962 2 259 000 4 618 000 6 877 000



Tidtagaren nr 8 960 2 258 000 4 773 000 7 031 000



Vadhållaren nr 6 1 014 2 286 000 1 513 000 3 799 000



Vadhållaren nr 9 1 081 2 322 000 1 550 000 3 872 000



Instruktören nr 9 842 2 195 000 1 982 000 4 177 000



Sulkyn nr 1 1 055 2 051 000 2 245 000 4 296 000



Banmästaren nr 10 838 2 193 000 2 238 000 4 431 000



 280 104 67 486 000 146 823 000 214 309 000  
     



STS FASTIGHETSINNEHAV 



Stockholms Travsällskaps fastighetsinnehav per 31/12 2021   
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STS FASTIGHETSINNEHAV 



AB Solvallas Travbanas fastighetsinnehav per 31/12 2021    
  
 m² areal 



  BROMMA FÖRSAMLING 



Bällsta 1:4 13 619 



Bällsta 1:3 7 116  



    



 SPÅNGA FÖRSAMLING    



Banmästaren nr 11 1 491



Banmästaren nr 12 1 377



Banmästaren nr 13 2 131



Banmästaren nr 14 1 498



Instruktören nr 4 818



Instruktören nr 5 838



Instruktören nr 6 802



Instruktören nr 15 999



Instruktören nr 16 968



Skrivaren nr 9 1 610



Skrivaren nr 10 2 030



Skrivaren nr 11 2 014



Vadhållaren nr 10 1 340



Vadhållaren nr 11 1 016



Vadhållaren nr 12 884



Ryktaren nr 1 1 528



Ryktaren nr 2 1 367



Ryktaren nr 3 892



Ryktaren nr 4 855



Ryktaren nr 5 800



Bromsten12:1 533



Bromsten 12:2 387



Bromsten 12:3 486



Bromsten 12:4 449



Bromsten 12:5 718



Bromsten 12:6 822



Bromsten 12:7 817



Bromsten 12:8 833



 30 303 



Skattefri sportanläggning 



Skattefri sportanläggning 
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       /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJVJX5Rzc
       Rolf Jörgen
       Forsberg
       jorgen.forsberg@solvalla.travsport.se
       196909297811
       1969/09/29
       213.212.32.234
     
    
     196909297811
     2022-03-29T07:03:23.584Z
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJVJX5Rzc
     Rolf Jörgen
     Forsberg
   
  
   
    notification.sent
    2022-03-29T07:03:27.528Z
    rJDByNxQ5
    
     rJDByNxQ5
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJ4XQ9Afc
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJ4XQ9Afc/notifications/rJDByNxQ5
     Dokument att signera
     anders.holmgren@atlascapitalgroup.net
     2022-03-29T07:03:27.376Z
     53967022-a7c2-4a83-95d2-bb5c99d05d8c
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-03-29T11:32:32.837Z
    rJMO8ADeX9
    
     rJMO8ADeX9
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJ4XQ9Afc
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJ4XQ9Afc/notifications/rJMO8ADeX9
     Dokument att signera
     anders.holmgren@atlascapitalgroup.net
     2022-03-29T11:32:32.673Z
     93e80f6d-1101-4891-bc93-a3bee0e7b131
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-03-29T12:09:33.723Z
    BJ4XQ9Afc
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
      94.234.96.36
    
     BJ4XQ9Afc
     2022-03-29T12:09:33.685Z
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJ4XQ9Afc
     /envelopes/rkpdf9Af9
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJ4XQ9Afc
     Anders
     Holmgren
     94.234.96.36
   
  
   
    signature.created
    2022-03-29T12:11:18.430Z
    ByWFM5RGq.e73347dc-0b2f-4fb4-b62f-35974628f4cf
    
     ByWFM5RGq.e73347dc-0b2f-4fb4-b62f-35974628f4cf
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       /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJ4XQ9Afc
       ANDERS
       HOLMGREN
       anders.holmgren@atlascapitalgroup.net
       197407034631
       1974/07/03
       94.234.96.36
     
    
     197407034631
     2022-03-29T12:11:17.839Z
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJ4XQ9Afc
     ANDERS
     HOLMGREN
   
  
   
    notification.sent
    2022-03-29T12:11:33.566Z
    ryT_v_xQc
    
     ryT_v_xQc
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/Bk3dm50f5
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/Bk3dm50f5/notifications/ryT_v_xQc
     Dokument att signera
     lars.jonsson-bergman@cessmanagement.se
     2022-03-29T12:11:33.418Z
     ac7d8b9a-9b1c-42e7-a62d-807b857de165
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-03-29T16:13:13.983Z
    Bk3dm50f5
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.74 Safari/537.36 Edg/99.0.1150.55
      213.65.6.137
    
     Bk3dm50f5
     2022-03-29T16:13:13.958Z
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/Bk3dm50f5
     /envelopes/rkpdf9Af9
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/Bk3dm50f5
     Lars
     Jonsson Bergman
     213.65.6.137
   
  
   
    signature.created
    2022-03-29T16:13:48.856Z
    ByWFM5RGq.9d12a584-0adb-4aa3-b617-758b99de96b8
    
     ByWFM5RGq.9d12a584-0adb-4aa3-b617-758b99de96b8
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq/signatures/ByWFM5RGq.9d12a584-0adb-4aa3-b617-758b99de96b8
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq
     
      /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/Bk3dm50f5
      Lars Peter
      Jonsson Bergman
      1965/06/24
      196506247615
    
     signed
     bankid-se
     Lars Peter
     Jonsson Bergman
     1965/06/24
     213.65.6.137
     
      ByWFM5RGq
      109102e8-c9c7-4a53-a911-79b8bc36f3af
      true
      2022-03-29T16:13:48.242Z
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       /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/Bk3dm50f5
       Lars Peter
       Jonsson Bergman
       lars.jonsson-bergman@cessmanagement.se
       196506247615
       1965/06/24
       213.65.6.137
     
    
     196506247615
     2022-03-29T16:13:48.242Z
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/Bk3dm50f5
     Lars Peter
     Jonsson Bergman
   
  
   
    notification.sent
    2022-03-29T16:13:51.376Z
    rkwrg3e7q
    
     rkwrg3e7q
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/HkY57qAz9
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/HkY57qAz9/notifications/rkwrg3e7q
     Dokument att signera
     ola-bergstrom@hotmail.com
     2022-03-29T16:13:51.216Z
     8bd4b2e0-6dea-4397-9e91-52c15044d85e
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-03-30T10:13:42.937Z
    HkY57qAz9
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Safari/537.36
      90.231.144.193
    
     HkY57qAz9
     2022-03-30T10:13:42.904Z
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/HkY57qAz9
     /envelopes/rkpdf9Af9
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/HkY57qAz9
     Ola
     Bergström
     90.231.144.193
   
  
   
    signature.created
    2022-03-30T10:20:50.236Z
    ByWFM5RGq.ede2c7b8-5454-4b37-ae16-47b5e2f087f0
    
     ByWFM5RGq.ede2c7b8-5454-4b37-ae16-47b5e2f087f0
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq/signatures/ByWFM5RGq.ede2c7b8-5454-4b37-ae16-47b5e2f087f0
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq
     
      /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/HkY57qAz9
      OLA
      BERGSTRÖM
      1950/07/03
      195007037574
    
     signed
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     OLA
     BERGSTRÖM
     1950/07/03
     90.231.144.193
     
      ByWFM5RGq
      8d5e4f13-54d7-44fc-adee-a2a1595d71be
      true
      2022-03-30T10:20:49.517Z
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       /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/HkY57qAz9
       OLA
       BERGSTRÖM
       ola-bergstrom@hotmail.com
       195007037574
       1950/07/03
       90.231.144.193
     
    
     195007037574
     2022-03-30T10:20:49.517Z
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/HkY57qAz9
     OLA
     BERGSTRÖM
   
  
   
    notification.sent
    2022-03-30T10:20:52.473Z
    HJhZJhZQc
    
     HJhZJhZQc
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1eCmcCMq
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1eCmcCMq/notifications/HJhZJhZQc
     Dokument att signera
     kerstinskarp@icloud.com
     2022-03-30T10:20:52.282Z
     72827c7b-3c68-4f04-a558-980328ec60ae
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-03-30T12:14:29.494Z
    H1eCmcCMq
    
     
      Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Safari/605.1.15
      83.135.37.162
    
     H1eCmcCMq
     2022-03-30T12:14:29.458Z
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1eCmcCMq
     /envelopes/rkpdf9Af9
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1eCmcCMq
     Kerstin
     Skarp
     83.135.37.162
   
  
   
    signature.created
    2022-03-30T12:41:49.004Z
    ByWFM5RGq.88368e27-e36a-4039-97d1-7ed3d3ebb60d
    
     ByWFM5RGq.88368e27-e36a-4039-97d1-7ed3d3ebb60d
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq/signatures/ByWFM5RGq.88368e27-e36a-4039-97d1-7ed3d3ebb60d
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq
     
      /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1eCmcCMq
      Kerstin
      Skarp
      1954/02/13
      195402138225
    
     signed
     bankid-se
     Kerstin
     Skarp
     1954/02/13
     90.235.37.145
     
      ByWFM5RGq
      d719d7cf-b042-43f3-846d-91a579978920
      true
      2022-03-30T12:41:48.348Z
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       /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1eCmcCMq
       Kerstin
       Skarp
       kerstinskarp@icloud.com
       195402138225
       1954/02/13
       90.235.37.145
     
    
     195402138225
     2022-03-30T12:41:48.348Z
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1eCmcCMq
     Kerstin
     Skarp
   
  
   
    notification.sent
    2022-03-30T12:41:52.433Z
    H1dGeA-mc
    
     H1dGeA-mc
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/SJrWVq0Mq
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/SJrWVq0Mq/notifications/H1dGeA-mc
     Dokument att signera
     tomas.rudin@toolgate.se
     2022-03-30T12:41:52.249Z
     5262b0d0-6dd0-4527-ad34-4fd0b75e7955
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-03-30T14:11:29.115Z
    SJrWVq0Mq
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
      188.149.134.213
    
     SJrWVq0Mq
     2022-03-30T14:11:29.090Z
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/SJrWVq0Mq
     /envelopes/rkpdf9Af9
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/SJrWVq0Mq
     Tomas
     Rudin
     188.149.134.213
   
  
   
    signature.created
    2022-03-30T14:12:18.474Z
    ByWFM5RGq.e4227f74-68f9-41b8-8c97-8d64380f48b9
    
     ByWFM5RGq.e4227f74-68f9-41b8-8c97-8d64380f48b9
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq/signatures/ByWFM5RGq.e4227f74-68f9-41b8-8c97-8d64380f48b9
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq
     
      /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/SJrWVq0Mq
      TOMAS
      RUDIN
      1965/02/23
      196502230110
    
     signed
     bankid-se
     TOMAS
     RUDIN
     1965/02/23
     188.149.134.213
     
      ByWFM5RGq
      e594688d-8052-434d-b868-0c6cbeadec0c
      true
      2022-03-30T14:12:17.741Z
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       /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/SJrWVq0Mq
       TOMAS
       RUDIN
       tomas.rudin@toolgate.se
       196502230110
       1965/02/23
       188.149.134.213
     
    
     196502230110
     2022-03-30T14:12:17.741Z
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/SJrWVq0Mq
     TOMAS
     RUDIN
   
  
   
    notification.sent
    2022-03-30T14:12:22.873Z
    rk0rS1Gmc
    
     rk0rS1Gmc
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1kS45Azc
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1kS45Azc/notifications/rk0rS1Gmc
     Dokument att signera
     joachim.hakansson@edu.stockholm.se
     2022-03-30T14:12:22.743Z
     7379d348-55e1-4af5-b64d-3ce6323283ce
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-03-30T16:19:01.429Z
    H1kS45Azc
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Safari/604.1
      217.210.64.124
    
     H1kS45Azc
     2022-03-30T16:19:01.406Z
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1kS45Azc
     /envelopes/rkpdf9Af9
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1kS45Azc
     Joachim
     Håkansson
     217.210.64.124
   
  
   
    signature.created
    2022-03-30T16:20:17.795Z
    ByWFM5RGq.825f0824-366f-4673-8efc-6c8b994f63c2
    
     ByWFM5RGq.825f0824-366f-4673-8efc-6c8b994f63c2
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq/signatures/ByWFM5RGq.825f0824-366f-4673-8efc-6c8b994f63c2
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq
     
      /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1kS45Azc
      JOACHIM
      HÅKANSSON
      1964/08/24
      196408243316
    
     signed
     bankid-se
     JOACHIM
     HÅKANSSON
     1964/08/24
     90.235.68.123
     
      ByWFM5RGq
      cfd680a6-3331-46c2-959a-acecfa968fb3
      true
      2022-03-30T16:20:17.252Z
      PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPmRNQU9ZMll4R050LzNpSkR3eFZqN2F3MEV1Nit5RERHUG1Ucmg3dGtJNDg9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT55SE11eGhhVXluU0Q1M3BFVUhwWVloVFBDOXlnRDhhNUwyU3BraEQrQUNjPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5zT3gxSDQ4ZTN1ZVZkeWJHZit4RWlYb084aHgvbk1XZzUwOHJ4UUM5L2RYRlloQ0JFQnZSQnUyUFgrd2FqOGc3NHk2U080RkJFOXJqelVHc2o5Mmt3eFlmeVh1bFBocC9zQ21mQTU2ciszVEU1aDllMzhMNUNLOE0xM2Rac3FGWXFzaDV1SlFZRkcrSWl3V05qOURnZkFPazEweDFiS0U0WU1wT05LYjdpSThHMFA1VTlPbGtPd3dwOVB6NkE5WENlb3Jtb2VNVndVcXpNN0RDSWRnV0I1ak1COXN4WEVpWVhDOThtQXBJTTNNQVFWYmNybEkxT3ZsQkNpYVR0Z1VVc0t0d2w2dmh6dW5qUGJ1STF4NENxSS9DbThCREkvZmprUUVqQXlDQWdkcWt6MUd2dEYyV2E3czh3blFrOGk2L3N0TFFrYkNUanNVMCt1K3A1ODJqN0E9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGVnpDQ0F6K2dBd0lCQWdJSUpqajNNWXVEUVRJd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFc01Db0dBMVVFQXd3alUzZGxaR0poYm1zZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05Nakl3TXpBek1qTXdNREF3V2hjTk1qVXdNekEwTWpJMU9UVTVXakNCd1RFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCQXdLU01PRlMwRk9VMU5QVGpFUU1BNEdBMVVFS2d3SFNrOUJRMGhKVFRFVk1CTUdBMVVFQlJNTU1UazJOREE0TWpRek16RTJNVG93T0FZRFZRUXBEREVvTWpJd016QTBJREV3TGpBMUtTQktUMEZEU0VsTklFakRoVXRCVGxOVFQwNGdMU0JOYjJKcGJIUWdRbUZ1YTBsRU1Sc3dHUVlEVlFRRERCSktUMEZEU0VsTklFakRoVXRCVGxOVFQwNHdnZ0VpTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkFRVUFBNElCRHdBd2dnRUtBb0lCQVFEcmwyRVdBVXkxWFlkSUtIVHpEdXkrTGd3WTFKS0xjMVpjck1PU3FkQXpETi94YWxpWXEzbmEvOTIrT1RUR3AvUlpUUDd5WDNrcE0zNzhwbWxLY3gyWFNJQmhaMEVtWGV5QVM5K2o1TVFyWEtQRlhwNS9yWUc2STZ6TVdHRVVOaEJqMFpQQ3J1Mmd3NHlQdTRjSURNRXFmdFhBYWJHbUk2aDBabkVnVUtUaE9XZ1IwR1BQam4vS3V4K20wSkZNT2oyUGloc3p0NFoyWVpsY01GYng3dHlqdWpMNzVFRnd4V3YxcmJCZGNUS0pXYU5ETlhHUnFITEdTTmxXN2JyQXVLQ2ZKWmRxcDZaMFJ5eFBGaktIRlFNQm5BSXg4WG1xeG5Db0gwUGpxTFFRRUJIY1FxUzVnMlo4bHE2aXQrYno0LzY0dU9IdDFKbVpUSnBZYXlodmZuenhBZ01CQUFHamdhVXdnYUl3T3dZSUt3WUJCUVVIQVFFRUx6QXRNQ3NHQ0NzR0FRVUZCekFCaGg5b2RIUndPaTh2YjJOemNDNXlaWFp2WTJGMGFXOXVjM1JoZEhWekxuTmxNQk1HQTFVZElBUU1NQW93Q0FZR0tvVndUZ0VGTUE0R0ExVWREd0VCL3dRRUF3SUdRREFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JSM3BBaldycjEwSS9nRHc5ZlpYbWo0SUczQ01qQWRCZ05WSFE0RUZnUVUzc1hLdk1jR2lITGxXVjJsMWswdnprUnZBajh3RFFZSktvWklodmNOQVFFTEJRQURnZ0lCQUgxU0RSWlYreUZuYmRFdWNFdWJONzJRTXo4SHhhNGRkL1R2UEpaY1FQQm95Qk9NbHdJcUJZYkgzZ2RlVm45L2x3dlFsekV3bzNSaDZjTVo5aVpWVi9tZnY4RzJ3SlNtekxHaUQ5U3RjZkVoeGRRUDBQcWdrT0RtRktsQktOcVJVUHMwK0xZMWJGdWRKWGwwRmVVT1ZLUVI5UmlJSE52cm9jMlZoWW5BcVEwTCtQa2piWENFZ2trRTlIaFQvWVdPbmQ4QzFMNld3Uy9XV2dWcFNCL0p3d3crK2plUGRSNHpFQjdqYXNnLy8yUFlkaTNCWlZYTWtqTFFPbktNTUZNd0lscDUvcW1sRDZUdnFQQlM4SlpoWm14ZUxpVEt5ZVpVMklNTDlVUEluRndOY3lQNE9rWUVQZENCekplZHNZR2FkeFVBbW1DdHBaWVlUZHlBYkYyemtTWDJkMUZPbW85TzBTUUFwQVV5VSt5TW5IYkdUakVCRTE2dWJlRFE4bVV5STVubkJsM0xiN1lPaG1mZFN1YkhmbGZNRnBwUkVYLytGUU1sS0d1MllOeEhzUXZ5dk94VnUzams5VGxjZUdUWDBQOGRmWTEvMTJRUFZMLzM3dytCeVpRVnNtb1RrZUxQNkIxaWJDdGxxd29RUGMxMTVLM0dJSFFPUTZReHI5bnFaNHlCbmczcFFiLy92QzJ3ODlRY0cyb3lrYko4RitwenIwUHpldFQ0R2FDUFNuT09SQU5mWHBHb2ZSb3lPU2V1U2kxRmROWmpYenlmZ3VYbEtrM0VlV3ROa3JBMmVLRXJITDBxa0pJakJ0RklEOUtSU3BNYkpkMlh0K0tCY1FpbzYzVzRrOG1Hajd0TFJwVUVQcmNUWlU3dkk0VGl4Zk9qS3FTVEgxTzVIeVJ1PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGeWpDQ0E3S2dBd0lCQWdJSU5tUmZUd3Z3czJFd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFaU1DQUdBMVVFQXd3WlUzZGxaR0poYm1zZ1EwRWdkakVnWm05eUlFSmhibXRKUkRBZUZ3MHhNakV5TVRNd09URTRNREZhRncwek5ERXlNREV3T1RFNE1ERmFNRzB4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1Sc3dHUVlEVlFRS0RCSlRkMlZrWW1GdWF5QkJRaUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV3TWpBeE56YzNOVE14TERBcUJnTlZCQU1NSTFOM1pXUmlZVzVySUVOMWMzUnZiV1Z5SUVOQk15QjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUlJQ0lqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUUVGQUFPQ0FnOEFNSUlDQ2dLQ0FnRUF4WFFadmYzL2dVZElPTmRmRFF1QjFwNEYweVNxMkpOVnNzL01WTVY2anF0cmk4bDNBeUwvMW1BNFdSbGVON3RrY2tGb1Rpa01ZSmE3NmdsdUxSZmYzSDZDQ05KOFhXeFloeWxZZzhzd0F0Z3FMd2Y3L0s0b1B6RGtyNE9QSFlwaHcwTjdubXUybGhCUkF3bld2aDZuYXduWko4Skp1VXpac3VxQVVmUjJpVEZlNHVSSkpmWTN2bm0wdFFZQXVOclNrYmpTUWVZb216N3hFcUozMm9DRTZuOFRGdUR4M3RMM0VMSE1YMTlobk8ra2tyMVVZZGxRSGtML3M0SHI2aFFtUDQvZ1J3bjF0Q3N4Z1c4eGo2YTJma0NxQ3VEb1hrK2U2Y256ZzlKVkJZUjBVeGR2L3BzM204ZThGVEtIb2hHOEdZbTVuQUExenZYRittZzltbGdYSHBhNkFZZWN2K2FNbGJ2MWtwNGc4a3NTMzBBVWNVaG5NV0wvYnZ5NDFNc0NPU0d0dk9mL2RVOVBrUnE5cHFub2RFeTk5MU1LTXFMU3ZwWHFBandkdjZ6Tk5oVEhYUHVLaU85eTVuTHZQUW50YUpGdi9laWVNUUx2VE1NSkc3U09ZaXNHQlEybS8yYTNlSXJFbWhXd2Y2Y3dEMnRVSGNHTzhDekVzTmdlRjUzcHhnTnNMNXFOUjhaTDVmeVFVeTdVZ2cwbFRoSkFkWWkyejduMXlIdG9GZ1RJN2M2WDIyZW5sU2owOHh5Um50Z3kzTjRnQThVQ3c1SDdEUGZiQ2VPa0EvOGFxVzVrcjJoQjlBeGM1WFJpRnRlTmxsVHAvYTVMdXppcEo5SzRJQlJFTjQ2blYrM1ZISllKWUFyMG1zMm5Vdnc4WmdWT0JLRU5VRFhHK1o3THIra0NBd0VBQWFONE1IWXdIUVlEVlIwT0JCWUVGSGVrQ05hdXZYUWorQVBEMTlsZWFQZ2diY0l5TUE4R0ExVWRFd0VCL3dRRk1BTUJBZjh3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVWVEMUJLR000MTdLRlJyalkraHpJNUtUZDJzTXdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUVV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnRUdNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCRFFVQUE0SUNBUUJMWVJaQTIwMmxyZlh3VFRIV29PejdaeFRpYXZTSTIzYVJZRWc3cDdYM0RvSFdtQjROTGd0dTh3VUJwZDlRZkJ3NmRjNzd1ZTdZQkg0UEdrbDVqRlE3NjBMSzRDb1E2QmlZR05sUUhBdUhZL3ZwYzFidUFyN1ZkbkRTYWUzSG1NNjNnalZKR0srS1FHZDBQSHFPNnZYMWhEUHgwUnRXbWY1T2pBUENPMDNDcHZFNWY1dm1lVjFjMXRZVThXNGpxVk4xM3NpZlVrTEhtNWJKUHljcDNzS0V0M0laMU5LVzZkeG5rOVhGTGFkdWtGNEpDOFZ6WjNqT3EwRkVFTkRWR1hmRkZuMlB3Y255eWg3OUhrMHdSOHFPUzlaUjhhOFFNLzA4Mko3ZzZIY0JibkJWMGFtYUt1SmNxSlQxbDkrK0g5Zk5hT2hraEdyWGxVU3p2bTVnNVJiY1dRUjgrUk5GMzdzeE8wN3FxaVNuZTNVMlVta2VaOWxYMktieGhObUpaMitYZmlMRzM3YVJUbE9OTUVxeHN6ZEN0a2h3SlNmUnFTa2UrT01wQnVMZmlxak1NcHBCVUJDdURRUGVRK2hMclIwaHcvdXZpbk03NitUM00wWTIrVDNLUmwrVFhvTjhndHYwbU1PZVdxOUxUSHZvbGdlMkVUMitxM3RwSk1BZEZHcTVic0JHOXdIQ2FoNllkakhJTEhUZE1TT0hiY01nUENCM2o1QkJudFFMN3JzanBjRHphREVPUG5qRmJWcGIxYjUzVTVETW92Z1B1WjM4NjhQSGloR0RqQysyY1BmOWlrVnk3dmFiaTYvMUZTbzMxaDJXTFVmNGF1K09kUjd1K3F2ZUZjQUd5TGNBVDJ3cXJ5dFA1RlpKQkZqQ29OOFcyYVVRYis4SzM1L1JWQT09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGd0RDQ0E2aWdBd0lCQWdJSUE3c0xRVEVoenVvd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFa01DSUdBMVVFQ2d3YlJtbHVZVzV6YVdWc2JDQkpSQzFVWld0dWFXc2dRa2xFSUVGQ01SOHdIUVlEVlFRTERCWkNZVzVyU1VRZ1RXVnRZbVZ5SUVKaGJtdHpJRU5CTVJvd0dBWURWUVFEREJGQ1lXNXJTVVFnVW05dmRDQkRRU0IyTVRBZUZ3MHhNakV5TURjeE1qTXlNelphRncwek5ERXlNekV4TWpNeU16WmFNR014Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1Sc3dHUVlEVlFRS0RCSlRkMlZrWW1GdWF5QkJRaUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV3TWpBeE56YzNOVE14SWpBZ0JnTlZCQU1NR1ZOM1pXUmlZVzVySUVOQklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3Z2dJaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQ0R3QXdnZ0lLQW9JQ0FRRGFuU2UrYnJKcjJrdi91cGZWUTdlcEd5QUJYMTdqY1N5ZGJoWVZRWGFHc05GYjgxRkJKK2FweFU5LzFhSlljQitIaUREMXJ6Mkh0cFJaRXpMbFRyQjVCeSs5bEFmYUsxZHdpZFBnUzRMWnJzUC90ZHZTUzI1ckdBbXNBM0hpdVgyUUpJUDh6ajBrSDNMWDM3ZmdkZDMzOHhweFZlbnBIVXE1RG1yUU8rZGZOT0JTUUdTREpNUnBqcU54RTVZeWRkRFlKcFVjMTB5WFo2bWJEeEJvaGhIWXlkdVFLVjFZTXpUcHB3TG1hVEtBVXVHOXAzSmdmR2ZVeUN6L2dzVEZWb2E1bFZVVEdUUXpMSThlRVg3R2FlaWdYd1JVc0dMcGFLUVErbDU2d2Fnck9Lc1NxWWgzU2JWRStNU2sycDMyTmxlMWhqL1hZRUN0VU14blZXV2twUVFEOWRjVFp4TVhGSzc3MHdhajcra0FiS1AyajZpUDNhSGltWnFqcEVrUTJMQldXOVIrVkt1QUNtSmZUVy9ucFprMlZ6SXhESENDSHE4dDFjd3VUVFMwdmdMb0ZnWElwaHloV0ljUWVUNmFMTm1UMGVQQkhjY3BNdVI2UG9HeEhlVzFTNExTT0F4RkEwQzJLQzZ6eUlRdjIwV1BwdFRvYzNlRFU5MjY3eEpNNU1PODFGcHd1RTZiZ1JMZzUvenU1anhlZi9DTUpmUmM3OWNSSGhXTVhWdkZtRk5FRnVMZFdpVXd2QlpqUW9wcnlpK29LdnhPMng0U3lSOTlFcElFWmtlZjF5MktaZ3ErOFBZWTJZL00yd2tVWStISnd6aHd1ZXpudnpyMk5JV1kyZnNTOXB6dkFEb2ZFdzNTeGRzZU12NkhPbDFyWXRWNDVSa3FFeTFuc0ZqV0xRSURBUUFCbzNnd2RqQWRCZ05WSFE0RUZnUVVlRDFCS0dNNDE3S0ZScmpZK2h6STVLVGQyc013RHdZRFZSMFRBUUgvQkFVd0F3RUIvekFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JSbmlycXk2a2djZXZVN2FEY25jZ2Jya1dQTFV6QVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJBVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0FRWXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBRGdnSUJBQVkzYzZvRGQvUXVEamNQQW1rL2h4dDhlWXlNRXpnUzRNVUJERkFFYUlNNDY1N0VLRXAweFU2SnhJRnBvRjUvUmR5Vy8vanZWaXFBM3JiVVdZbm9BQ3owOW9pQ1Fnam5hWkpnSERPUSt0Nmcra1YyVm5FSkdHby9VRDZ4Y25KQ0ZtZGtFS3d4ZzRuai9rYjFWUnRQalppd0FLbzFhUjFDalZTaTlLRUFVaW5RelczSE1ueENYOXNjOVppOHhFZnJCU1ZraDJoVTZZSjNpTWI4VVRHV3VHMjJEUkJ5ZDM0U01DSTJjUU9ZWFZ6Mk1kNWp6S3dNTXJLWGlqQlhIbU1TVGhGbFBuR2NSdmhxQ3YzMjdXazFTWFBPNXoya1pKRUg1N3RUTWo2RTAxSGFGZ0NzZ2FqemFOblo4akFFNEpNSHFsZUEyVldjSEFYajhtckhIR1VWbEx6N1c2UkdBeHlzcE9DeHRKeEkxQVFNSVBYZGhaQkIxeDRwb2lHdURWOE1JN0NGZ3dhbmQrMWxtbTdrbWpnWW5QUktOdUdLTzVDdE9GZnZsNjUzYWt0RWNVYlJTaXc5L3VlbW81Tkk0UFg0c1d6VW0zL2FEb2tTT0dhVGZSTzhwYm1qTkJTaW1XRTI0NUQ0L0dzQ3JHdVA2RTJNdmtVaXhTT0FUeHg3Y2FzUHFrbGxWTzZ6eUxSV3JTN3poQXhRb3hSOE5xQ25SUW9Vb2E5M081dGdzaTFCY1NlbmhydFNhQ2kzZnZWbVkrNlZITmI4SFFpL2xHbnpUdFgzZ1ZJdURIcVcvajJxOWsyS3Q4anlxeHVIUElHK0lxbGxzMmxTYUdwME9wM0tYUVljYjhiKzFNZ0d0TWhlenNyalpORkxEcXZoSkFKMnpWMXJsZ3VTOVdCV3ArcVc8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48L1g1MDlEYXRhPjwvS2V5SW5mbz48T2JqZWN0PjxiYW5rSWRTaWduZWREYXRhIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgSWQ9ImJpZFNpZ25lZERhdGEiPjx1c3JWaXNpYmxlRGF0YSBjaGFyc2V0PSJVVEYtOCIgdmlzaWJsZT0id3lzaXd5cyI+Q2lBZ0lDQkl3NlJ5YldWa0lITnBaMjVsY21GeUlHUjFJR1J2YTNWdFpXNTBaWFE2SUNmRGhYSnpjbVZrYjNacGMyNXBibWNnTWpBeU1TQlRkRzlqYTJodmJHMXpJRlJ5WVhaenc2UnNiSE5yWVhBdWNHUm1KeTRnUjJWdWIyMGdZWFIwSUhOcmNtbDJZU0IxYm1SbGNpQnRaV1FLSUNBZ0lHUnBiaUJsTFd4bFoybDBhVzFoZEdsdmJpQm5iMlJydzZSdWJtVnlJRzlqYUNCbXc3WnlZbWx1WkdWeUlHUjFJR1JwWnlCMGFXeHNJSFpwYkd4cmIzSmxiaUJwSUdSdmEzVnRaVzUwWlhRdUNpQWdJQ0JUYVdkdVlYUjFjbVZ1SUhKbFoybHpkSEpsY21GeklHRjJJR1V0YzJsbmJtVnlhVzVuYzNScXc2UnVjM1JsYmlCV1pYSnBabWxsWkNCdlkyZ2daVzRnWW1WcmNzT2tablJsYkhObENpQWdJQ0J6YTJsamEyRnpJSFJwYkd3Z1pHbHVJR1V0Y0c5emRDNEtJQ0E9PC91c3JWaXNpYmxlRGF0YT48dXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+c1orenMreVkvd1A5THlnK29ZVWFhc2pWRVdUUmh6ZCtMV0VJYm5vZHlxdz08L3Vzck5vblZpc2libGVEYXRhPjxzcnZJbmZvPjxuYW1lPlkyNDlWbVZ5YVdacFpXUWdSMnh2WW1Gc0lFRkNMRzVoYldVOVZtVnlhV1pwWldRZ1IyeHZZbUZzSUVGQ0xITmxjbWxoYkU1MWJXSmxjajAxTlRZNE9ETXhNak16TEc4OVUzWmxibk5yWVNCSVlXNWtaV3h6WW1GdWEyVnVJRUZDSUNod2RXSnNLU3hqUFZORjwvbmFtZT48bm9uY2U+TVNWaElhbzE1aHJDSUdVUWpzemlBVkFLU1J3PTwvbm9uY2U+PGRpc3BsYXlOYW1lPlZtVnlhV1pwWldRZ1IyeHZZbUZzSUVGQzwvZGlzcGxheU5hbWU+PC9zcnZJbmZvPjxjbGllbnRJbmZvPjxmdW5jSWQ+U2lnbmluZzwvZnVuY0lkPjx2ZXJzaW9uPk55NHlOaTR3PC92ZXJzaW9uPjxlbnY+PGFpPjx0eXBlPlNVOVQ8L3R5cGU+PGRldmljZUluZm8+TVRVdU15NHg8L2RldmljZUluZm8+PHVoaT5OSDlaeml5V2Y4Wlc4SkZmM1VMWEpVaVBxSVU9PC91aGk+PGZzaWI+MDwvZnNpYj48dXRiPmNzMTwvdXRiPjxyZXF1aXJlbWVudD48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkNlcnRpZmljYXRlUG9saWNpZXM8L3R5cGU+PHZhbHVlPjEuMi43NTIuNzguMS41PC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48L3JlcXVpcmVtZW50Pjx1YXV0aD5wdzwvdWF1dGg+PHRva2VuPnRva2VuLW5vdC11c2VkPC90b2tlbj48L2FpPjwvZW52PjwvY2xpZW50SW5mbz48L2JhbmtJZFNpZ25lZERhdGE+PC9PYmplY3Q+PC9TaWduYXR1cmU+
      
       /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1kS45Azc
       JOACHIM
       HÅKANSSON
       joachim.hakansson@edu.stockholm.se
       196408243316
       1964/08/24
       90.235.68.123
     
    
     196408243316
     2022-03-30T16:20:17.252Z
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1kS45Azc
     JOACHIM
     HÅKANSSON
   
  
 
  4822912







 
  2022-03-29 09:03:23 CEST
  213.212.32.234
  Rolf Jörgen
  Forsberg
  1969-09-29
  Rolf Jörgen Forsberg
  196909297811
  






 
  2022-03-30 18:20:17 CEST
  90.235.68.123
  JOACHIM
  HÅKANSSON
  1964-08-24
  JOACHIM HÅKANSSON
  196408243316
  










ÅRSREDOVISNING 
STOCKHOLMS 




TRAVSÄLLSKAP
802003-5567




RÄKENSKAPSÅRET 
2021-01-01 - 2021-12-31















Verksamhetsberättelse .........................  3




Förvaltningsberättelse ..........................  7




Flerårsöversikt koncern ........................  9




Flerårsöversikt STS ..............................  9




Resultaträkning koncern .......................  10




Balansräkning koncern .........................  11




Kassaflödesanalys koncern ..................  12




Resultaträkning STS.............................  13




Balansräkning STS ...............................  14




Kassaflödesanalys STS........................  15




Tilläggsupplysningar .............................  16




Noter    ...............................................  19




Underskrifter .........................................  24




Revisionsberättelse ..............................  25




Redogörelse STS Välfärdsfond ............  27




STS Fastighetsinnehav ........................  28




Innehållsförteckning















 ÅRSREDOVISNING 2021  I  Stockholms Travsällskap   3




Styrelsen och verkställande direktören för Stockholms Travsällskap (STS), org. nr. 802003-5567, 
lämnar härmed årsredovisning samt koncernredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.
        




2021 blev även det ett prövningens år. Pandemin satte sina spår på 
verksamheten även i år. Solvalla hade osedvanlig otur när det kom 
till de olika restriktionerna. Till exempel så slog restriktionerna 
oturligt på såväl Elitloppet som på Kriteriet. 




Naturligtvis var publikbortfallet det som påverkade oss mest. 
Men även själva restriktionerna påverkade oss organisato-
riskt, tämligen påtagligt. Det kostar både personalresurser 
och pengar att följa de vid var tid gällande restriktionerna. 
Organisationen har klarat av de olika uppgifterna väl och 
genomförde tävlingarna föredömligt.




Ska man basera intresset för travsport efter intresset av att 
spela på trav så har vi inte påverkats negativt. Vi tror dock 
inte att det är så enkelt att dra den slutsatsen. Vi kommer 
under året att bli varse om vi tagit stryk av pandemin när det 
kommer till intresset att besöka Solvalla på plats. Det finns 
tendenser att så är fallet men vi tycker att det är för tidigt att 
dra någon definitiv slutsats.




VERKSAMHETSBERÄTTELSE  




VERKSAMHETSÅRET 2021




Sporten
Sportsligt påverkades inte heller 2021 av pandemin. Svensk 
Travsport kunde arrangera travtävlingar under året som 
planerat, dock utan såväl hästägare som publik under större 
delen av året. 




2020 kunde vi med hjälp av en stor andel utlandshästar hålla 
uppe antalet startande. Under 2021 när det tävlades ograverat 
i övriga länder kunde vi skönja ett ganska dramatiskt tapp 
på startande hästar. Det så kallade normtalet på riksplanet 
droppade från + 6 057 (2020) till + 1124 (2021). Solvallas 
normtal dök till – 317 (+171, 2020).  




Solvalla genomförde under året 89 tävlingsdagar ( 87 egna 
plus två som vi tog över från Eskilstuna respektive Gävle). 
I Solvallas lopp delades det ut 173 200 000 kr i prismedel 
under 2021.















Snacket innan var att det var ett dåligt, eller i alla fall ett 
mindre bra, Elitloppsfält som kom till start 2021. 




Vi som arrangörer var dock tämligen nöjda med det fält som 
Anders Malmrot bjöd in. När krutröken lagt sig så kunde 
vi konstatera att årets vinnare Don Fanucci Zet vann på 
1.08.9 vilket är den snabbaste tiden någonsin i en 
Elitloppsfinal. 




Tider är naturligtvis inte allt men det bevisade att så 
dåligt var inte årets upplaga.




Elitloppshelgen genomfördes under restriktioner. Åtta 
personer utomhus tilläts, däremot kunde vi välkomna folk 
i våra restauranger. Dock med en meter mellan borden 
och begränsat antal vid varje bord. Men jämfört med 
2020 var det en avsevärd förbättring
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Solvallas sportsliga framgångar i svenska lopp (ett axplock):




ELITLOPPET 2021




*Segerrikast   **Vinstrikast   *** Serie                                                




  Treåringar
Francesco Zet  Svenskt Trav-Kriterium, Breeders Crown (H/V)
Lara Boko Svenskt Trav-Oaks
Glamorous Rain Breeders Crown (S)




  Fyraåringar




Calgary Games Svenskt Travderby
Honey Mearas Stochampionatet, Derbystoet, Sto-SM




   
  Femåringar och äldre




Don Fanucci Zet Elitloppet
Who’s Who Hugo Åbergs Memorial, Norbottens Stora Pris
Milligan´s School Åbys Stora Pris
Very Kronos Sundsvall Open Trot, Svenskt Mästerskap




  Championat Solvalla




Kusk* Örjan Kihlström
Tränare * Timo Nurmos
Monte*** Emilia Leo
Lärlingschampion*** Andreas Lövdal
Amatör (kusk)*** Christer Otterström
Amatör (tränare)*** Christer Otterström
Uppfödare** Menhammar
Ägare ** Stall Zet




FRANCESCO ZET




EMILIA LEO
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TRAVSKOLAN 
Även 2021 blev ett svårarrangerat år för Travskolan på grund 
av pandemin. Vi ökade deltagarantalet från 320 elever (2021) 
till 379 elever. 




Ponnytävlingarna kördes inte helt enligt plan (pga pandemin), 
så i vår strävan att producera fler ponnykuskar/ licenser nådde 
vi inte hela vägen fram.  Men det viktiga arbetet har fortsatt 
stort fokus.




EKONOMI 
STS gjorde 2021 ett positivt resultat på 2,7 MSEK. Det måste 
ses som ett bra resultat givet förutsättningarna och bristen på 
intäkter. Vi kunde dock behålla en större del av våra sponsorer 
och jämfört med 2020 så hade vi alla fall någon form av 
restaurang- och entréintäkter.




Under året avvecklade vi vår egen restaurangverksamhet 
och har i stället valt att Pontus Frithiof Group ska utföra 
dessa tjänster åt Solvalla. Efter en, som förväntat, guppig 
start så har ”Pontus” kommit på banan och återkopplingen 
gällande såväl matens kvalité liksom service har markant 
förbättras.




PERSONAL OCH 
ORGANISATION 
2021-12-31 hade Solvalla 23 heltidsanställda. Solvalla har 
under året reducerat personalstyrkan med 3 personer. 
Så sedan pandemins utbrott är Solvalla 10 personer 
(heltidsanställda) färre. 




Vi kommer att gå upp i antal anställda under året. Dock 
så kommer vi inte att landa på samma nivå som innan 
pandemin men runt 26-27 personer bedömer vi som rimligt.




Vi valde att avsluta vårt samarbete med AF Elteknik under 
2021 och istället har vi anställt Jan Rydén som tidigare 
jobbade för AF. Denna konvertering är 1:1 i person, men 
en bättre affär för STS. Detsamma kommer vi att göra 
med HAC under året. 




FASTIGHETER 
Detaljplanearbetet för Solvallastaden sattes på halt av 
Stockholms Stad i maj 2019 och detaljplanen kom inte heller 
igång under 2021. Anledningen till att detaljplanen pausats 
är fortsatt att staden inte lyckats lösa skolfrågan. 




Solvalla och Balder tog ett eget initiativ och började under 
2020 att skissa på och mejsla fram en lösning för skolan, 
såväl placering som finansiering, med ambitionen att hjälpa 
staden att komma vidare. Det har dock tagit en vändning och 
nu är huvudspåret att Stockholm Stad driver frågan vidare 
i egen regi i samarbete med SISAB. I skrivande stund vet vi 
inte exakt när detaljplanen kommer att återupptas. 




STS har sedan tidigare ett avtal med Balder om försäljning 
av marken på och runt parkeringen på den södra sidan. 
Under 2021 genomfördes en omfattande process för att 
sälja ytterligare tre kvarter, och sällskapet godkände på 
Höststämman de stora dragen i en sådan affär. Förhandlingar 
med köparen har pågått sedan dess, och förhoppningen 
är att ett avtal skall kunna presenteras för beslut på 
vårstämman 2022. 




SVENSK TRAVSPORTS  
ORGANISATION
Svensk Travsport har de senaste åren genomfört ett 
omfattande arbete kring hur man skall vara organiserade. 
Ett stort antal förslag har diskuterats, allt ifrån en ekonomisk 
förening med gemensamt ägande av arenor till ett renodlat 
aktiebolag ägt av sällskapen. Under 2021 landade processen 
i att man kommer fortsätta med den ideella föreningen ST, 
men tydliggöra STAB:s roll i verksamheten. 




För STS del innebär detta inga större förändringar; sällskapen 
och BAS-organisationerna kommer fortsatt att vara medlemmar 
i den ideella föreningen ST. De stora förändringarna, förutsatt 
att de nya stadgarna godkännes, ligger i en mer omfattande 
och tydliggjord styrmodell samt öppningen för associerade 
medlemmar (i första hand Danmark). Även styrelsen i ST 
kommer att förändras, med tydligare process kring sällskapens 
inflytande genom styrelserepresentation. Den stora och 
ännu olösta frågan kretsar kring ATG och ägarbilden, där sta-
ten ännu inte gett besked kring vilka förändringar man 
kan acceptera.  
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ARENA
Arenafrågan fick stå tillbaka även under större delen av 
2021. Dock har vi mer på allvar börjat jobba med frågan 
under Q4 2021. Till exempel deltar tre olika arkitektkontor 
i ett parallellt arkitektuppdrag och de kommer samtliga att 
lämna förslag på en enklare gestaltning hur framtida Solvalla 
kan komma att se ut. Vi kommer att under 2022 kunna delge 
medlemmarna dessa tankar och idéer.




TVISTER
Föreningen och dess dotterbolag är inte involverade 
i några tvister




FRAMTIDA UTVECKLING
En framtidsspaning har sällan varit vanskligare än nu. 
Vi har precis (tillfälligt?) kommit ur en pandemi för att en 
annan kris i egenskap av krig i Ukraina tar vid. Det mänskliga 
lidandet är naturligtvis otvivelaktigt det värsta men även 




Solvalla påverkas på det affärsmässiga planet. Viljan att 
sponsra evenemang upplever vi just nu är låg.




Börsfall och inflation är inte heller faktorer som påverkar vår 
affär positivt i det korta perspektivet. Den allmänna oron som 
sprider sig i samhället påverkar i allra högsta grad Solvallas 
affär. Privatpersoner håller hårdare i plånboken och bolagen 
är inte så väldigt benägna att ingå partnersamarbeten.




När detta skrivs kommer rapporter om att covid-19 har tagit 
ny fart i Kina. Om det kommer att påverka oss i Sverige kan 
inte vi veta idag, dock är vi rustade för en ny pandemivåg 
med framförallt en låg kostnadsmassa.




Solvallastaden är viktig för Solvallas utveckling. Fokuset är, 
och kommer att vara, att få detta stora utvecklingsprojekt att 
utvecklas på bästa sätt för Solvallastaden i allmänhet och 
Solvalla/STS i synnerhet. Det kommer att dyka upp gupp 
längs vägen, så tålamod kommer att fortsatt vara ett ledord 
i den processen.




Anders Holmgren Jörgen Forsberg
Ordförande, Stockholms Travsällskap Verkställande Direktör, Solvalla
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Verksamhetens art och inriktning 
”STS är idag genom Solvalla nordens största travbana och 
en av världens främsta travarenor, med tävlingar under större 
delen av året. Det är en levande mötesplats som kan erbjuda 
något för alla. Solvalla förmedlar puls, upplevelser och  
engagemang. Det är dessutom en arena under ständig  
utveckling och rymmer 35 000-40 000 personer. Förutom 
kärnverksamheten travtävlingar bedriver Solvalla även  
travskola och restauranger samt anordnar olika evenemang, 
mässor, konferenser och företagsevent. 
Bolaget har sitt säte i Stockholms Kommun.  
   
Ägarförhållanden   
STS är en ideell förening och den 31 december 2021 
uppgick antalet medlemmar till 120 (115) varav 3 (3) 
hedersmedlemmar.   
   
Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret   
• Anders Holmgren fortsatte under året som ordförande  
 för Stockholms Travsällskap. Vid stämman valdes 
 Fredrich Lovén och Joachim Håkansson in som nya 
 ledamöter i styrelsen.   
• Hösten 2021 avvecklades dotterbolaget Solvalla 
 Utvecklings AB (SUAB) I enlighet med beslut på 
 tidigare stämma. 
    




Styrelsemöten   
Antalet styrelsemöten har under året uppgått till 15 st  
   
Väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer  
En idrottsförening av Stockholms Travsällskaps storlek står 
hela tiden inför ett antal ekonomiska risker, såväl likviditets- 
som resultatmässiga. Vi har i verksamheten identifierat ett 
antal väsentliga risker såsom entréintäkter, intäkter från sam-
arbetspartners och kundförluster. Föreningens övergripande 
riskhantering beslutas av styrelsen och anger ramar för hur 
olika typer av risker ska hanteras. Risk för minskade entré-
intäkter balanseras via ökad försäljning av förköpta biljetter 
och att hela tiden leverera en sportslig produkt på hög nivå. 
Risk vid intäkter från samarbetspartners hanteras genom att 
skriva flerårsavtal med olika löptider. Kundförlustrisk minskas 
genom rutiner för godkännande av nya kunder och välfung-
erande kravrutiner. Även skatter och avgifter utgör en risk 
för ideella föreningar då det i vissa fall saknas en klar praxis 
eller vägledning för hur beskattning kan ske. För att hantera 
denna risk bevakar föreningen löpande tillgänglig information 
inom området. 
  
En stor del av Solvallas verksamhet styrs av centralt fattade 
beslut.  Detta gör långsiktiga planer  längre än 12 månader 
riskfyllda.
   
Vi vill belysa att det finns en risk med Solvallastaden. Den 
risken består främst av att detaljplanen inte vinner laga kraft 
eller förenas. Vi bedömer att risken är liten. 




FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Förslag till resultatdisposition (beloppen i kr)  
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel   




Kapital 7 850 573  
Årets resultat 2 757 884  
Ansamlad vinst 10 608 457  
   
Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 10 608 457  
   
   
Förändring eget kapital STS Ändamålsbestämda  Ansamlat  Totalt
  medel resultat 
Belopp vid årets ingång  55 953 -45 225 10 728
Årets resultat  2 758 2 758
Årets resultat Välfärdsfonden  -35 -35




 Belopp vid årets utgång  55 953 -42 502 -42 502
   
   
Förändring eget kapital Koncern Ändamålsbestämda  Ansamlat Totalt
  medel resultat 
Belopp vid årets ingång  53 072 -6 910 46 162
Avveckling SUAB  3 953 3 953
Årets resultat  2 758 2 758
Årets resultat Välfärdsfonden  -35 -35




 Belopp vid årets utgång  53 072 -234 52 838 




Förväntad framtida utveckling  
Solvalla är ledande travbanan i Sverige vad gäller antal 
travdagar, aktiva i regionen, hästar och antalet icke travrela-
terade event. Resultatet från verksamheten visar sig i stora 
sportliga framgångar och hög självfinansieringsgrad. Solvalla 
påbörjade 2015 arbetet med att utveckla arenaupplevelsen 
och har sedan dess genomfört en rad olika förändringar. 
Under 2021 fortsatte den utvecklingen och planer för att 
göra större genomgripande förändringar efter försäljningen 
av byggrätter fortsätter. Solvalla har som ambition att fort-
sätta att vara den ledande travbanan i Sverige.  
 
Arbetet med en ny arena fortsätter parallellt med arbetet 
med Solvallastaden. Dessa två projekt tillsammans med en 
ny tvärbanestation skapar goda förutsättningar för Solvallas 
framtid som Sveriges nationalarena för travsport samt en  
betydande evenemangsarena i Stockholm och Sverige.  
  
   




Miljö   
I enlighet med vår miljöpolicy strävar vi efter att minimera 
verksamhetens negativa miljöpåverkan när det gäller inköp, 
avfalls- och gödselhantering samt energianvändning.  
Vi arbetar aktivt med att ha en effektiv resursförbrukning. 
  
Resultatdisposition   
Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till  
efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödes- 
analyser samt noter. Om inget annat anges är alla belopp  
i tusentals svenska kronor.     
        
        
     















 ÅRSREDOVISNING 2021  I  Stockholms Travsällskap   9




Flerårsöversikt koncern  




  2021 2020 2019 2018 2017




Resultat efter finansnetto (Tkr) 2 758 1 082 25 945 468 -48 662
Balansomslutning (Tkr)* 239 139 230 835 235 910 239 650 240 562
Soliditet (%)* 22,1% 20,0% 19,1% 8,0% 6,6
Antal anställda** 32 41 56 58 40




*  Välfärdsfonden har tillkommit i ingående balanser i eget kapital from årsredovisningen 2019. 
   Balansomslutning och Soliditet inkluderar Välfärdsfonden from justerade siffror 2018.    
 
** Antal anställda har tidigare år räknats som antal individer istället för beräknat medelantal anställda under året. 
 From 2018 är siffrorna justerade.     
     




Flerårsöversikt STS          
  2021 2020 2019 2018 2017




Resultat efter finansnetto (Tkr) 2 557 1 096 26 216 785 -48 089
Balansomslutning (Tkr)* 199 806 195 790 201 060 204 380 204 380
Soliditet (%)* 6,7% 5,5% 4,8% -8,1% -9,9%
Antal anställda** 32 41 56 58 40




*  Välfärdsfondenhar tillkommit i ingående balanser i eget kapital. Balans-omslutning och Soliditet inkluderar 
 Välfärdsfonden from justerade siffror 2018.     




** Antal anställda har tidigare år räknats som antal individer istället för beräknat medelantal anställda under året. 
 From 2018 är siffrorna justerade.     
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Resultaträkning koncern
   




 Tkr Not 2021 2020
   




RÖRELSENS INTÄKTER   




Bidrag 1 75 203 76 728




Tävlingsintäkter  17 631 16 181




Restaurangintäkter  7 414 4 476




Reklamintäkter  7 755 8 035




Hyresintäkter  8 019 8 219




Nettoomsättning  116 022 113 639
   




Övriga rörelseintäkter  7 836 9 676




Summa rörelsens intäkter  123 858 123 315
   




RÖRELSENS KOSTNADER   




Priser 2 -16 545 -15 453




Tävlingskostnader  -5 187 -8 268




Varuinköp till Restaurang  -3 606 -2 379




Lokal & fastighet  -38 914 -31 605




Reklam & PR  -1 425 -2 840




Köpta tjänster 3 -9 651 -9 924




Personalkostnader 5 -32 665 -36 655




Övriga rörelsekostnader 4 -3 211 -5 344




Summa rörelsens kostnader  -111 204 -112 468
   




Rörelseresultat före avskrivningar  12 653 10 847
   




Avskrivningar  -6 607 -6 173




Rörelseresultat  6 046 4 674
   




FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER   
Ränteintäkter   




Räntekostnader 10 -3 288 -3 592




Resultat efter finansiella poster  2 758 1 082
   




Skatt på årets resultat 12 0 0




Årets resultat  2 758 1 082
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Balansräkning koncern
   




 Tkr Not 2021 2020
   




TILLGÅNGAR   




Fastigheter 6 69 249 72 698




Markanläggningar 6 10 937 11 356




Mark 6 35 022 35 022




Maskiner och inventarier 6 15 786 7 356




Pågående nyanläggning 6 67 993 68 297




Summa anläggningstillgångar  198 987 194 729
   




Varulager  39 408




Kundfordringar  1 599 1 844




Skattefordran  2 321 159




Övriga fordringar  93 1 954




Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 1 669 874




Kassa & bank  34 431 30 867




Summa omsättningstillgångar  40 152 36 106
 SUMMA TILLGÅNGAR  239 139 230 835
   




  




SKULDER OCH EGET KAPITAL   




Kapital  12 238 7 203




Uppskrivningsfond   35 000 35 000




Välfärdsfonden  2 842 2 877




Resultat  2 758 1 082




Summa eget kapital  52 838 46 162
   




Skulder till kreditinstitut 9 70 000 70 000




Övriga långfristiga skulder 9, 10 68 021 68 934




Summa långfristiga skulder  138 021 138 934
   




Leverantörsskulder  6 956 8 538




Svensk Travsport  3 318 2 742




Övriga skulder  12 957 11 492




Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 25 053 22 967




Summa kortfristiga skulder  48 284 45 739
 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  239 139 230 835
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Kassaflödesanalys koncern
   




 Tkr Not 2021 2020
   




DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   




Rörelseresultat före finansiella poster  6 046 4 674




Poster som ej påverkar kassaflödet  6 607 6 173




   12 653 10 847
   




Betald skatt  -2 162 196




   




Erlagd ränta  -3 288 -3 592




   




Utbetalning ur Välfärdsfonden  -35 -6




   




Ökning/minskning varulager  369 1 241




Ökning/minskning kundfordringar  245 4 431




Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  1 066 1 991




Ökning/minskning leverantörsskulder  -1 582 -2 762




Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  4 107 -2 476




Kassaflöde från den löpande verksamheten  11 373 9 876
   




INVESTERINGSVERKSAMHETEN   




   




Investeringar i materiella anläggningstillgångar 6 -6 895 -3 636




Kassaflöde från investeringsverksamheten  -6 895 -3 636
   




FINANSERINGSVERKSAMHETEN   




Upptagna lån  0 0




Amortering av skuld  -913 -913




Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder  0 0




Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -913 -913
   




Årets kassaflöde  3 568 5 330
   




Likvida medel vid årets början  30 867 25 537




 Likvida medel vid årets slut  34 431 30 867
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Resultaträkning STS
   




 Tkr Not 2021 2020
   




RÖRELSENS INTÄKTER   
Bidrag 1 75 203 76 728




Tävlingsintäkter  17 631 16 181




Restaurangintäkter  7 414 4 476




Reklamintäkter  7 755 8 035




Hyresintäkter  8 019 8 219




Nettoomsättning  116 022 113 639
   




Övriga rörelseintäkter  7 835 9 676




Summa rörelsens intäkter  123 857 123 315
   




RÖRELSENS KOSTNADER   




Priser 2 -16 545 -15 453




Tävlingskostnader  -5 187 -8 268




Varuinköp till Restaurang  -3 606 -2 379




Lokal & fastighet  -39 119 -31 810




Reklam & PR  -1 425 -2 840




Köpta tjänster 3 -9 651 -9 924




Personalkostnader 5 -32 665 -36 655




Övriga rörelsekostnader 4 -3 207 -5 342




Summa rörelsens kostnader  -111 405 -112 671
   




Rörelseresultat före avskrivningar  12 452 10 644
   




Avskrivningar  -6 607 -6 173




Rörelseresultat  5 845 4 471
   




FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER   
Ränteintäkter  0 0




Räntekostnader  -3 288 -3 592




Resultat efter finansiella poster  2 557 879
   




Bokslutsdispositioner  201 217




Resultat före skatt  2 758 1 096
   




Skatt på årets resultat 12 0 0




 Årets resultat  2 758 1 096
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Balansräkning STS
   




 Tkr Not 2021 2020
   




TILLGÅNGAR   
Fastigheter 6 69 249 72 698




Markanläggningar 6 10 932 11 351




Mark 6  0




Maskiner och inventarier 6 15 786 7 356




Pågående nyanläggning 6 67 362 71 636




Summa anläggningstillgångar  163 329 163 041
   




Aktier i koncernföretag 7 283 783




Summa finansiella anläggningstillgångar  283 783
   




Varulager  39 408




Kundfordringar  1 599 1 842




Koncernfordringar  734 698




Skattefordran  2 321 0




Övriga fordringar  50 1 954




Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 1 669 874




Kassa & bank  29 782 26 190




Summa omsättningstillgångar  36 194 31 966
 SUMMA TILLGÅNGAR  199 806 195 790
   




   




SKULDER OCH EGET KAPITAL   
Kapital  7 851 6 755




Ändamålsbestämda medel - Välfärdsfonden  2 842 2 877




Resultat  2 758 1 096




Summa eget kapital  13 451 10 728
   




Skulder till kreditinstitut 9 70 000 70 000




Övriga långfristiga skulder 9, 10 68 021 68 934




Summa långfristiga skulder  138 021 138 934
   




Leverantörsskulder  6 956 8 536




Svensk Travsport  3 318 2 742




Skatteskuld  0 412




Övriga skulder  12 932 11 467




Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 25 132 22 971




Summa kortfristiga skulder  48 338 46 128
 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  199 806 195 790
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Kassaflödesanalys STS
   




 Tkr Not 2021 2020
   




DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   
Rörelseresultat före finansiella poster  5 845 4 471




Poster som ej påverkar kassaflödet  6 607 6 173




   12 452 10 644
   




Betald skatt  -2 733 77




   




Erlagd ränta  -3 288 -3 592




   




Utbetalning Välfördsfonden  -35 -6




   




Ökning/minskning varulager  369 1 241




Ökning/minskning kundfordringar  243 4 433




Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  1 073 3 528




Ökning/minskning leverantörsskulder  -1 580 -2 866




Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  4 202 -2 664




 Kassaflöde från den löpande verksamheten  10 703 10 801
   




INVESTERINGSVERKSAMHETEN   




Sålda dotterbolag  500 




Investeringar i materiella anläggningstillgångar 6 -6 895 -3 643




 Kassaflöde från investeringsverksamheten  -6 395 -3 643
   




FINANSERINGSVERKSAMHETEN   




Amortering av skuld  -913 -913




Erhållet/lämnat koncernbidrag  201 217




 Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -712 -696
   




Årets kassaflöde  3 596 6 462
   




Likvida medel vid årets början  26 190 19 728




 Likvida medel vid årets slut  29 782 26 190
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Allmän information 
Moderförening är Stockholms Travsällskap, org.nr. 
802003-5567 som är den största enheten i koncernen och 
där Solvalla Utvecklings AB, org. nr. 556855-2037  
och AB Solvalla Travbana, org. nr. 556012-6368, är dotter-
företag med säte i Bromma. Dessutom finns det ytterligare  
5 stycken helägda dotterbolag som var och ett har 5 st 
helägda dotterbolag. Bolagen är en del av strukturen  
i utvecklandet av Solvallastaden.   
  
Redovisningsprinciper och  
värderingsprinciper  
De redovisningsprinciper som är tillämpade överensstämmer 
med Årsredovisningslagen (1995:1554),  
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1  
Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).  
 
Koncernredovisning  
Koncernredovisningen omfattar moderföreningen Stockholms 
travsällskap och de företag över vilka moderföreningen direkt 
eller indirekt har bestämmande inflytande (dotterföretag).  
Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett annat 
företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla 
ekonomiska fördelar. Vid bedömningen av om ett bestämmande 
inflytande föreligger,ska hänsyn tas till innehav av finansiella 
instrument som är potentiellt röstberättigade och som utan 
dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras till röstberättigade  
eget kapitalinstrument. Hänsyn ska också tas till om  
företaget genom agent har möjlighet att styra verksamheten. 
Bestämmande inflytande föreligger i normalfallet då  
moderföretaget direkt eller indirekt innehar aktier som 
representerar mer än 50 % av rösterna.  
  
Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncern- 
redovisningen från och med tidpunkten för förvärvet till och 
med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett  
bestämmande inflytande över dotterföretaget. Redovisnings-
principerna för dotterföretag överensstämmer med koncernens  
redovisningsprinciper. Alla koncerninterna transaktioner,  
mellanhavanden samt orealiserade vinster och förluster  
hänförliga till koncerninterna transaktioner har eliminerats  
vid upprättandet av koncernredovisningen.  
  
Intäkter  
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning 
som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för  
mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.  
Koncernens intäkter består i huvudsak av tävlingskostnads- 
ersättningar, sponsor- och reklamintäkter, eventintäkter,  
hyresintäkter, entréintäkter samt intäkter från 
restaurangverksamhet. 




Försäljning av tjänster  
Intäkter från försäljning av tjänster på löpande räkning  
redovisas som intäkt i den period arbetet utförs och material 
levereras eller förbrukas.  
  
Utdelning och ränteintäkter  
Utdelningsintäkter redovisas när ägarens rätt att erhålla  
betalning har fastställts.  
  
Leasingavtal  
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de  
ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet 
av en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till 
leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som  
operationella leasingavtal. Koncernens finansiella leasingavtal 
är få och av immateriellt värde och därför redovisas samtliga 
leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing. Leasing- 
avgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över 
leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre 
återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden. 
   
Låneutgifter  
Låneutgifter redovisas i resultaträkningen i den period de 
uppkommer.   
  
Inkomstskatter  
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och  
uppskjuten skatt.  
  
Aktuell skatt  
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för  
perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade 
resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej  
skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för 
intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla 
i andra perioder. Koncernens aktuella skatteskuld beräknas  
enligt de skattesatser som gäller per balansdagen. 
 
Uppskjuten skatt  
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan 
det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella 
rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid 
beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas 
enligt den s.k. balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatte- 
skulder redovisas för i princip alla skattepliktiga temporära 
skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip 
för alla avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning  
det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida  
skattepliktiga överskott. Uppskjutna skatteskulder och  
skattefordringar redovisas inte om den temporära skillnaden 
är hänförlig till goodwill.    
  




TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga temporära 
skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, utom  
i de fall koncernen kan styra tidpunkten för återföring av de 
temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den  
temporära skillnaden kommer att återföras inom en  
överskådlig framtid.  
  
Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar  
omprövas varje balansdag och reduceras till den del det inte 
längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga resultat kommer 
att finnas tillgängliga för att  utnyttjas, helt eller delvis, mot 
den uppskjutna skattefordran.  
  
Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur företaget, 
per balansdagen, förväntar sig att återvinna det redovisade 
värdet för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade 
värdet för motsvarande skuld. Uppskjuten skatt beräknas  
baserat på de skattesatser och skatteregler som har  
beslutats före balansdagen.  
  
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då de 
hänför sig till inkomstskatt som debiteras av samma myndighet 
och då koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett 
nettobelopp.  
  
Aktuell och uppskjuten skatt för perioden  
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad  
eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig 
till transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital.  
l sådana fall ska även skatten redovisas direkt mot eget  
kapital. Vid aktuell och uppskjuten skatt som uppkommer  
vid redovisning av rörelseförvärv, redovisas skatteeffekten  
i förvärvskalkylen. 




Materiella anläggningstillgångar  
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och  
eventuella nedskrivningar. Anskaffningsvärdet består av  
inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet  
för att bringa den på plats och i skick att användas samt  
uppskattade utgifter för nedmonteringoch bortforsling av  
tillgången och återställande av plats där den finns.  
 
  
Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller  
redovisas som en separat tillgång, när det är sannolikt att 
framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med  
posten kommer att tillfalla koncernen och att anskaffnings- 
värdet för densamma kan mätas på ett tillförlitligt sätt.  




Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll samt  
tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i den  
period då de uppkommer. Då skillnaden i förbrukningen av  
en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter 
bedöms vara väsentlig, delas tillgången upp på dessa  
komponenter.  
  
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs 
så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat med 
beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av  
linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång 
har delats upp på olika komponenter skrivs respektive  
komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning 
påbörjas när den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. 
 
Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder 
har individuellt uppskattas till:  




 BYGGNADER:  




 Stomme 60-90 år
 Tak 25 år
 Fasad 20-100 år
 Inre ytskikt 10-20 år
 Installationer  20-80 år
 Mark        Obegränsat och därför ingen avskrivning på mark
 Inventarier, verktyg och installationer  5-10 år




  
Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas 
om det finns indikationer på att förväntad förbrukning har  
förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid  
föregående balansdag. Då företaget ändrar bedömning av 
nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella  
restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat. 
 
Borttagande från balansräkningen  
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång 
tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring, 
eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från 
användning eller utrangering/avyttring av tillgången eller 
komponenten. Den vinst eller förlust som uppkommer när 
en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort 
från balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt 
erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och  
tillgångens redovisade värde. Den realisationsvinst eller 
 realisationsförlust som uppkommer när en materiell  
anläggningstillgång eller en komponent tas bort från  
balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en  
övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.   
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Nedskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar     
Vid varje balansdag analyserar koncernen de redovisade  
värdena för materiella anläggningstillgångar för att fastställa 
om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har 
minskat i värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens  
återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en  
eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt att beräkna 
återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknar koncernen 
återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken 
tillgången hör.  
  
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med  
avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.   
Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader är det 
pris som koncernen beräknar kunna erhålla vid en försäljning 
mellan kunniga, av varandra oberoende parter, och som har 
ett intresse av att transaktionen genomförs, med avdrag för 
sådana kostnader som är direkt hänförliga till försäljningen. 
Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat 
framtida kassaflöde till nuvärde med en diskonteringsränta  
före skatt som återspeglar aktuell marknadsbedömning 
av pengars tidsvärde och de risker som förknippas med 
tillgången. För att beräkna de framtida kassaflödena har  
koncernen använt budget för de kommande fem åren.  
 
Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande 
enhet) fastställs till ett lägre värde än det redovisade värdet, 
skrivs det redovisade värdet på tillgången (eller den kassa- 
genererande enheten) ned till återvinningsvärdet. En ned-
skrivning ska omedelbart kostnadsföras i resultaträkningen. 
 
Vid varje balansdag gör koncernen en bedömning om den 
tidigare nedskrivningen inte längre är motiverad. 
 
Om så är fallet återförs nedskrivningen delvis eller helt.  
Då en nedskrivning återförs, ökar tillgångens (den  
kassagenererande enhetens) redovisade värde.  
Det redovisade värdet efter återföring av nedskrivning får inte 
överskrida det redovisade värde som skulle fastställts om 
ingen nedskrivning gjorts av tillgången (den kassagenererande 
enheten) under tidigare år. En återföring av en nedskrivning 
redovisas direkt i resultaträkningen.  
  
Uppskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar får skrivas upp om  
tillgångarna har ett tillförlitligt och bestående värde som  
väsentligt överstiger bokfört värde. 




Tillgången får skrivas upp till högst det högre värdet om 
uppskrivningsbeloppet används för avsättning till uppskriv-
ningsfond. Uppskrivningsbeloppet ökar tillgångarnas värde. 
 
Andelar i koncernföretag  
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde.  
 
Varulager  
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.  




Anskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning av först-  
in-först-ut-metoden (FIFU). Nettoförsäljningsvärde är  
försäljningsvärdet efter avdrag för beräknade kostnader som 
direkt kan hänföras till försäljningstransaktionen. 
l anskaffningsvärdet ingår utgifter för inköp samt andra 
utgifter för att varorna till deras aktuella plats och skick. 
 
Likvida medel  
Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla  
tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt 
andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas 
till kontanter och är föremål för en obetydlig risk för  
värdefluktuationer. 




För att klassificeras som likvida medel får löptiden inte  
överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet. 
 
Fordringar  
Fordringar är redovisade till det belopp varmed de  
beräknas inflyta.  
  
Kassaflöde  
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod.  
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 
som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassifi-
ceras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga 
finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obe-
tydlig risk för värdefluktationer, dels:  
- handlas på en öppen marknad till kända belopp eller 
- har en kortare återstående löptid än tre månader från  
anskaffningspunkten.  
  
Transaktioner med närstående  
Dotterbolaget Solvalla Utvecklings AB (SUAB) fakturerar 
Stockholms Travsällskap (STS) för kostnader att bedriva 
planprogram med Stockholms Stad i syfte att avyttra  
byggrätter. SUAB fakturerar STS med ett påslag om 5 %.




SUAB är under 2021 avvecklat, balanserade kostnader för 
planprogrammet kvarstår i STS’s balansräkning. 
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Noter
   




  Not 1   Bidrag STS och koncern  2021 2020
Tävlingsersättning månad (tidigare Basbelopp)  52 245 45 596




Rekryteringsersättning (tidigare Direktincitament)  1 276 1 992




Tävlingsersättning dag (tidigare Tävlingskostnadsersättning)  21 683 29 139




   75 205 76 728




  Not 2    Priser STS och koncern  2021 2020
Priser (inkl hederspriser)  -16 545 -15 453




                
 Not 3   Upplysning om revisionsarvode 2021 2021 2020 2020
  STS Koncern STS Koncern




BDO AB     




Revisionsuppdrag 270 270 272 272




Revision omställningsstöd 0 0 127 127




  270 270 399 399
Lekmannarevisor     




Revisionsuppdrag 23 23 23 23




      




Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar    




granskningen av årsredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning    




samt arvode för revisionsrådgivning som lämnats i samband med revisionsuppdraget.     




      




 Not 4   Leasingavtal     
 




Företaget är leasetagare genom operationella leasingavtal. Summan av årets kostnadsförda    




leasingsavgifter avseende operationella leasingsavtal uppgår till 2 753  (2 506) Tkr.     




Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller  enligt följande:   




   




  2021 2021 2020 2020
  STS Koncern STS Koncern
Förfallotidpunkt inom 1 år från balansdagen 1 411 1 411 1 265 1 265




Förfallotidpunkt 1 - 5 år från balansdagen 1 917 1 917 854 854




Förfallotidpunkt senare än 5 år från balansdagen 0 0 0 0




  2 753 2 753 2 119 2 119
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  Not 5   Medelantalet årsanställda, löner, arvodering och sociala kostnader




             
  2021 2021 Andel 2020 2020 Andel
 Medeltalet anställda STS Koncern kvinnor STS Koncern kvinnor
Stockholms Travsällskap 32 32 55% 41 41 56%




         




    2021 2021 2020 2020
Löner och andra ersättningar   STS Koncern STS Koncern
Styrelsen   491 491 423 423




Verkställande direktör   1 886 1 886 1 812 1 812




Extra arvode utredning   95 95 0 0




Övriga anställda   18 749 18 749 22 923 22 923




    21 221 21 221 25 158 25 158
      




Sociala kostnader      




Pensionskostnad för styrelse   0 0 0 0




Pensionskostnad för VD   460 460 483 483




Pensionskostnad för övriga   1 811 1 811 2 352 2 352




Sociala kostnader   7 613 7 613 7 711 7 711




    9 884 9 884 10 546 10 546
      




  Styrelsearvoden 2021  Styrelse-  Extraarvode/  Summa
   arvode  konsulttjänster  
Joachim Håkansson   25    -      25 




Holmgren, Anders   123    -      123 




Lovén Fredrich   25    -      25 




Johansson, Stefan  43   -      43 




Jonsson Bergman, Lars  72   -      72 




Ola Bergström  60   -      60 




Kerstin Skarp   64    -      64 




Tomas Rudin   64    -      64 




Hans Backe   15    -      15 




    491    -      491 




      
 Styrelsearvoden 2020  Styrelse-  Extraarvode/  Summa
   arvode  konsulttjänster  
Lars Björk  69  0  69




Holmgren, Anders  64  0  64




Häggström, Christer  41  0  41




Johansson, Stefan  59  0  59




Jonsson Bergman, Lars  59  0  59




Ortiz Bergström, Jessica  42  0  42




Ola Bergström  30  0  30




Hans Backe  59  0  59




   423  0  423
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  Not 6   Materiella anläggningstillgångar STS och koncern 




       




 Maskiner/inventarier STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 18 806 17 846 18 806 17 846
Inköp/byggnation 10 155 960 10 155 960
Försäljning/utrangering 0 0 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 28 961 18 806 28 961 18 806
      
Ingående avskrivningar -11 449 -10 180 -11 449 -10 180
Försäljning/utrangering 0 0 0 0
Årets avskrivning -1 725 -1 269 -1 725 -1 269
Utgående ackumulerade avskrivningar -13 174 -11 449 -13 174 -11 449
Bokförda värden 15 786 7 356 15 786 7 356
      
 Pågående nyanläggningar STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 71 636 67 614 68 297 64 282
Omklassificering till anläggningstillgång -4 801 0 -4 801 0
Inköp/byggnation 527 4 022 4 497 4 015
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 67 362 71 636 67 993 68 297
      
      
 Mark STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 0 1 340 35 022 36 362
Försäljning Mark 0 -1 340 0 -1 340
Bokförda värden 0 0 35 022 35 022
      
      
 Byggnader STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 262 882 262 882 262 882 262 882
Inköp/byggnation 238 0 238 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 263 120 262 882 263 120 262 882
      
Ingående avskrivningar -190 184 -186 464 -190 184 -186 464
Årets avskrivning -3 686 -3 720 -3 686 -3 720
Utgående ackumulerade avskrivningar -193 870 -190 184 -193 870 -190 184
Bokförda värden 69 250 72 698 69 250 72 698
      
      
 Markanläggningar STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 19 041 19 041 19 046 19 046
Inköp/byggnation 776 0 776 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 817 19 041 19 822 19 046
      
Ingående avskrivningar -7 691 -6 507 -7 691 -6 507
Årets avskrivning -1 195 -1 184 -1 195 -1 184
Utgående ackumulerade avskrivningar -8 886 -7 691 -8 886 -7 691
Bokförda värden 10 932 11 351 10 937 11 355
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  Not 7   Andelar i koncernföretag STS 




  Kapital- Rösträtts- Bokfört 
  andel andel värde 
AB Solvalla Travbana  100% 100% 33 
(org.nr. 556012-6368, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 1 AB 100% 100% 50 
 (org.nr 559055-5610, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 2 AB 100% 100% 50 
 (org.nr 559055-5669, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 3 AB  100% 100% 50 
(org.nr 559055-5677, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 4 AB 100% 100% 50 
 (org.nr 559055-5644, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 5 AB  100% 100% 50 
(org.nr 559055-5651, säte i Sthlm)     
 
Totalt bokfört värde   283 
      
 Aktier i Dotterbolag   STS STS
    2021 2020
Ingående anskaffningsvärde   783 783
Försäljning SUAB   -500 0
Bokförda värden   283 783




   




  Not 8   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter STS    




  2021 2020
Förutbetalda försäkringar 377 408
Övriga poster 1 292 467
  1 669 874 




   




  Not 9   Ställda panter och eventualförpliktelser STS     




  2021 2020
Pantbrev SEB 45 000 45 000
Pantbrev SEB 15 000 15 000
Pantbrev SEB 5 000 5 000
Pantbrev SEB 50 000 50 000
  115 000 115 000
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  Not 10   Skulder till kreditinstitut     




  2021 2020
Amortering inom 2 - 5 år (SEB) 70 000 70 000
  70 000 70 000




Övriga långfristiga skulder  
Amortering inom 2-5 år (ATG) 3 652 3 652
Amortering efter 5 år (ATG) 64 369 65 282  
  68 021 68 934




   




  Not 12   Skatt STS och koncern     




STS outnyttjade skattemässiga underskottsavdrag uppgick vid 2020 års taxering till 38 918 247 kronor    
och för koncernen till 39 115 957 kronor.
    
 
   




  Not 13   Disposition av årets resultat     




Efter avskrivningar och skatt redovisas ett överskott om 2 757 884 kronor som föreslås balanseras    
i ny räkning.    
 
    
 




   




  Not 11   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter STS      




 
  2021 2020
Semesterskuld och löneskuld 4 944 4 870
Sociala avgifter 1 106 1 687
Förutbetalda intäkter 901 929
Förutbetalda entrébiljetter för Elitloppet 3 957 2 599
Upplupna revisionsarvoden 387 270
Upplupen tävlingsersättning 9 793 8 707
Övriga poster 4 044 3 909
  25 132 22 971
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Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för Stockholms Travsällskap för år 2021. 
Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår 
på sidorna 7-24 i detta dokument.




Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
äsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.




Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för föreningen och för koncernen.




Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten 
”Det registrerade revisionsbolagets ansvar” samt ”Den förtroendevalde 
revisorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till föreningen och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat 
revisionsbolag har 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
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för den andra informationen. Den andra informationen består
av sidorna 3-6 och 27-29 i detta dokument (men innefattar inte 
årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna).




Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information.




I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga 
om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.




Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller 
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har 
inget att rapportera i det avseendet.




Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.




Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av föreningens och koncernens 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. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera föreningen, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta.




Det registrerade revisionsbolagets ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
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 revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag 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 årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför gransknings-
åtgärder 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 misstag, 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 gransk-
ningsåtgärder 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 verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.




• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens 
och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar  
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna  
i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,  




REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i Stockholms Travsällskap Org.nr. 802003-5567   
  Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
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modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att en förening och en koncern 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 transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.




• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende 
den finansiella informationen i enheterna eller affärsaktiviteterna 
inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncern-
redovisningen. 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 




Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Stockholms Travsällskap för år 2021 
samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust.




Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören 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 föreningen och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.




Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.




Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för föreningens 
organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. 
Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens 
ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens 
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt.




Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 




omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi  
identifierat.




Den förtroendevalde revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt 
god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande 
bild av föreningens resultat och ställning.
   
  
  




en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören 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 stadgarna.




Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
det registrerade revisionsbolaget professionellt 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 det 
registrerade revisionsbolagets professionella bedömning och övriga 
valda revisorers bedömning med utgångspunkt 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 stadgarna.




Stockholm den
 
  BDO Mälardalen AB




Sören Söderback Malin Nilsson
Förtroendevald revisor Auktoriserad revisor




Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
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§1 i Välfärdsfondens stadgar:
Stiftelsen Stockholms Travsällskaps Välfärdsfond har, 
medelst de till fondens förfogande stående medlen, 
till ändamål:     
 
• att genom kontinuerligt understöd söka åstadkomma  
 ekonomisk hjälp åt tränare, stallmän och övriga, som aktivt  
 deltagit inom travsporten hos Stockholms Travsällskap och  




Välfärdsfonden är from 2019 bokförd som ändamålsbestämda medel inom Eget Kapital i Stockholms Travsällskaps bokföring.
Tidigare år har dessa medel inte funnits bokförda i något bolag i koncernen. Från och med februari 2022 är Välfärdsfonden 
en egen registrerad stiftelse med eget organisationsnummer. Från och med 2022 kommer Välfördsfonden redovisas 
i egen separat årsredovisning och deklaration.     




REDOGÖRELSE STOCKHOLMS 
TRAVSÄLLSKAPS VÄLFÄRDSFOND  
Förvaltning 2021  




 Inkomster under året    




Räntor 0
    
 Utgifter under året    
Understöd -35 000




Resultat för året -35 000
    




 Kapitalbehållning per 2021-12-31    




Ingående behållning från 2020 2 877 001




Resultat för år 2021 -35 000




Utgående behållning 2 842 001
    
I kapitalbehållningen ingår    
Specialinlåningskonto 1 350 000
Avanza Bank 900 000
Sparkonto 592 001
Summa kronor 2 842 001
    
  




 vilka efter längre tids verksamhet genom ålder, sjuklighet  
 eller andra oförvållade omständigheter helt eller delvis 
 sakna utkomstmöjligheter samt    
  
• att utöva en allmän understöds- och hjälpverksamhet till  
 behövande bland sagda tränare och stallpersonal. 
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 m² areal Taxering mark Taxering byggnad Total




  BROMMA FÖRSAMLING 




Bällsta 1:32 5 400 43 200 000 120 800 000 164 000 000




Bällsta 1:34 (nybildad 2016) 256 776 0 0 0




    




 SPÅNGA FÖRSAMLING    




Tidtagaren nr 9 957   




Tidtagaren nr 10 933   




Vadhållaren nr 7 1 036   




Vadhållaren nr 8 1 081   




Hästskötaren nr 5 859   




Tidtagaren nr 1  983   




Tidtagaren nr 2 1 013   




Tidtagaren nr 3 1 111 2 058 000  2 058 000




Tidtagaren nr 4 1 039 2 020 000  2 020 000




Tidtagaren nr 5 1 133 2 349 000 3 304 000 5 653 000




Tidtagaren nr 6 1 031 2 295 000 3 800 000 6 095 000




Tidtagaren nr 7 962 2 259 000 4 618 000 6 877 000




Tidtagaren nr 8 960 2 258 000 4 773 000 7 031 000




Vadhållaren nr 6 1 014 2 286 000 1 513 000 3 799 000




Vadhållaren nr 9 1 081 2 322 000 1 550 000 3 872 000




Instruktören nr 9 842 2 195 000 1 982 000 4 177 000




Sulkyn nr 1 1 055 2 051 000 2 245 000 4 296 000




Banmästaren nr 10 838 2 193 000 2 238 000 4 431 000




 280 104 67 486 000 146 823 000 214 309 000  
     




STS FASTIGHETSINNEHAV 




Stockholms Travsällskaps fastighetsinnehav per 31/12 2021   
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STS FASTIGHETSINNEHAV 




AB Solvallas Travbanas fastighetsinnehav per 31/12 2021    
  
 m² areal 




  BROMMA FÖRSAMLING 




Bällsta 1:4 13 619 




Bällsta 1:3 7 116  




    




 SPÅNGA FÖRSAMLING    




Banmästaren nr 11 1 491




Banmästaren nr 12 1 377




Banmästaren nr 13 2 131




Banmästaren nr 14 1 498




Instruktören nr 4 818




Instruktören nr 5 838




Instruktören nr 6 802




Instruktören nr 15 999




Instruktören nr 16 968




Skrivaren nr 9 1 610




Skrivaren nr 10 2 030




Skrivaren nr 11 2 014




Vadhållaren nr 10 1 340




Vadhållaren nr 11 1 016




Vadhållaren nr 12 884




Ryktaren nr 1 1 528




Ryktaren nr 2 1 367




Ryktaren nr 3 892




Ryktaren nr 4 855




Ryktaren nr 5 800




Bromsten12:1 533




Bromsten 12:2 387




Bromsten 12:3 486




Bromsten 12:4 449




Bromsten 12:5 718




Bromsten 12:6 822




Bromsten 12:7 817




Bromsten 12:8 833




 30 303 




Skattefri sportanläggning 




Skattefri sportanläggning 














 
  2022-03-29 14:11:17 CEST
  94.234.96.36
  ANDERS
  HOLMGREN
  1974-07-03
  ANDERS HOLMGREN
  197407034631
  






 
  2022-03-30 14:41:48 CEST
  90.235.37.145
  Kerstin
  Skarp
  1954-02-13
  Kerstin Skarp
  195402138225
  



						2022-03-30T16:20:27+0000
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       /envelopes/ryl0RuE75/recipients/BJPZ1KNQ5
       FREDRICH
       LOVÉN
       fredrich@lovenbygg.se
       196202141054
       1962/02/14
       94.234.98.223
     
    
     196202141054
     2022-04-01T13:46:28.961Z
   
    
     /envelopes/ryl0RuE75/recipients/BJPZ1KNQ5
     FREDRICH
     LOVÉN
   
  
 
  9040690





 
  2022-03-29 14:11:17 CEST
  94.234.96.36
  ANDERS
  HOLMGREN
  1974-07-03
  ANDERS HOLMGREN
  197407034631
  




 
  2022-04-01 15:46:28 CEST
  94.234.98.223
  FREDRICH
  LOVÉN
  1962-02-14
  FREDRICH LOVÉN
  196202141054
  




 
  2022-03-30 14:41:48 CEST
  90.235.37.145
  Kerstin
  Skarp
  1954-02-13
  Kerstin Skarp
  195402138225
  


				2022-04-01T13:46:38+0000





		








 
  2022-03-29 18:13:48 CEST
  213.65.6.137
  Lars Peter
  Jonsson Bergman
  1965-06-24
  Lars Peter Jonsson Bergman
  196506247615
  


 
  2022-03-30 16:12:17 CEST
  188.149.134.213
  TOMAS
  RUDIN
  1965-02-23
  TOMAS RUDIN
  196502230110
  


 
  
   
    notification.sent
    2022-03-28T03:18:56.490Z
    B1d7KjAf5
    
     B1d7KjAf5
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJVJX5Rzc
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJVJX5Rzc/notifications/B1d7KjAf5
     Dokument att signera
     jorgen.forsberg@solvalla.travsport.se
     2022-03-28T03:18:56.343Z
     bff06658-c1ac-4300-8321-defb5e5713aa
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-03-28T13:28:21.773Z
    rkfpld4kQ9
    
     rkfpld4kQ9
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJVJX5Rzc
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJVJX5Rzc/notifications/rkfpld4kQ9
     Dokument att signera
     jorgen.forsberg@solvalla.travsport.se
     2022-03-28T13:28:21.640Z
     a1073f54-5d0c-494d-bdd2-eb55c3ed4d54
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-03-29T07:01:51.416Z
    BJVJX5Rzc
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.74 Safari/537.36 Edg/99.0.1150.55
      84.19.150.77
    
     BJVJX5Rzc
     2022-03-29T07:01:51.394Z
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJVJX5Rzc
     /envelopes/rkpdf9Af9
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJVJX5Rzc
     Jörgen
     Forsberg
     84.19.150.77
   
  
   
    signature.created
    2022-03-29T07:03:24.539Z
    ByWFM5RGq.f0c09c03-5544-4ee8-a0a6-e6ae21b8ba70
    
     ByWFM5RGq.f0c09c03-5544-4ee8-a0a6-e6ae21b8ba70
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq/signatures/ByWFM5RGq.f0c09c03-5544-4ee8-a0a6-e6ae21b8ba70
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq
     
      /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJVJX5Rzc
      Rolf Jörgen
      Forsberg
      1969/09/29
      196909297811
    
     signed
     bankid-se
     Rolf Jörgen
     Forsberg
     1969/09/29
     213.212.32.234
     
      ByWFM5RGq
      2f118ff8-b13d-4626-98e8-802e4f2ccf9a
      true
      2022-03-29T07:03:23.584Z
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       /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJVJX5Rzc
       Rolf Jörgen
       Forsberg
       jorgen.forsberg@solvalla.travsport.se
       196909297811
       1969/09/29
       213.212.32.234
     
    
     196909297811
     2022-03-29T07:03:23.584Z
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJVJX5Rzc
     Rolf Jörgen
     Forsberg
   
  
   
    notification.sent
    2022-03-29T07:03:27.528Z
    rJDByNxQ5
    
     rJDByNxQ5
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJ4XQ9Afc
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJ4XQ9Afc/notifications/rJDByNxQ5
     Dokument att signera
     anders.holmgren@atlascapitalgroup.net
     2022-03-29T07:03:27.376Z
     53967022-a7c2-4a83-95d2-bb5c99d05d8c
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-03-29T11:32:32.837Z
    rJMO8ADeX9
    
     rJMO8ADeX9
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJ4XQ9Afc
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJ4XQ9Afc/notifications/rJMO8ADeX9
     Dokument att signera
     anders.holmgren@atlascapitalgroup.net
     2022-03-29T11:32:32.673Z
     93e80f6d-1101-4891-bc93-a3bee0e7b131
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-03-29T12:09:33.723Z
    BJ4XQ9Afc
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
      94.234.96.36
    
     BJ4XQ9Afc
     2022-03-29T12:09:33.685Z
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJ4XQ9Afc
     /envelopes/rkpdf9Af9
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJ4XQ9Afc
     Anders
     Holmgren
     94.234.96.36
   
  
   
    signature.created
    2022-03-29T12:11:18.430Z
    ByWFM5RGq.e73347dc-0b2f-4fb4-b62f-35974628f4cf
    
     ByWFM5RGq.e73347dc-0b2f-4fb4-b62f-35974628f4cf
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq/signatures/ByWFM5RGq.e73347dc-0b2f-4fb4-b62f-35974628f4cf
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq
     
      /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/BJ4XQ9Afc
      ANDERS
      HOLMGREN
      1974/07/03
      197407034631
    
     signed
     bankid-se
     ANDERS
     HOLMGREN
     1974/07/03
     94.234.96.36
     
      ByWFM5RGq
      9d900d21-1b0b-4746-bce6-8f33f00f4b3e
      true
      2022-03-29T12:11:17.839Z
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      213.65.6.137
    
     Bk3dm50f5
     2022-03-29T16:13:13.958Z
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/Bk3dm50f5
     /envelopes/rkpdf9Af9
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/Bk3dm50f5
     Lars
     Jonsson Bergman
     213.65.6.137
   
  
   
    signature.created
    2022-03-29T16:13:48.856Z
    ByWFM5RGq.9d12a584-0adb-4aa3-b617-758b99de96b8
    
     ByWFM5RGq.9d12a584-0adb-4aa3-b617-758b99de96b8
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq/signatures/ByWFM5RGq.9d12a584-0adb-4aa3-b617-758b99de96b8
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq
     
      /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/Bk3dm50f5
      Lars Peter
      Jonsson Bergman
      1965/06/24
      196506247615
    
     signed
     bankid-se
     Lars Peter
     Jonsson Bergman
     1965/06/24
     213.65.6.137
     
      ByWFM5RGq
      109102e8-c9c7-4a53-a911-79b8bc36f3af
      true
      2022-03-29T16:13:48.242Z
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       /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/Bk3dm50f5
       Lars Peter
       Jonsson Bergman
       lars.jonsson-bergman@cessmanagement.se
       196506247615
       1965/06/24
       213.65.6.137
     
    
     196506247615
     2022-03-29T16:13:48.242Z
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/Bk3dm50f5
     Lars Peter
     Jonsson Bergman
   
  
   
    notification.sent
    2022-03-29T16:13:51.376Z
    rkwrg3e7q
    
     rkwrg3e7q
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/HkY57qAz9
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/HkY57qAz9/notifications/rkwrg3e7q
     Dokument att signera
     ola-bergstrom@hotmail.com
     2022-03-29T16:13:51.216Z
     8bd4b2e0-6dea-4397-9e91-52c15044d85e
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-03-30T10:13:42.937Z
    HkY57qAz9
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Safari/537.36
      90.231.144.193
    
     HkY57qAz9
     2022-03-30T10:13:42.904Z
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/HkY57qAz9
     /envelopes/rkpdf9Af9
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/HkY57qAz9
     Ola
     Bergström
     90.231.144.193
   
  
   
    signature.created
    2022-03-30T10:20:50.236Z
    ByWFM5RGq.ede2c7b8-5454-4b37-ae16-47b5e2f087f0
    
     ByWFM5RGq.ede2c7b8-5454-4b37-ae16-47b5e2f087f0
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq/signatures/ByWFM5RGq.ede2c7b8-5454-4b37-ae16-47b5e2f087f0
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq
     
      /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/HkY57qAz9
      OLA
      BERGSTRÖM
      1950/07/03
      195007037574
    
     signed
     bankid-se
     OLA
     BERGSTRÖM
     1950/07/03
     90.231.144.193
     
      ByWFM5RGq
      8d5e4f13-54d7-44fc-adee-a2a1595d71be
      true
      2022-03-30T10:20:49.517Z
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       /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/HkY57qAz9
       OLA
       BERGSTRÖM
       ola-bergstrom@hotmail.com
       195007037574
       1950/07/03
       90.231.144.193
     
    
     195007037574
     2022-03-30T10:20:49.517Z
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/HkY57qAz9
     OLA
     BERGSTRÖM
   
  
   
    notification.sent
    2022-03-30T10:20:52.473Z
    HJhZJhZQc
    
     HJhZJhZQc
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1eCmcCMq
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1eCmcCMq/notifications/HJhZJhZQc
     Dokument att signera
     kerstinskarp@icloud.com
     2022-03-30T10:20:52.282Z
     72827c7b-3c68-4f04-a558-980328ec60ae
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-03-30T12:14:29.494Z
    H1eCmcCMq
    
     
      Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Safari/605.1.15
      83.135.37.162
    
     H1eCmcCMq
     2022-03-30T12:14:29.458Z
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1eCmcCMq
     /envelopes/rkpdf9Af9
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1eCmcCMq
     Kerstin
     Skarp
     83.135.37.162
   
  
   
    signature.created
    2022-03-30T12:41:49.004Z
    ByWFM5RGq.88368e27-e36a-4039-97d1-7ed3d3ebb60d
    
     ByWFM5RGq.88368e27-e36a-4039-97d1-7ed3d3ebb60d
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq/signatures/ByWFM5RGq.88368e27-e36a-4039-97d1-7ed3d3ebb60d
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq
     
      /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1eCmcCMq
      Kerstin
      Skarp
      1954/02/13
      195402138225
    
     signed
     bankid-se
     Kerstin
     Skarp
     1954/02/13
     90.235.37.145
     
      ByWFM5RGq
      d719d7cf-b042-43f3-846d-91a579978920
      true
      2022-03-30T12:41:48.348Z
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       /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1eCmcCMq
       Kerstin
       Skarp
       kerstinskarp@icloud.com
       195402138225
       1954/02/13
       90.235.37.145
     
    
     195402138225
     2022-03-30T12:41:48.348Z
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1eCmcCMq
     Kerstin
     Skarp
   
  
   
    notification.sent
    2022-03-30T12:41:52.433Z
    H1dGeA-mc
    
     H1dGeA-mc
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/SJrWVq0Mq
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/SJrWVq0Mq/notifications/H1dGeA-mc
     Dokument att signera
     tomas.rudin@toolgate.se
     2022-03-30T12:41:52.249Z
     5262b0d0-6dd0-4527-ad34-4fd0b75e7955
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-03-30T14:11:29.115Z
    SJrWVq0Mq
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
      188.149.134.213
    
     SJrWVq0Mq
     2022-03-30T14:11:29.090Z
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/SJrWVq0Mq
     /envelopes/rkpdf9Af9
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/SJrWVq0Mq
     Tomas
     Rudin
     188.149.134.213
   
  
   
    signature.created
    2022-03-30T14:12:18.474Z
    ByWFM5RGq.e4227f74-68f9-41b8-8c97-8d64380f48b9
    
     ByWFM5RGq.e4227f74-68f9-41b8-8c97-8d64380f48b9
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq/signatures/ByWFM5RGq.e4227f74-68f9-41b8-8c97-8d64380f48b9
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq
     
      /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/SJrWVq0Mq
      TOMAS
      RUDIN
      1965/02/23
      196502230110
    
     signed
     bankid-se
     TOMAS
     RUDIN
     1965/02/23
     188.149.134.213
     
      ByWFM5RGq
      e594688d-8052-434d-b868-0c6cbeadec0c
      true
      2022-03-30T14:12:17.741Z
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       /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/SJrWVq0Mq
       TOMAS
       RUDIN
       tomas.rudin@toolgate.se
       196502230110
       1965/02/23
       188.149.134.213
     
    
     196502230110
     2022-03-30T14:12:17.741Z
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/SJrWVq0Mq
     TOMAS
     RUDIN
   
  
   
    notification.sent
    2022-03-30T14:12:22.873Z
    rk0rS1Gmc
    
     rk0rS1Gmc
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1kS45Azc
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1kS45Azc/notifications/rk0rS1Gmc
     Dokument att signera
     joachim.hakansson@edu.stockholm.se
     2022-03-30T14:12:22.743Z
     7379d348-55e1-4af5-b64d-3ce6323283ce
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-03-30T16:19:01.429Z
    H1kS45Azc
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Safari/604.1
      217.210.64.124
    
     H1kS45Azc
     2022-03-30T16:19:01.406Z
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1kS45Azc
     /envelopes/rkpdf9Af9
   
    
     /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1kS45Azc
     Joachim
     Håkansson
     217.210.64.124
   
  
   
    signature.created
    2022-03-30T16:20:17.795Z
    ByWFM5RGq.825f0824-366f-4673-8efc-6c8b994f63c2
    
     ByWFM5RGq.825f0824-366f-4673-8efc-6c8b994f63c2
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq/signatures/ByWFM5RGq.825f0824-366f-4673-8efc-6c8b994f63c2
     /envelopes/rkpdf9Af9/documents/ByWFM5RGq
     
      /envelopes/rkpdf9Af9/recipients/H1kS45Azc
      JOACHIM
      HÅKANSSON
      1964/08/24
      196408243316
    
     signed
     bankid-se
     JOACHIM
     HÅKANSSON
     1964/08/24
     90.235.68.123
     
      ByWFM5RGq
      cfd680a6-3331-46c2-959a-acecfa968fb3
      true
      2022-03-30T16:20:17.252Z
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Styrelsen och verkställande direktören för Stockholms Travsällskap (STS), org. nr. 802003-5567, 
lämnar härmed årsredovisning samt koncernredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.
        


2021 blev även det ett prövningens år. Pandemin satte sina spår på 
verksamheten även i år. Solvalla hade osedvanlig otur när det kom 
till de olika restriktionerna. Till exempel så slog restriktionerna 
oturligt på såväl Elitloppet som på Kriteriet. 


Naturligtvis var publikbortfallet det som påverkade oss mest. 
Men även själva restriktionerna påverkade oss organisato-
riskt, tämligen påtagligt. Det kostar både personalresurser 
och pengar att följa de vid var tid gällande restriktionerna. 
Organisationen har klarat av de olika uppgifterna väl och 
genomförde tävlingarna föredömligt.


Ska man basera intresset för travsport efter intresset av att 
spela på trav så har vi inte påverkats negativt. Vi tror dock 
inte att det är så enkelt att dra den slutsatsen. Vi kommer 
under året att bli varse om vi tagit stryk av pandemin när det 
kommer till intresset att besöka Solvalla på plats. Det finns 
tendenser att så är fallet men vi tycker att det är för tidigt att 
dra någon definitiv slutsats.


VERKSAMHETSBERÄTTELSE  


VERKSAMHETSÅRET 2021


Sporten
Sportsligt påverkades inte heller 2021 av pandemin. Svensk 
Travsport kunde arrangera travtävlingar under året som 
planerat, dock utan såväl hästägare som publik under större 
delen av året. 


2020 kunde vi med hjälp av en stor andel utlandshästar hålla 
uppe antalet startande. Under 2021 när det tävlades ograverat 
i övriga länder kunde vi skönja ett ganska dramatiskt tapp 
på startande hästar. Det så kallade normtalet på riksplanet 
droppade från + 6 057 (2020) till + 1124 (2021). Solvallas 
normtal dök till – 317 (+171, 2020).  


Solvalla genomförde under året 89 tävlingsdagar ( 87 egna 
plus två som vi tog över från Eskilstuna respektive Gävle). 
I Solvallas lopp delades det ut 173 200 000 kr i prismedel 
under 2021.







Snacket innan var att det var ett dåligt, eller i alla fall ett 
mindre bra, Elitloppsfält som kom till start 2021. 


Vi som arrangörer var dock tämligen nöjda med det fält som 
Anders Malmrot bjöd in. När krutröken lagt sig så kunde 
vi konstatera att årets vinnare Don Fanucci Zet vann på 
1.08.9 vilket är den snabbaste tiden någonsin i en 
Elitloppsfinal. 


Tider är naturligtvis inte allt men det bevisade att så 
dåligt var inte årets upplaga.


Elitloppshelgen genomfördes under restriktioner. Åtta 
personer utomhus tilläts, däremot kunde vi välkomna folk 
i våra restauranger. Dock med en meter mellan borden 
och begränsat antal vid varje bord. Men jämfört med 
2020 var det en avsevärd förbättring
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Solvallas sportsliga framgångar i svenska lopp (ett axplock):


ELITLOPPET 2021


*Segerrikast   **Vinstrikast   *** Serie                                                


  Treåringar
Francesco Zet  Svenskt Trav-Kriterium, Breeders Crown (H/V)
Lara Boko Svenskt Trav-Oaks
Glamorous Rain Breeders Crown (S)


  Fyraåringar


Calgary Games Svenskt Travderby
Honey Mearas Stochampionatet, Derbystoet, Sto-SM


   
  Femåringar och äldre


Don Fanucci Zet Elitloppet
Who’s Who Hugo Åbergs Memorial, Norbottens Stora Pris
Milligan´s School Åbys Stora Pris
Very Kronos Sundsvall Open Trot, Svenskt Mästerskap


  Championat Solvalla


Kusk* Örjan Kihlström
Tränare * Timo Nurmos
Monte*** Emilia Leo
Lärlingschampion*** Andreas Lövdal
Amatör (kusk)*** Christer Otterström
Amatör (tränare)*** Christer Otterström
Uppfödare** Menhammar
Ägare ** Stall Zet


FRANCESCO ZET


EMILIA LEO
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TRAVSKOLAN 
Även 2021 blev ett svårarrangerat år för Travskolan på grund 
av pandemin. Vi ökade deltagarantalet från 320 elever (2021) 
till 379 elever. 


Ponnytävlingarna kördes inte helt enligt plan (pga pandemin), 
så i vår strävan att producera fler ponnykuskar/ licenser nådde 
vi inte hela vägen fram.  Men det viktiga arbetet har fortsatt 
stort fokus.


EKONOMI 
STS gjorde 2021 ett positivt resultat på 2,7 MSEK. Det måste 
ses som ett bra resultat givet förutsättningarna och bristen på 
intäkter. Vi kunde dock behålla en större del av våra sponsorer 
och jämfört med 2020 så hade vi alla fall någon form av 
restaurang- och entréintäkter.


Under året avvecklade vi vår egen restaurangverksamhet 
och har i stället valt att Pontus Frithiof Group ska utföra 
dessa tjänster åt Solvalla. Efter en, som förväntat, guppig 
start så har ”Pontus” kommit på banan och återkopplingen 
gällande såväl matens kvalité liksom service har markant 
förbättras.


PERSONAL OCH 
ORGANISATION 
2021-12-31 hade Solvalla 23 heltidsanställda. Solvalla har 
under året reducerat personalstyrkan med 3 personer. 
Så sedan pandemins utbrott är Solvalla 10 personer 
(heltidsanställda) färre. 


Vi kommer att gå upp i antal anställda under året. Dock 
så kommer vi inte att landa på samma nivå som innan 
pandemin men runt 26-27 personer bedömer vi som rimligt.


Vi valde att avsluta vårt samarbete med AF Elteknik under 
2021 och istället har vi anställt Jan Rydén som tidigare 
jobbade för AF. Denna konvertering är 1:1 i person, men 
en bättre affär för STS. Detsamma kommer vi att göra 
med HAC under året. 


FASTIGHETER 
Detaljplanearbetet för Solvallastaden sattes på halt av 
Stockholms Stad i maj 2019 och detaljplanen kom inte heller 
igång under 2021. Anledningen till att detaljplanen pausats 
är fortsatt att staden inte lyckats lösa skolfrågan. 


Solvalla och Balder tog ett eget initiativ och började under 
2020 att skissa på och mejsla fram en lösning för skolan, 
såväl placering som finansiering, med ambitionen att hjälpa 
staden att komma vidare. Det har dock tagit en vändning och 
nu är huvudspåret att Stockholm Stad driver frågan vidare 
i egen regi i samarbete med SISAB. I skrivande stund vet vi 
inte exakt när detaljplanen kommer att återupptas. 


STS har sedan tidigare ett avtal med Balder om försäljning 
av marken på och runt parkeringen på den södra sidan. 
Under 2021 genomfördes en omfattande process för att 
sälja ytterligare tre kvarter, och sällskapet godkände på 
Höststämman de stora dragen i en sådan affär. Förhandlingar 
med köparen har pågått sedan dess, och förhoppningen 
är att ett avtal skall kunna presenteras för beslut på 
vårstämman 2022. 


SVENSK TRAVSPORTS  
ORGANISATION
Svensk Travsport har de senaste åren genomfört ett 
omfattande arbete kring hur man skall vara organiserade. 
Ett stort antal förslag har diskuterats, allt ifrån en ekonomisk 
förening med gemensamt ägande av arenor till ett renodlat 
aktiebolag ägt av sällskapen. Under 2021 landade processen 
i att man kommer fortsätta med den ideella föreningen ST, 
men tydliggöra STAB:s roll i verksamheten. 


För STS del innebär detta inga större förändringar; sällskapen 
och BAS-organisationerna kommer fortsatt att vara medlemmar 
i den ideella föreningen ST. De stora förändringarna, förutsatt 
att de nya stadgarna godkännes, ligger i en mer omfattande 
och tydliggjord styrmodell samt öppningen för associerade 
medlemmar (i första hand Danmark). Även styrelsen i ST 
kommer att förändras, med tydligare process kring sällskapens 
inflytande genom styrelserepresentation. Den stora och 
ännu olösta frågan kretsar kring ATG och ägarbilden, där sta-
ten ännu inte gett besked kring vilka förändringar man 
kan acceptera.  
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ARENA
Arenafrågan fick stå tillbaka även under större delen av 
2021. Dock har vi mer på allvar börjat jobba med frågan 
under Q4 2021. Till exempel deltar tre olika arkitektkontor 
i ett parallellt arkitektuppdrag och de kommer samtliga att 
lämna förslag på en enklare gestaltning hur framtida Solvalla 
kan komma att se ut. Vi kommer att under 2022 kunna delge 
medlemmarna dessa tankar och idéer.


TVISTER
Föreningen och dess dotterbolag är inte involverade 
i några tvister


FRAMTIDA UTVECKLING
En framtidsspaning har sällan varit vanskligare än nu. 
Vi har precis (tillfälligt?) kommit ur en pandemi för att en 
annan kris i egenskap av krig i Ukraina tar vid. Det mänskliga 
lidandet är naturligtvis otvivelaktigt det värsta men även 


Solvalla påverkas på det affärsmässiga planet. Viljan att 
sponsra evenemang upplever vi just nu är låg.


Börsfall och inflation är inte heller faktorer som påverkar vår 
affär positivt i det korta perspektivet. Den allmänna oron som 
sprider sig i samhället påverkar i allra högsta grad Solvallas 
affär. Privatpersoner håller hårdare i plånboken och bolagen 
är inte så väldigt benägna att ingå partnersamarbeten.


När detta skrivs kommer rapporter om att covid-19 har tagit 
ny fart i Kina. Om det kommer att påverka oss i Sverige kan 
inte vi veta idag, dock är vi rustade för en ny pandemivåg 
med framförallt en låg kostnadsmassa.


Solvallastaden är viktig för Solvallas utveckling. Fokuset är, 
och kommer att vara, att få detta stora utvecklingsprojekt att 
utvecklas på bästa sätt för Solvallastaden i allmänhet och 
Solvalla/STS i synnerhet. Det kommer att dyka upp gupp 
längs vägen, så tålamod kommer att fortsatt vara ett ledord 
i den processen.


Anders Holmgren Jörgen Forsberg
Ordförande, Stockholms Travsällskap Verkställande Direktör, Solvalla
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Verksamhetens art och inriktning 
”STS är idag genom Solvalla nordens största travbana och 
en av världens främsta travarenor, med tävlingar under större 
delen av året. Det är en levande mötesplats som kan erbjuda 
något för alla. Solvalla förmedlar puls, upplevelser och  
engagemang. Det är dessutom en arena under ständig  
utveckling och rymmer 35 000-40 000 personer. Förutom 
kärnverksamheten travtävlingar bedriver Solvalla även  
travskola och restauranger samt anordnar olika evenemang, 
mässor, konferenser och företagsevent. 
Bolaget har sitt säte i Stockholms Kommun.  
   
Ägarförhållanden   
STS är en ideell förening och den 31 december 2021 
uppgick antalet medlemmar till 120 (115) varav 3 (3) 
hedersmedlemmar.   
   
Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret   
• Anders Holmgren fortsatte under året som ordförande  
 för Stockholms Travsällskap. Vid stämman valdes 
 Fredrich Lovén och Joachim Håkansson in som nya 
 ledamöter i styrelsen.   
• Hösten 2021 avvecklades dotterbolaget Solvalla 
 Utvecklings AB (SUAB) I enlighet med beslut på 
 tidigare stämma. 
    


Styrelsemöten   
Antalet styrelsemöten har under året uppgått till 15 st  
   
Väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer  
En idrottsförening av Stockholms Travsällskaps storlek står 
hela tiden inför ett antal ekonomiska risker, såväl likviditets- 
som resultatmässiga. Vi har i verksamheten identifierat ett 
antal väsentliga risker såsom entréintäkter, intäkter från sam-
arbetspartners och kundförluster. Föreningens övergripande 
riskhantering beslutas av styrelsen och anger ramar för hur 
olika typer av risker ska hanteras. Risk för minskade entré-
intäkter balanseras via ökad försäljning av förköpta biljetter 
och att hela tiden leverera en sportslig produkt på hög nivå. 
Risk vid intäkter från samarbetspartners hanteras genom att 
skriva flerårsavtal med olika löptider. Kundförlustrisk minskas 
genom rutiner för godkännande av nya kunder och välfung-
erande kravrutiner. Även skatter och avgifter utgör en risk 
för ideella föreningar då det i vissa fall saknas en klar praxis 
eller vägledning för hur beskattning kan ske. För att hantera 
denna risk bevakar föreningen löpande tillgänglig information 
inom området. 
  
En stor del av Solvallas verksamhet styrs av centralt fattade 
beslut.  Detta gör långsiktiga planer  längre än 12 månader 
riskfyllda.
   
Vi vill belysa att det finns en risk med Solvallastaden. Den 
risken består främst av att detaljplanen inte vinner laga kraft 
eller förenas. Vi bedömer att risken är liten. 


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Förslag till resultatdisposition (beloppen i kr)  
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel   


Kapital 7 850 573  
Årets resultat 2 757 884  
Ansamlad vinst 10 608 457  
   
Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 10 608 457  
   
   
Förändring eget kapital STS Ändamålsbestämda  Ansamlat  Totalt
  medel resultat 
Belopp vid årets ingång  55 953 -45 225 10 728
Årets resultat  2 758 2 758
Årets resultat Välfärdsfonden  -35 -35


 Belopp vid årets utgång  55 953 -42 502 -42 502
   
   
Förändring eget kapital Koncern Ändamålsbestämda  Ansamlat Totalt
  medel resultat 
Belopp vid årets ingång  53 072 -6 910 46 162
Avveckling SUAB  3 953 3 953
Årets resultat  2 758 2 758
Årets resultat Välfärdsfonden  -35 -35


 Belopp vid årets utgång  53 072 -234 52 838 


Förväntad framtida utveckling  
Solvalla är ledande travbanan i Sverige vad gäller antal 
travdagar, aktiva i regionen, hästar och antalet icke travrela-
terade event. Resultatet från verksamheten visar sig i stora 
sportliga framgångar och hög självfinansieringsgrad. Solvalla 
påbörjade 2015 arbetet med att utveckla arenaupplevelsen 
och har sedan dess genomfört en rad olika förändringar. 
Under 2021 fortsatte den utvecklingen och planer för att 
göra större genomgripande förändringar efter försäljningen 
av byggrätter fortsätter. Solvalla har som ambition att fort-
sätta att vara den ledande travbanan i Sverige.  
 
Arbetet med en ny arena fortsätter parallellt med arbetet 
med Solvallastaden. Dessa två projekt tillsammans med en 
ny tvärbanestation skapar goda förutsättningar för Solvallas 
framtid som Sveriges nationalarena för travsport samt en  
betydande evenemangsarena i Stockholm och Sverige.  
  
   


Miljö   
I enlighet med vår miljöpolicy strävar vi efter att minimera 
verksamhetens negativa miljöpåverkan när det gäller inköp, 
avfalls- och gödselhantering samt energianvändning.  
Vi arbetar aktivt med att ha en effektiv resursförbrukning. 
  
Resultatdisposition   
Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till  
efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödes- 
analyser samt noter. Om inget annat anges är alla belopp  
i tusentals svenska kronor.     
        
        
     







 ÅRSREDOVISNING 2021  I  Stockholms Travsällskap   9


Flerårsöversikt koncern  


  2021 2020 2019 2018 2017


Resultat efter finansnetto (Tkr) 2 758 1 082 25 945 468 -48 662
Balansomslutning (Tkr)* 239 139 230 835 235 910 239 650 240 562
Soliditet (%)* 22,1% 20,0% 19,1% 8,0% 6,6
Antal anställda** 32 41 56 58 40


*  Välfärdsfonden har tillkommit i ingående balanser i eget kapital from årsredovisningen 2019. 
   Balansomslutning och Soliditet inkluderar Välfärdsfonden from justerade siffror 2018.    
 
** Antal anställda har tidigare år räknats som antal individer istället för beräknat medelantal anställda under året. 
 From 2018 är siffrorna justerade.     
     


Flerårsöversikt STS          
  2021 2020 2019 2018 2017


Resultat efter finansnetto (Tkr) 2 557 1 096 26 216 785 -48 089
Balansomslutning (Tkr)* 199 806 195 790 201 060 204 380 204 380
Soliditet (%)* 6,7% 5,5% 4,8% -8,1% -9,9%
Antal anställda** 32 41 56 58 40


*  Välfärdsfondenhar tillkommit i ingående balanser i eget kapital. Balans-omslutning och Soliditet inkluderar 
 Välfärdsfonden from justerade siffror 2018.     


** Antal anställda har tidigare år räknats som antal individer istället för beräknat medelantal anställda under året. 
 From 2018 är siffrorna justerade.     
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Resultaträkning koncern
   


 Tkr Not 2021 2020
   


RÖRELSENS INTÄKTER   


Bidrag 1 75 203 76 728


Tävlingsintäkter  17 631 16 181


Restaurangintäkter  7 414 4 476


Reklamintäkter  7 755 8 035


Hyresintäkter  8 019 8 219


Nettoomsättning  116 022 113 639
   


Övriga rörelseintäkter  7 836 9 676


Summa rörelsens intäkter  123 858 123 315
   


RÖRELSENS KOSTNADER   


Priser 2 -16 545 -15 453


Tävlingskostnader  -5 187 -8 268


Varuinköp till Restaurang  -3 606 -2 379


Lokal & fastighet  -38 914 -31 605


Reklam & PR  -1 425 -2 840


Köpta tjänster 3 -9 651 -9 924


Personalkostnader 5 -32 665 -36 655


Övriga rörelsekostnader 4 -3 211 -5 344


Summa rörelsens kostnader  -111 204 -112 468
   


Rörelseresultat före avskrivningar  12 653 10 847
   


Avskrivningar  -6 607 -6 173


Rörelseresultat  6 046 4 674
   


FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER   
Ränteintäkter   


Räntekostnader 10 -3 288 -3 592


Resultat efter finansiella poster  2 758 1 082
   


Skatt på årets resultat 12 0 0


Årets resultat  2 758 1 082
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Balansräkning koncern
   


 Tkr Not 2021 2020
   


TILLGÅNGAR   


Fastigheter 6 69 249 72 698


Markanläggningar 6 10 937 11 356


Mark 6 35 022 35 022


Maskiner och inventarier 6 15 786 7 356


Pågående nyanläggning 6 67 993 68 297


Summa anläggningstillgångar  198 987 194 729
   


Varulager  39 408


Kundfordringar  1 599 1 844


Skattefordran  2 321 159


Övriga fordringar  93 1 954


Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 1 669 874


Kassa & bank  34 431 30 867


Summa omsättningstillgångar  40 152 36 106
 SUMMA TILLGÅNGAR  239 139 230 835
   


  


SKULDER OCH EGET KAPITAL   


Kapital  12 238 7 203


Uppskrivningsfond   35 000 35 000


Välfärdsfonden  2 842 2 877


Resultat  2 758 1 082


Summa eget kapital  52 838 46 162
   


Skulder till kreditinstitut 9 70 000 70 000


Övriga långfristiga skulder 9, 10 68 021 68 934


Summa långfristiga skulder  138 021 138 934
   


Leverantörsskulder  6 956 8 538


Svensk Travsport  3 318 2 742


Övriga skulder  12 957 11 492


Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 25 053 22 967


Summa kortfristiga skulder  48 284 45 739
 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  239 139 230 835
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Kassaflödesanalys koncern
   


 Tkr Not 2021 2020
   


DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   


Rörelseresultat före finansiella poster  6 046 4 674


Poster som ej påverkar kassaflödet  6 607 6 173


   12 653 10 847
   


Betald skatt  -2 162 196


   


Erlagd ränta  -3 288 -3 592


   


Utbetalning ur Välfärdsfonden  -35 -6


   


Ökning/minskning varulager  369 1 241


Ökning/minskning kundfordringar  245 4 431


Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  1 066 1 991


Ökning/minskning leverantörsskulder  -1 582 -2 762


Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  4 107 -2 476


Kassaflöde från den löpande verksamheten  11 373 9 876
   


INVESTERINGSVERKSAMHETEN   


   


Investeringar i materiella anläggningstillgångar 6 -6 895 -3 636


Kassaflöde från investeringsverksamheten  -6 895 -3 636
   


FINANSERINGSVERKSAMHETEN   


Upptagna lån  0 0


Amortering av skuld  -913 -913


Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder  0 0


Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -913 -913
   


Årets kassaflöde  3 568 5 330
   


Likvida medel vid årets början  30 867 25 537


 Likvida medel vid årets slut  34 431 30 867







 ÅRSREDOVISNING 2021  I  Stockholms Travsällskap   13


Resultaträkning STS
   


 Tkr Not 2021 2020
   


RÖRELSENS INTÄKTER   
Bidrag 1 75 203 76 728


Tävlingsintäkter  17 631 16 181


Restaurangintäkter  7 414 4 476


Reklamintäkter  7 755 8 035


Hyresintäkter  8 019 8 219


Nettoomsättning  116 022 113 639
   


Övriga rörelseintäkter  7 835 9 676


Summa rörelsens intäkter  123 857 123 315
   


RÖRELSENS KOSTNADER   


Priser 2 -16 545 -15 453


Tävlingskostnader  -5 187 -8 268


Varuinköp till Restaurang  -3 606 -2 379


Lokal & fastighet  -39 119 -31 810


Reklam & PR  -1 425 -2 840


Köpta tjänster 3 -9 651 -9 924


Personalkostnader 5 -32 665 -36 655


Övriga rörelsekostnader 4 -3 207 -5 342


Summa rörelsens kostnader  -111 405 -112 671
   


Rörelseresultat före avskrivningar  12 452 10 644
   


Avskrivningar  -6 607 -6 173


Rörelseresultat  5 845 4 471
   


FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER   
Ränteintäkter  0 0


Räntekostnader  -3 288 -3 592


Resultat efter finansiella poster  2 557 879
   


Bokslutsdispositioner  201 217


Resultat före skatt  2 758 1 096
   


Skatt på årets resultat 12 0 0


 Årets resultat  2 758 1 096
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Balansräkning STS
   


 Tkr Not 2021 2020
   


TILLGÅNGAR   
Fastigheter 6 69 249 72 698


Markanläggningar 6 10 932 11 351


Mark 6  0


Maskiner och inventarier 6 15 786 7 356


Pågående nyanläggning 6 67 362 71 636


Summa anläggningstillgångar  163 329 163 041
   


Aktier i koncernföretag 7 283 783


Summa finansiella anläggningstillgångar  283 783
   


Varulager  39 408


Kundfordringar  1 599 1 842


Koncernfordringar  734 698


Skattefordran  2 321 0


Övriga fordringar  50 1 954


Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 1 669 874


Kassa & bank  29 782 26 190


Summa omsättningstillgångar  36 194 31 966
 SUMMA TILLGÅNGAR  199 806 195 790
   


   


SKULDER OCH EGET KAPITAL   
Kapital  7 851 6 755


Ändamålsbestämda medel - Välfärdsfonden  2 842 2 877


Resultat  2 758 1 096


Summa eget kapital  13 451 10 728
   


Skulder till kreditinstitut 9 70 000 70 000


Övriga långfristiga skulder 9, 10 68 021 68 934


Summa långfristiga skulder  138 021 138 934
   


Leverantörsskulder  6 956 8 536


Svensk Travsport  3 318 2 742


Skatteskuld  0 412


Övriga skulder  12 932 11 467


Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 25 132 22 971


Summa kortfristiga skulder  48 338 46 128
 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  199 806 195 790
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Kassaflödesanalys STS
   


 Tkr Not 2021 2020
   


DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   
Rörelseresultat före finansiella poster  5 845 4 471


Poster som ej påverkar kassaflödet  6 607 6 173


   12 452 10 644
   


Betald skatt  -2 733 77


   


Erlagd ränta  -3 288 -3 592


   


Utbetalning Välfördsfonden  -35 -6


   


Ökning/minskning varulager  369 1 241


Ökning/minskning kundfordringar  243 4 433


Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  1 073 3 528


Ökning/minskning leverantörsskulder  -1 580 -2 866


Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  4 202 -2 664


 Kassaflöde från den löpande verksamheten  10 703 10 801
   


INVESTERINGSVERKSAMHETEN   


Sålda dotterbolag  500 


Investeringar i materiella anläggningstillgångar 6 -6 895 -3 643


 Kassaflöde från investeringsverksamheten  -6 395 -3 643
   


FINANSERINGSVERKSAMHETEN   


Amortering av skuld  -913 -913


Erhållet/lämnat koncernbidrag  201 217


 Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -712 -696
   


Årets kassaflöde  3 596 6 462
   


Likvida medel vid årets början  26 190 19 728


 Likvida medel vid årets slut  29 782 26 190
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Allmän information 
Moderförening är Stockholms Travsällskap, org.nr. 
802003-5567 som är den största enheten i koncernen och 
där Solvalla Utvecklings AB, org. nr. 556855-2037  
och AB Solvalla Travbana, org. nr. 556012-6368, är dotter-
företag med säte i Bromma. Dessutom finns det ytterligare  
5 stycken helägda dotterbolag som var och ett har 5 st 
helägda dotterbolag. Bolagen är en del av strukturen  
i utvecklandet av Solvallastaden.   
  
Redovisningsprinciper och  
värderingsprinciper  
De redovisningsprinciper som är tillämpade överensstämmer 
med Årsredovisningslagen (1995:1554),  
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1  
Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).  
 
Koncernredovisning  
Koncernredovisningen omfattar moderföreningen Stockholms 
travsällskap och de företag över vilka moderföreningen direkt 
eller indirekt har bestämmande inflytande (dotterföretag).  
Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett annat 
företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla 
ekonomiska fördelar. Vid bedömningen av om ett bestämmande 
inflytande föreligger,ska hänsyn tas till innehav av finansiella 
instrument som är potentiellt röstberättigade och som utan 
dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras till röstberättigade  
eget kapitalinstrument. Hänsyn ska också tas till om  
företaget genom agent har möjlighet att styra verksamheten. 
Bestämmande inflytande föreligger i normalfallet då  
moderföretaget direkt eller indirekt innehar aktier som 
representerar mer än 50 % av rösterna.  
  
Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncern- 
redovisningen från och med tidpunkten för förvärvet till och 
med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett  
bestämmande inflytande över dotterföretaget. Redovisnings-
principerna för dotterföretag överensstämmer med koncernens  
redovisningsprinciper. Alla koncerninterna transaktioner,  
mellanhavanden samt orealiserade vinster och förluster  
hänförliga till koncerninterna transaktioner har eliminerats  
vid upprättandet av koncernredovisningen.  
  
Intäkter  
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning 
som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för  
mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.  
Koncernens intäkter består i huvudsak av tävlingskostnads- 
ersättningar, sponsor- och reklamintäkter, eventintäkter,  
hyresintäkter, entréintäkter samt intäkter från 
restaurangverksamhet. 


Försäljning av tjänster  
Intäkter från försäljning av tjänster på löpande räkning  
redovisas som intäkt i den period arbetet utförs och material 
levereras eller förbrukas.  
  
Utdelning och ränteintäkter  
Utdelningsintäkter redovisas när ägarens rätt att erhålla  
betalning har fastställts.  
  
Leasingavtal  
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de  
ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet 
av en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till 
leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som  
operationella leasingavtal. Koncernens finansiella leasingavtal 
är få och av immateriellt värde och därför redovisas samtliga 
leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing. Leasing- 
avgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över 
leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre 
återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden. 
   
Låneutgifter  
Låneutgifter redovisas i resultaträkningen i den period de 
uppkommer.   
  
Inkomstskatter  
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och  
uppskjuten skatt.  
  
Aktuell skatt  
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för  
perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade 
resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej  
skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för 
intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla 
i andra perioder. Koncernens aktuella skatteskuld beräknas  
enligt de skattesatser som gäller per balansdagen. 
 
Uppskjuten skatt  
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan 
det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella 
rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid 
beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas 
enligt den s.k. balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatte- 
skulder redovisas för i princip alla skattepliktiga temporära 
skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip 
för alla avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning  
det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida  
skattepliktiga överskott. Uppskjutna skatteskulder och  
skattefordringar redovisas inte om den temporära skillnaden 
är hänförlig till goodwill.    
  


TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga temporära 
skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, utom  
i de fall koncernen kan styra tidpunkten för återföring av de 
temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den  
temporära skillnaden kommer att återföras inom en  
överskådlig framtid.  
  
Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar  
omprövas varje balansdag och reduceras till den del det inte 
längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga resultat kommer 
att finnas tillgängliga för att  utnyttjas, helt eller delvis, mot 
den uppskjutna skattefordran.  
  
Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur företaget, 
per balansdagen, förväntar sig att återvinna det redovisade 
värdet för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade 
värdet för motsvarande skuld. Uppskjuten skatt beräknas  
baserat på de skattesatser och skatteregler som har  
beslutats före balansdagen.  
  
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då de 
hänför sig till inkomstskatt som debiteras av samma myndighet 
och då koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett 
nettobelopp.  
  
Aktuell och uppskjuten skatt för perioden  
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad  
eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig 
till transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital.  
l sådana fall ska även skatten redovisas direkt mot eget  
kapital. Vid aktuell och uppskjuten skatt som uppkommer  
vid redovisning av rörelseförvärv, redovisas skatteeffekten  
i förvärvskalkylen. 


Materiella anläggningstillgångar  
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och  
eventuella nedskrivningar. Anskaffningsvärdet består av  
inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet  
för att bringa den på plats och i skick att användas samt  
uppskattade utgifter för nedmonteringoch bortforsling av  
tillgången och återställande av plats där den finns.  
 
  
Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller  
redovisas som en separat tillgång, när det är sannolikt att 
framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med  
posten kommer att tillfalla koncernen och att anskaffnings- 
värdet för densamma kan mätas på ett tillförlitligt sätt.  


Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll samt  
tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i den  
period då de uppkommer. Då skillnaden i förbrukningen av  
en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter 
bedöms vara väsentlig, delas tillgången upp på dessa  
komponenter.  
  
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs 
så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat med 
beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av  
linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång 
har delats upp på olika komponenter skrivs respektive  
komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning 
påbörjas när den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. 
 
Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder 
har individuellt uppskattas till:  


 BYGGNADER:  


 Stomme 60-90 år
 Tak 25 år
 Fasad 20-100 år
 Inre ytskikt 10-20 år
 Installationer  20-80 år
 Mark        Obegränsat och därför ingen avskrivning på mark
 Inventarier, verktyg och installationer  5-10 år


  
Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas 
om det finns indikationer på att förväntad förbrukning har  
förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid  
föregående balansdag. Då företaget ändrar bedömning av 
nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella  
restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat. 
 
Borttagande från balansräkningen  
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång 
tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring, 
eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från 
användning eller utrangering/avyttring av tillgången eller 
komponenten. Den vinst eller förlust som uppkommer när 
en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort 
från balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt 
erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och  
tillgångens redovisade värde. Den realisationsvinst eller 
 realisationsförlust som uppkommer när en materiell  
anläggningstillgång eller en komponent tas bort från  
balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en  
övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.   
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Nedskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar     
Vid varje balansdag analyserar koncernen de redovisade  
värdena för materiella anläggningstillgångar för att fastställa 
om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har 
minskat i värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens  
återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en  
eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt att beräkna 
återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknar koncernen 
återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken 
tillgången hör.  
  
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med  
avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.   
Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader är det 
pris som koncernen beräknar kunna erhålla vid en försäljning 
mellan kunniga, av varandra oberoende parter, och som har 
ett intresse av att transaktionen genomförs, med avdrag för 
sådana kostnader som är direkt hänförliga till försäljningen. 
Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat 
framtida kassaflöde till nuvärde med en diskonteringsränta  
före skatt som återspeglar aktuell marknadsbedömning 
av pengars tidsvärde och de risker som förknippas med 
tillgången. För att beräkna de framtida kassaflödena har  
koncernen använt budget för de kommande fem åren.  
 
Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande 
enhet) fastställs till ett lägre värde än det redovisade värdet, 
skrivs det redovisade värdet på tillgången (eller den kassa- 
genererande enheten) ned till återvinningsvärdet. En ned-
skrivning ska omedelbart kostnadsföras i resultaträkningen. 
 
Vid varje balansdag gör koncernen en bedömning om den 
tidigare nedskrivningen inte längre är motiverad. 
 
Om så är fallet återförs nedskrivningen delvis eller helt.  
Då en nedskrivning återförs, ökar tillgångens (den  
kassagenererande enhetens) redovisade värde.  
Det redovisade värdet efter återföring av nedskrivning får inte 
överskrida det redovisade värde som skulle fastställts om 
ingen nedskrivning gjorts av tillgången (den kassagenererande 
enheten) under tidigare år. En återföring av en nedskrivning 
redovisas direkt i resultaträkningen.  
  
Uppskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar får skrivas upp om  
tillgångarna har ett tillförlitligt och bestående värde som  
väsentligt överstiger bokfört värde. 


Tillgången får skrivas upp till högst det högre värdet om 
uppskrivningsbeloppet används för avsättning till uppskriv-
ningsfond. Uppskrivningsbeloppet ökar tillgångarnas värde. 
 
Andelar i koncernföretag  
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde.  
 
Varulager  
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.  


Anskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning av först-  
in-först-ut-metoden (FIFU). Nettoförsäljningsvärde är  
försäljningsvärdet efter avdrag för beräknade kostnader som 
direkt kan hänföras till försäljningstransaktionen. 
l anskaffningsvärdet ingår utgifter för inköp samt andra 
utgifter för att varorna till deras aktuella plats och skick. 
 
Likvida medel  
Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla  
tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt 
andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas 
till kontanter och är föremål för en obetydlig risk för  
värdefluktuationer. 


För att klassificeras som likvida medel får löptiden inte  
överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet. 
 
Fordringar  
Fordringar är redovisade till det belopp varmed de  
beräknas inflyta.  
  
Kassaflöde  
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod.  
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 
som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassifi-
ceras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga 
finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obe-
tydlig risk för värdefluktationer, dels:  
- handlas på en öppen marknad till kända belopp eller 
- har en kortare återstående löptid än tre månader från  
anskaffningspunkten.  
  
Transaktioner med närstående  
Dotterbolaget Solvalla Utvecklings AB (SUAB) fakturerar 
Stockholms Travsällskap (STS) för kostnader att bedriva 
planprogram med Stockholms Stad i syfte att avyttra  
byggrätter. SUAB fakturerar STS med ett påslag om 5 %.


SUAB är under 2021 avvecklat, balanserade kostnader för 
planprogrammet kvarstår i STS’s balansräkning. 
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Noter
   


  Not 1   Bidrag STS och koncern  2021 2020
Tävlingsersättning månad (tidigare Basbelopp)  52 245 45 596


Rekryteringsersättning (tidigare Direktincitament)  1 276 1 992


Tävlingsersättning dag (tidigare Tävlingskostnadsersättning)  21 683 29 139


   75 205 76 728


  Not 2    Priser STS och koncern  2021 2020
Priser (inkl hederspriser)  -16 545 -15 453


                
 Not 3   Upplysning om revisionsarvode 2021 2021 2020 2020
  STS Koncern STS Koncern


BDO AB     


Revisionsuppdrag 270 270 272 272


Revision omställningsstöd 0 0 127 127


  270 270 399 399
Lekmannarevisor     


Revisionsuppdrag 23 23 23 23


      


Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar    


granskningen av årsredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning    


samt arvode för revisionsrådgivning som lämnats i samband med revisionsuppdraget.     


      


 Not 4   Leasingavtal     
 


Företaget är leasetagare genom operationella leasingavtal. Summan av årets kostnadsförda    


leasingsavgifter avseende operationella leasingsavtal uppgår till 2 753  (2 506) Tkr.     


Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller  enligt följande:   


   


  2021 2021 2020 2020
  STS Koncern STS Koncern
Förfallotidpunkt inom 1 år från balansdagen 1 411 1 411 1 265 1 265


Förfallotidpunkt 1 - 5 år från balansdagen 1 917 1 917 854 854


Förfallotidpunkt senare än 5 år från balansdagen 0 0 0 0


  2 753 2 753 2 119 2 119







 ÅRSREDOVISNING 2021  I  Stockholms Travsällskap   20


   


  Not 5   Medelantalet årsanställda, löner, arvodering och sociala kostnader


             
  2021 2021 Andel 2020 2020 Andel
 Medeltalet anställda STS Koncern kvinnor STS Koncern kvinnor
Stockholms Travsällskap 32 32 55% 41 41 56%


         


    2021 2021 2020 2020
Löner och andra ersättningar   STS Koncern STS Koncern
Styrelsen   491 491 423 423


Verkställande direktör   1 886 1 886 1 812 1 812


Extra arvode utredning   95 95 0 0


Övriga anställda   18 749 18 749 22 923 22 923


    21 221 21 221 25 158 25 158
      


Sociala kostnader      


Pensionskostnad för styrelse   0 0 0 0


Pensionskostnad för VD   460 460 483 483


Pensionskostnad för övriga   1 811 1 811 2 352 2 352


Sociala kostnader   7 613 7 613 7 711 7 711


    9 884 9 884 10 546 10 546
      


  Styrelsearvoden 2021  Styrelse-  Extraarvode/  Summa
   arvode  konsulttjänster  
Joachim Håkansson   25    -      25 


Holmgren, Anders   123    -      123 


Lovén Fredrich   25    -      25 


Johansson, Stefan  43   -      43 


Jonsson Bergman, Lars  72   -      72 


Ola Bergström  60   -      60 


Kerstin Skarp   64    -      64 


Tomas Rudin   64    -      64 


Hans Backe   15    -      15 


    491    -      491 


      
 Styrelsearvoden 2020  Styrelse-  Extraarvode/  Summa
   arvode  konsulttjänster  
Lars Björk  69  0  69


Holmgren, Anders  64  0  64


Häggström, Christer  41  0  41


Johansson, Stefan  59  0  59


Jonsson Bergman, Lars  59  0  59


Ortiz Bergström, Jessica  42  0  42


Ola Bergström  30  0  30


Hans Backe  59  0  59


   423  0  423
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  Not 6   Materiella anläggningstillgångar STS och koncern 


       


 Maskiner/inventarier STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 18 806 17 846 18 806 17 846
Inköp/byggnation 10 155 960 10 155 960
Försäljning/utrangering 0 0 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 28 961 18 806 28 961 18 806
      
Ingående avskrivningar -11 449 -10 180 -11 449 -10 180
Försäljning/utrangering 0 0 0 0
Årets avskrivning -1 725 -1 269 -1 725 -1 269
Utgående ackumulerade avskrivningar -13 174 -11 449 -13 174 -11 449
Bokförda värden 15 786 7 356 15 786 7 356
      
 Pågående nyanläggningar STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 71 636 67 614 68 297 64 282
Omklassificering till anläggningstillgång -4 801 0 -4 801 0
Inköp/byggnation 527 4 022 4 497 4 015
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 67 362 71 636 67 993 68 297
      
      
 Mark STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 0 1 340 35 022 36 362
Försäljning Mark 0 -1 340 0 -1 340
Bokförda värden 0 0 35 022 35 022
      
      
 Byggnader STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 262 882 262 882 262 882 262 882
Inköp/byggnation 238 0 238 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 263 120 262 882 263 120 262 882
      
Ingående avskrivningar -190 184 -186 464 -190 184 -186 464
Årets avskrivning -3 686 -3 720 -3 686 -3 720
Utgående ackumulerade avskrivningar -193 870 -190 184 -193 870 -190 184
Bokförda värden 69 250 72 698 69 250 72 698
      
      
 Markanläggningar STS STS Koncern Koncern
  2021 2020 2021 2020
Ingående anskaffningsvärde 19 041 19 041 19 046 19 046
Inköp/byggnation 776 0 776 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 817 19 041 19 822 19 046
      
Ingående avskrivningar -7 691 -6 507 -7 691 -6 507
Årets avskrivning -1 195 -1 184 -1 195 -1 184
Utgående ackumulerade avskrivningar -8 886 -7 691 -8 886 -7 691
Bokförda värden 10 932 11 351 10 937 11 355
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  Not 7   Andelar i koncernföretag STS 


  Kapital- Rösträtts- Bokfört 
  andel andel värde 
AB Solvalla Travbana  100% 100% 33 
(org.nr. 556012-6368, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 1 AB 100% 100% 50 
 (org.nr 559055-5610, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 2 AB 100% 100% 50 
 (org.nr 559055-5669, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 3 AB  100% 100% 50 
(org.nr 559055-5677, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 4 AB 100% 100% 50 
 (org.nr 559055-5644, säte i Sthlm)     
 
Solvalla Holding 5 AB  100% 100% 50 
(org.nr 559055-5651, säte i Sthlm)     
 
Totalt bokfört värde   283 
      
 Aktier i Dotterbolag   STS STS
    2021 2020
Ingående anskaffningsvärde   783 783
Försäljning SUAB   -500 0
Bokförda värden   283 783


   


  Not 8   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter STS    


  2021 2020
Förutbetalda försäkringar 377 408
Övriga poster 1 292 467
  1 669 874 


   


  Not 9   Ställda panter och eventualförpliktelser STS     


  2021 2020
Pantbrev SEB 45 000 45 000
Pantbrev SEB 15 000 15 000
Pantbrev SEB 5 000 5 000
Pantbrev SEB 50 000 50 000
  115 000 115 000
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  Not 10   Skulder till kreditinstitut     


  2021 2020
Amortering inom 2 - 5 år (SEB) 70 000 70 000
  70 000 70 000


Övriga långfristiga skulder  
Amortering inom 2-5 år (ATG) 3 652 3 652
Amortering efter 5 år (ATG) 64 369 65 282  
  68 021 68 934


   


  Not 12   Skatt STS och koncern     


STS outnyttjade skattemässiga underskottsavdrag uppgick vid 2020 års taxering till 38 918 247 kronor    
och för koncernen till 39 115 957 kronor.
    
 
   


  Not 13   Disposition av årets resultat     


Efter avskrivningar och skatt redovisas ett överskott om 2 757 884 kronor som föreslås balanseras    
i ny räkning.    
 
    
 


   


  Not 11   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter STS      


 
  2021 2020
Semesterskuld och löneskuld 4 944 4 870
Sociala avgifter 1 106 1 687
Förutbetalda intäkter 901 929
Förutbetalda entrébiljetter för Elitloppet 3 957 2 599
Upplupna revisionsarvoden 387 270
Upplupen tävlingsersättning 9 793 8 707
Övriga poster 4 044 3 909
  25 132 22 971
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Stockholm den
 


Jörgen Forsberg, VD


Anders Holmgren, Ordförande


Ola Bergström


Tomas Rudin


Malin Nilsson, Auktoriserad revisor


Lars Jonsson-Bergman


Joachim Håkansson 


Kerstin Skarp


Sören Söderback, förtroendevald revisor


Underskrifter


Styrelse Stockholms Travsällskap


Vår revisionsberättelse har angivits den
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Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för Stockholms Travsällskap för år 2021. 
Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår 
på sidorna 7-24 i detta dokument.


Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
äsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.


Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för föreningen och för koncernen.


Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten 
”Det registrerade revisionsbolagets ansvar” samt ”Den förtroendevalde 
revisorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till föreningen och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat 
revisionsbolag har 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
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för den andra informationen. Den andra informationen består
av sidorna 3-6 och 27-29 i detta dokument (men innefattar inte 
årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna).


Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information.


I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga 
om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.


Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller 
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har 
inget att rapportera i det avseendet.


Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.


Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av föreningens och koncernens 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. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera föreningen, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta.


Det registrerade revisionsbolagets ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
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 revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag 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 årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför gransknings-
åtgärder 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 misstag, 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 gransk-
ningsåtgärder 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 verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.


• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens 
och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar  
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna  
i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,  


REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i Stockholms Travsällskap Org.nr. 802003-5567   
  Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
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modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att en förening och en koncern 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 transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.


• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende 
den finansiella informationen i enheterna eller affärsaktiviteterna 
inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncern-
redovisningen. 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 


Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Stockholms Travsällskap för år 2021 
samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust.


Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören 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 föreningen och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.


Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.


Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för föreningens 
organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. 
Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens 
ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens 
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt.


Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 


omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi  
identifierat.


Den förtroendevalde revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt 
god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande 
bild av föreningens resultat och ställning.
   
  
  


en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören 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 stadgarna.


Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
det registrerade revisionsbolaget professionellt 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 det 
registrerade revisionsbolagets professionella bedömning och övriga 
valda revisorers bedömning med utgångspunkt 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 stadgarna.


Stockholm den
 
  BDO Mälardalen AB


Sören Söderback Malin Nilsson
Förtroendevald revisor Auktoriserad revisor


Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
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§1 i Välfärdsfondens stadgar:
Stiftelsen Stockholms Travsällskaps Välfärdsfond har, 
medelst de till fondens förfogande stående medlen, 
till ändamål:     
 
• att genom kontinuerligt understöd söka åstadkomma  
 ekonomisk hjälp åt tränare, stallmän och övriga, som aktivt  
 deltagit inom travsporten hos Stockholms Travsällskap och  


Välfärdsfonden är from 2019 bokförd som ändamålsbestämda medel inom Eget Kapital i Stockholms Travsällskaps bokföring.
Tidigare år har dessa medel inte funnits bokförda i något bolag i koncernen. Från och med februari 2022 är Välfärdsfonden 
en egen registrerad stiftelse med eget organisationsnummer. Från och med 2022 kommer Välfördsfonden redovisas 
i egen separat årsredovisning och deklaration.     


REDOGÖRELSE STOCKHOLMS 
TRAVSÄLLSKAPS VÄLFÄRDSFOND  
Förvaltning 2021  


 Inkomster under året    


Räntor 0
    
 Utgifter under året    
Understöd -35 000


Resultat för året -35 000
    


 Kapitalbehållning per 2021-12-31    


Ingående behållning från 2020 2 877 001


Resultat för år 2021 -35 000


Utgående behållning 2 842 001
    
I kapitalbehållningen ingår    
Specialinlåningskonto 1 350 000
Avanza Bank 900 000
Sparkonto 592 001
Summa kronor 2 842 001
    
  


 vilka efter längre tids verksamhet genom ålder, sjuklighet  
 eller andra oförvållade omständigheter helt eller delvis 
 sakna utkomstmöjligheter samt    
  
• att utöva en allmän understöds- och hjälpverksamhet till  
 behövande bland sagda tränare och stallpersonal. 
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 m² areal Taxering mark Taxering byggnad Total


  BROMMA FÖRSAMLING 


Bällsta 1:32 5 400 43 200 000 120 800 000 164 000 000


Bällsta 1:34 (nybildad 2016) 256 776 0 0 0


    


 SPÅNGA FÖRSAMLING    


Tidtagaren nr 9 957   


Tidtagaren nr 10 933   


Vadhållaren nr 7 1 036   


Vadhållaren nr 8 1 081   


Hästskötaren nr 5 859   


Tidtagaren nr 1  983   


Tidtagaren nr 2 1 013   


Tidtagaren nr 3 1 111 2 058 000  2 058 000


Tidtagaren nr 4 1 039 2 020 000  2 020 000


Tidtagaren nr 5 1 133 2 349 000 3 304 000 5 653 000


Tidtagaren nr 6 1 031 2 295 000 3 800 000 6 095 000


Tidtagaren nr 7 962 2 259 000 4 618 000 6 877 000


Tidtagaren nr 8 960 2 258 000 4 773 000 7 031 000


Vadhållaren nr 6 1 014 2 286 000 1 513 000 3 799 000


Vadhållaren nr 9 1 081 2 322 000 1 550 000 3 872 000


Instruktören nr 9 842 2 195 000 1 982 000 4 177 000


Sulkyn nr 1 1 055 2 051 000 2 245 000 4 296 000


Banmästaren nr 10 838 2 193 000 2 238 000 4 431 000


 280 104 67 486 000 146 823 000 214 309 000  
     


STS FASTIGHETSINNEHAV 


Stockholms Travsällskaps fastighetsinnehav per 31/12 2021   
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STS FASTIGHETSINNEHAV 


AB Solvallas Travbanas fastighetsinnehav per 31/12 2021    
  
 m² areal 


  BROMMA FÖRSAMLING 


Bällsta 1:4 13 619 


Bällsta 1:3 7 116  


    


 SPÅNGA FÖRSAMLING    


Banmästaren nr 11 1 491


Banmästaren nr 12 1 377


Banmästaren nr 13 2 131


Banmästaren nr 14 1 498


Instruktören nr 4 818


Instruktören nr 5 838


Instruktören nr 6 802


Instruktören nr 15 999


Instruktören nr 16 968


Skrivaren nr 9 1 610


Skrivaren nr 10 2 030


Skrivaren nr 11 2 014


Vadhållaren nr 10 1 340


Vadhållaren nr 11 1 016


Vadhållaren nr 12 884


Ryktaren nr 1 1 528


Ryktaren nr 2 1 367


Ryktaren nr 3 892


Ryktaren nr 4 855


Ryktaren nr 5 800


Bromsten12:1 533


Bromsten 12:2 387


Bromsten 12:3 486


Bromsten 12:4 449


Bromsten 12:5 718


Bromsten 12:6 822


Bromsten 12:7 817


Bromsten 12:8 833


 30 303 


Skattefri sportanläggning 


Skattefri sportanläggning 
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    Hki2ofimc
    
     Hki2ofimc
     /envelopes/rymeuozoX9/recipients/HJlkqifiX9
     /envelopes/rymeuozoX9/recipients/HJlkqifiX9/notifications/Hki2ofimc
     Dokument att signera
     malin.nilsson@bdo.se
     2022-04-06T13:54:59.704Z
     8149dcf0-039a-49a7-afcd-7a2cc72be9ce
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-04-06T13:54:59.925Z
    Hkgi2izi7c
    
     Hkgi2izi7c
     /envelopes/rymeuozoX9/recipients/r1gs9ozom5
     /envelopes/rymeuozoX9/recipients/r1gs9ozom5/notifications/Hkgi2izi7c
     Dokument att signera
     soren.soderback@swedbank.se
     2022-04-06T13:54:59.760Z
     2b38b398-ce92-424c-9fea-47d3352bf338
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-04-06T14:42:48.721Z
    B1-xxwXi79
    
     B1-xxwXi79
     /envelopes/rymeuozoX9/recipients/HJlkqifiX9
     /envelopes/rymeuozoX9/recipients/HJlkqifiX9/notifications/B1-xxwXi79
     Dokument att signera
     malin.nilsson@bdo.se
     2022-04-06T14:42:48.579Z
     0b8e97ef-bac5-4351-af57-ed575b2479da
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-04-06T14:43:47.740Z
    HJi7PQiQc
    
     HJi7PQiQc
     /envelopes/rymeuozoX9/recipients/r1gs9ozom5
     /envelopes/rymeuozoX9/recipients/r1gs9ozom5/notifications/HJi7PQiQc
     Dokument att signera
     soren.soderback@swedbank.se
     2022-04-06T14:43:47.596Z
     c8acc921-9b17-4b6b-a57c-012b7c92bd3f
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-04-07T06:47:33.259Z
    r1gs9ozom5
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36 Edg/100.0.1185.29
      164.10.46.63
    
     r1gs9ozom5
     2022-04-07T06:47:33.234Z
     /envelopes/rymeuozoX9/recipients/r1gs9ozom5
     /envelopes/rymeuozoX9
   
    
     /envelopes/rymeuozoX9/recipients/r1gs9ozom5
     Sören
     Söderbäck
     164.10.46.63
   
  
   
    signature.created
    2022-04-07T06:50:04.165Z
    Sy-Oofomc.73f26e6d-c74b-4e7b-bccd-3ecea9c56ed1
    
     Sy-Oofomc.73f26e6d-c74b-4e7b-bccd-3ecea9c56ed1
     /envelopes/rymeuozoX9/documents/Sy-Oofomc/signatures/Sy-Oofomc.73f26e6d-c74b-4e7b-bccd-3ecea9c56ed1
     /envelopes/rymeuozoX9/documents/Sy-Oofomc
     
      /envelopes/rymeuozoX9/recipients/r1gs9ozom5
      SÖREN
      SÖDERBACK
      1963/04/25
      196304257915
    
     signed
     bankid-se
     SÖREN
     SÖDERBACK
     1963/04/25
     217.213.102.244
     
      Sy-Oofomc
      ba9b7c03-41e4-4f70-b0f5-e5492e821d09
      true
      2022-04-07T06:50:03.524Z
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       /envelopes/rymeuozoX9/recipients/r1gs9ozom5
       SÖREN
       SÖDERBACK
       soren.soderback@swedbank.se
       196304257915
       1963/04/25
       217.213.102.244
     
    
     196304257915
     2022-04-07T06:50:03.524Z
   
    
     /envelopes/rymeuozoX9/recipients/r1gs9ozom5
     SÖREN
     SÖDERBACK
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-04-07T15:25:22.448Z
    HJlkqifiX9
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36 Edg/100.0.1185.29
      81.229.133.11
      2022-04-07T15:25:22.426Z
    
     HJlkqifiX9
     2022-04-07T15:25:22.426Z
     /envelopes/rymeuozoX9/recipients/HJlkqifiX9
     /envelopes/rymeuozoX9
   
    
     /envelopes/rymeuozoX9/recipients/HJlkqifiX9
     Malin
     Nilsson
     81.229.133.11
   
  
   
    signature.created
    2022-04-07T15:26:07.240Z
    Sy-Oofomc.b93b7598-b52c-48b9-8c9d-5f1b5cecb762
    
     Sy-Oofomc.b93b7598-b52c-48b9-8c9d-5f1b5cecb762
     /envelopes/rymeuozoX9/documents/Sy-Oofomc/signatures/Sy-Oofomc.b93b7598-b52c-48b9-8c9d-5f1b5cecb762
     /envelopes/rymeuozoX9/documents/Sy-Oofomc
     
      /envelopes/rymeuozoX9/recipients/HJlkqifiX9
      Malin Kristina
      Nilsson
      1974/08/22
      197408221500
    
     signed
     bankid-se
     Malin Kristina
     Nilsson
     1974/08/22
     81.229.133.11
     
      Sy-Oofomc
      33160a7d-3fd9-459b-aa5a-7dcecd4619cd
      true
      2022-04-07T15:26:06.541Z
      PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPmFsL1FLQ0xwQTRKVGpiekNPVlc4WWo0TmVsWE52bHR5S0RXKzB5Q3BiNUk9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5rVWFIaXlpMmF4aXJ5U1VPYTh4ODBmUkdVMnVlcTVjMFRkcXMxMW5RSTlRPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5pcjFPcHZUVTBKM2R2V0t0TUhkRG0vTXVPOFZWUzErODBmOFJFZEdTcVNucXRMc082a1BkdGMwT01KL0JCQlpnTHVLeUp6S0xIaG9udXluTjQrU3IxdUdGVitCbGN2aUxvazF4dmNXRURsV1VYc1RmSm45MCtCZ0JmSzV4TEJycXhXN1ZGMnAzajIxakRMbHRUMjJQRnZCOG1NY08yN3NkbGRrOFp3aDFKWTJvK0ZLcVV6QkpsYnZWTXFTejB1ZUl1RDdhT2l3UmthSzFJTDBxK20rWEJzY2E3c084TjE4RFNsSUlScHJ5M3ZzNHYwMUVVSWN4UEFMcTl0bHBGczNrVlhvMk9veEo5RHhoTDkzdjVZWitaS3ZJYnptajBIMktacGg3YVgxVDRwTVl0TEcrMHBpMkgxU29MZHYrS1pNZkpFeW5EYUZuZDBUYWJjOEduUldHRlE9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGalRDQ0EzV2dBd0lCQWdJSWU0Q2FrSkU0c1dzd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3Z1lNeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUzR3TEFZRFZRUUtEQ1ZFWVc1emEyVWdRbUZ1YXlCQlV5QkVZVzV0WVhKcklGTjJaWEpwWjJVZ1JtbHNhV0ZzTVJNd0VRWURWUVFGRXdvMU1UWTBNREU1T0RFeE1TOHdMUVlEVlFRRERDWkVZVzV6YTJVZ1FtRnVheUJEZFhOMGIyMWxjaUJEUVRNZ2RqRWdabTl5SUVKaGJtdEpSREFlRncweU1UQTRNakV5TWpBd01EQmFGdzB5TXpBNE1qSXlNVFU1TlRsYU1JSGdNUXN3Q1FZRFZRUUdFd0pUUlRFdU1Dd0dBMVVFQ2d3bFJHRnVjMnRsSUVKaGJtc2dRVk1nUkdGdWJXRnlheUJUZG1WeWFXZGxJRVpwYkdsaGJERVFNQTRHQTFVRUJBd0hUbWxzYzNOdmJqRVhNQlVHQTFVRUtnd09UV0ZzYVc0Z1MzSnBjM1JwYm1FeEZUQVRCZ05WQkFVVERERTVOelF3T0RJeU1UVXdNREUrTUR3R0ExVUVLUXcxS0RJeE1EZ3lNaUF4TVM0ek1Da2dUV0ZzYVc0Z1MzSnBjM1JwYm1FZ1RtbHNjM052YmlBdElFMXZZbWxzZENCQ1lXNXJTVVF4SHpBZEJnTlZCQU1NRmsxaGJHbHVJRXR5YVhOMGFXNWhJRTVwYkhOemIyNHdnZ0VpTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkFRVUFBNElCRHdBd2dnRUtBb0lCQVFDblR1TTlVZHo0Q3Q0YXdQUXB1S096T29mVk93RlFlMitMVlMvQktJc1dSemtRYWV6RHkyNHhVQzgwTi9KZHdGQVljbUQwV2l3czFVMTR4NEFaMTg0bTVuWWZYcnE5c2lRM2xUcEU2YTZFdUd3Zit2eFRnRUFUZHNMVkh4YXBYU1hzTXF4N3o0czNFMUJMYi9OV0RQUmpNc05sM09PNGhIbWF2M2h2VDc1b3Z3U0R3RjJFeG9FcERKclpaZ000dTJyTlpRalRuY2c4S2Jjdk5vNTJqR1cyNXo0c0V5aW5KdUVrM2Q2RCtMVC9oeUJKRmN4dzdyajVDME05cVgyK1VaLzZBaEcyTkJGbDlVUUNMbnpFYW1BaW5XNk5hWUlxTkxmMW1YRGRTQU1ja3FiWm8wNzViM2Vhc0Nta3YrTjgzSmJvTVBTNGRvLzJSVTg0dnc4dDFVMWhBZ01CQUFHamdhVXdnYUl3T3dZSUt3WUJCUVVIQVFFRUx6QXRNQ3NHQ0NzR0FRVUZCekFCaGg5b2RIUndPaTh2YjJOemNDNXlaWFp2WTJGMGFXOXVjM1JoZEhWekxuTmxNQk1HQTFVZElBUU1NQW93Q0FZR0tvVndUZ0VGTUE0R0ExVWREd0VCL3dRRUF3SUdRREFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JRWGpyRGJ1bFpiYlRDbWhNNk1jaThkaU5MdnFEQWRCZ05WSFE0RUZnUVUxOU1Mb2VlOG8vWGg5aUFNU3FXVWJsd1RVeE13RFFZSktvWklodmNOQVFFTEJRQURnZ0lCQUhTNFJWNXIwR1g5dVRFV3RUMG4xcEd4eUxHMDZmYVpOUWRERDVVYlZRNHlXSVBJTVc1dlpsWGVBYmFNbU5Ra0NLNU5iL2QrM0JBbGx1TFRkUjNWc2NhRGdYZ2t0c1kxMHNJTS9KczhxSHV3WThTUHZ5eStNbmNPclZ1dU54ZGNrbUJJY2Fzb3hMRDR0blY2YUdZK0c4WVNwc1ZrcEMySktnOVVqZHpBRTF2MFR5RzZUUVNKU2Zjd1NZOVNuejNYMGNla0VGR3JjUWtsck9RMVBUbTRnRmFNc1hCYXRzN3JOQlhsU1lrTjJTcWtMYVkzcU9Rakx3YWROQVNDdEhnOEd4L2kwOTVPRytBYml0NGtsUGRCTmh3N3dKWG5uQk4wclNNaHB5VVJ6QUVJNGRKQjZrNjFsVTA0TTlWNUR3c1R3dVRyMDdBQnFSUWJVOWY2a0p6ZHQxUFNTTm9pWWJEZVI1Vm5PbGs3OW95dU9zcmt2cUJhdGNmaUUwSjdTM24rZFRYdmZ1MVBlMFQzU2tNU2w1N2ZpSTJVOEdqSkRBcnFBR21WZUVlVEtXZ1hiZXhTbjExSDJZbExqQUNLdVUrQVA2aVR6a0NhNXUwSWlmQWFBQjhXZTdWVWZiNVRLRVpISDVGZzBidGFvVmx6Z1p6ODVxQjVZeWZXVm1HVnNlL0RDRTQzeGpCVXNyNHp4UGUxelJCRzJieE1RajNYNFRXRUlwZ2JZelkrK291amlhZHgrbWFMdFVydzhzOVVhKzdWc1N6djQ3Q3VWcElMeDNuZUhNcTNRaGt3V0VrblpSbUU0OExLOHNrczJKeFNaaWxlMHN4UUpoajRVeEh5VFp5TzhPTUliUnJCakFwUDN6NWJHOXlndm1ybUhHVzczaFcvdDhJRktmc3pmNkR1PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGOXpDQ0E5K2dBd0lCQWdJSUZYQmtXeXFEdDBVd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3ZVRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhMakFzQmdOVkJBb01KVVJoYm5OclpTQkNZVzVySUVGVElFUmhibTFoY21zZ1UzWmxjbWxuWlNCR2FXeHBZV3d4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVeE5qUXdNVGs0TVRFeEpUQWpCZ05WQkFNTUhFUmhibk5yWlNCQ1lXNXJJRU5CSUhZeElHWnZjaUJDWVc1clNVUXdIaGNOTVRJd05qQTBNRGN5TXpJMldoY05NelF4TWpBeE1EY3lNekkyV2pDQmd6RUxNQWtHQTFVRUJoTUNVMFV4TGpBc0JnTlZCQW9NSlVSaGJuTnJaU0JDWVc1cklFRlRJRVJoYm0xaGNtc2dVM1psY21sblpTQkdhV3hwWVd3eEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXhOalF3TVRrNE1URXhMekF0QmdOVkJBTU1Ka1JoYm5OclpTQkNZVzVySUVOMWMzUnZiV1Z5SUVOQk15QjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUlJQ0lqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUUVGQUFPQ0FnOEFNSUlDQ2dLQ0FnRUFwWTdoMW0vdVJ4VG42bVVSZ1VYKzhCYnRmc0wvc0p5bW9DK1F2V1ppWldxTlpweXc4dnp1MHhrTHc1N01VeDN6ak1SMW1ObitZZ0tYOXRaWDQ4eU1xRmpoaEVIelN1WkRwcitVR2toQXFqY0ZGcTBKRSsyNmJlc1U4UzlLa1FqbjJvaUY4OXdlNHE0TytESGVLajUrU2lOSmlsTUw1QldoODRsVUl5MDJXcFY0MHg1VjJlZG9wVEZDd1NqNnhXYVpLRkFCWGVndzFtK3NTRU5jYWw5YnY5R2c1NjByd216VXdDMmtEMGxTbE5NZWgzKzRBL1Q3eU4zZFM3NXIvbURUd1BNT242NXVTZUJvSHk4MnZXK3A0ZjZVUGdjVTBiRjVWd1BEdTNaMTIwRzlVd2d4WW8yL04yNmVHMDBYV0FpNlRHcG5LUjhxTDBOaFhFRVBvUFBIczF5SitYWGM5bUJpRkVnZ2VzUkp2akxLSHJIVW1PUWZHSHRqNGc1OTY0aUdkbXN4NGlxTUJuNDVBMlBaaDJGZUVRQmwxZU40cUVjRVFkQUF4R3NjVUZ3ckRFdjdGYWtQa09RcDJvYjdtYXU3OE14M0JWbzZVTVprb3JEdTRWNFdjWlhxbHZlRkp1Wk5NeVVwQVBxM0tubmZrcGt1eExhTi9JcWZ6TTR5TjBCeTh5Y3hJLzFBVmZGYlFGWHdZdGZ4N09abzRKa0F6MWw0Si9NVkU5Zmx1dnlUTDI4WU92ZFlxejB2V3R1OE85c2lkMnFHUVBYNWZteFhZUnRZdlVEZUxwVnBoMkEvTkNPb2ZwV05KaEZla2w0WC9qSmorMWZyb1EzazJjQUlRSG1pa09EM0FzRzB5SkJ0ZEQ0UVhxbUhxQlFTYlpCMlllNms0alZoRk9CTko1MENBd0VBQWFONE1IWXdIUVlEVlIwT0JCWUVGQmVPc051NlZsdHRNS2FFem94eUx4MkkwdStvTUE4R0ExVWRFd0VCL3dRRk1BTUJBZjh3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVWVzWlVYdXJxL3dkRGp3YnAyb3hpcHdBcnBsNHdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUVV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnRUdNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCRFFVQUE0SUNBUUJpdWlKak5ZR01rV1NicWZDdHV2ckMvRFdpNEdIc0JGSTdvaGpPYnJhb0dBSEIvbnhDbHByQ3ZieWdnUUlzZXlCQTIxV1dOcm9RUXFUV2ZubDdYV0l0em52TnRtVzJ0N3BrZnVFY01hYjlkdHVoQ1R2ckdzMmdJanEzeTFwRU54VFduNnNjSUlEU3kvWi9qQUExZitDblhVVzg3djJqaTAyTXFhMVV0T3g4U2d1Z0NpaFZtTzdKaHNVV2tMakI2VjZ3TURjMUtLbXAzVzM5T3pJRWtMVkYvRlVwSjNYQUJnZXo4bGo1RTMrTWkwK28vbGxQWlB3M3RRaTZPdkdnbGgweW40a1ZxZVRvNFZQMDQ4a3F5RitqMVk2dUVxMXNodGprcXlkRGsyWGZ5SWJvY2hoa2d0OEU2cDRyc0NCd2k3c25iYW1ZVG4zK21Vamt6aFZDVTl4R0xOMmZ4MnRUTUJmVXhBNzN2aTNUOHl6cS9yeHA5UGJHa0plMWNnckxBQ3luQzVUSUpyaDZGVEN4REk4cVk4YmtBYVo3YWo5OEZEZVJTQ3ZTREVxaXhjdSticjhGZkZkVCs2SlRkRGVPWThQN3ZIdlRIYjg5YmxCK2dKN2lFVFhFam9pK3N2Yi8wY3JjdG0zSC9nL29CdkNPR2VUQmcyNDVLaWhxdGNlTFMxQnRqNzZsQWpNa1ZPOFg0RkJGUVFqU21WM1ZraHYwbEZKSEtDaDNiNjRxUFI1bVB2UURDU1VLUzlEY3EwSGpXYVNzVVRLRVdycFRvdVNCcURoSk1oaGJqOThEbVJReUx3TGI1R2RKaWVVZDFaWDJDb3VTU3dBWXZVZDdFQkZaN1JkSThPeGU0UkxqaVN2dFl1bjFudk9ab1pNSVZpNHlJVkVNS3Q3bXRndnhSUT09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGMWpDQ0E3NmdBd0lCQWdJSWViMFZmYmRXQlBNd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFa01DSUdBMVVFQ2d3YlJtbHVZVzV6YVdWc2JDQkpSQzFVWld0dWFXc2dRa2xFSUVGQ01SOHdIUVlEVlFRTERCWkNZVzVyU1VRZ1RXVnRZbVZ5SUVKaGJtdHpJRU5CTVJvd0dBWURWUVFEREJGQ1lXNXJTVVFnVW05dmRDQkRRU0IyTVRBZUZ3MHhNakExTWpVd05qVTRNakphRncwek5ERXlNekV3TmpVNE1qSmFNSGt4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1TNHdMQVlEVlFRS0RDVkVZVzV6YTJVZ1FtRnVheUJCVXlCRVlXNXRZWEpySUZOMlpYSnBaMlVnUm1sc2FXRnNNUk13RVFZRFZRUUZFd28xTVRZME1ERTVPREV4TVNVd0l3WURWUVFEREJ4RVlXNXphMlVnUW1GdWF5QkRRU0IyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1JSUNJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBZzhBTUlJQ0NnS0NBZ0VBbWJEZlBRRjdtWGZXNUZ6TUx1dngyN0ozS2hucHZab1pKWm9BcCtUbVFPZmZlUDlwL0N5VW1aak45NmZZdkZscTZibUdCc09GaVZDM1JaQnFXVTdmWG9PU25KbldZYjR1eGFINHNIWnAwU0dJSUJpZmZnL05lNmw2Z0xXTFlaODQ2VVZINGs2dzdTYnRKT3ZSLzVOUERHTnV5UWJ5cXBmVkNOR2xQRUNvdXBOZ0RXenc4am05YmpIRnMvQXlVSG1FSm1PODhWY2lxcGc0aHdSYXA4RjFIZVJxK0JpYlMwMlVoeUJZUjQ2aXh1cVB4TGFZRUMyNSthM3hWVE1hUGhCcWFHYld5YlBxWFcxeDhrdTkzb1hUU2hJSFV1U3drbjBjV1JQZ2JSYTZqRUF3QTlCdEtXd2xPaVd1RHF2THV0SnE3TXpWS1Uwa3NGY1pmRDlURkMzRTR6QzhzRk92M01IeVF6cElyVU1EeE9lYXI3SU1DZWpKT3FwdE5IYU9XTDZlYkdTTklRU3hDbXJtc2NQMjMxMnRuSktILzlXS2VXSFdwUVovNW83REhjMU4yRTYveWNzamhMWXNtTDlVQ3FmV0VEdGRXb0R2ZkVIRTNuU3lOS0tQd2F6VzZZS1ZaZ2s0SncxVmR3WmJ4SU9YUjg2em5qNVFOSldXVWJldnZiUnNhVEZBS2M4UlM2cHhuRFlyc0dKZWRhd2JiSG1VYXVxbDBqekYvKzBReHNTWUt3di84TE5sTk12VFQyRFhKK2V5UXpkTEtVQnhNSVcxMzRrb1ZpcUNzZ2NVVytWQXhPaGxBVlJUN2twaWl5K1FRdkRibnJCT0dEVVdSZExhU2IzVzRhZVZNdGxMRzBWM1Y5anNWMHFDdExNblJvSFptTVpFaERwejlkSEtmRmtDQXdFQUFhTjRNSFl3SFFZRFZSME9CQllFRkhyR1ZGN3E2djhIUTQ4RzZkcU1ZcWNBSzZaZU1BOEdBMVVkRXdFQi93UUZNQU1CQWY4d0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVVaNHE2c3VwSUhIcjFPMmczSjNJRzY1Rmp5MU13RXdZRFZSMGdCQXd3Q2pBSUJnWXFoWEJPQVFFd0RnWURWUjBQQVFIL0JBUURBZ0VHTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkRRVUFBNElDQVFBMnp1NWh5UktoY1IvKzVlVUZGZERXWlpMczhCTGk1YTY3L2g3Q0hHZWtlVllLYnYwQ0VJbmFDVFVoTEN2a1ZRcjVKSjBQTGh2Mzl4YnFpOEl2ZmJ3ZnZCWjlTOC92RzZUNmVPS1V5SHlyVUVOOFNxWDF4OW1GSDY2VnNFK3NQU0lBUHpnYXBlSWM0dE5aZHc0TWlLT2Z6K2lYOGpnVlZkbWxDQ3ZESGNvTUlKYkdYbnZzZldQWDJCVkZOWjBIeGxlWE5TbjRyUDZYS2lINWFXOUlrZXBES1Npc09WQlBwTDA4MW1yNEt6WXZqb0lJR2xHMm5ERjNBbU5XSnB3Q1daaWs1ODNvNGZuejVHUFVCc01td0hVSStXNXdMTDNMalNIY29SdlJ0SXZKbkZ0YWM0ZkVvNWFWSzBxNmM5TUorT1UveTdIdkVpeGhlRzVycEJzUnRHdHgrNFhCOExLay9wSklUOFllR0kvcVpDQkRzdjMzVzRHOERnTEtSVXhHVmtjeXgvLzkvQVNZS21wdXFhY2ZvMjFqUzhhZDN1cXVzZ3VyM2tTdDlYYjNpOXJkb211TU4vQndRYUhQVmc2SFc2cFBaNDJBK2VPTDFHTnpaaGhzdHdXSC80aHhrQTR6eEVaUyt0dE41dUFFVk50OGlma2xiWWo2ZVBTcmVlWldpNDJKTjk2YnRQMWdrd1NrUytybnFGbjM1enFnSEF6RnJMU09tWlhqb2VFNnpGN1M2ZHdUTnUzVWJNaDkzZUNtQVloNmw3bGE5MVpFREkxZjdGY054Ylh6RGdtM2F0dUdDSUFqVVZpSnIydWR5a0VwWGppcjRHcGVHMmh2TWt4Q3ZQYnMrY3pKNG45R3NSSDNYRjcyZDh4OTBndjZrZWJSSURrKzJuRGozYktrY0E9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjwvWDUwOURhdGE+PC9LZXlJbmZvPjxPYmplY3Q+PGJhbmtJZFNpZ25lZERhdGEgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cuYmFua2lkLmNvbS9zaWduYXR1cmUvdjEuMC4wL3R5cGVzIiBJZD0iYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PHVzclZpc2libGVEYXRhIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiB2aXNpYmxlPSJ3eXNpd3lzIj5DaUFnSUNCSXc2UnliV1ZrSUhOcFoyNWxjbUZ5SUdSMUlHUnZhM1Z0Wlc1MFpYUTZJQ2ZEaFhKemNtVmtiM1pwYzI1cGJtY2dVM1J2WTJ0b2IyeHRjeUJVY21GMmM4T2tiR3h6YTJGd0lESXdNakV1Y0dSbUp5NGdSMlZ1YjIwZ1lYUjBJSE5yY21sMllTQjFibVJsY2lCdFpXUUtJQ0FnSUdScGJpQmxMV3hsWjJsMGFXMWhkR2x2YmlCbmIyUnJ3NlJ1Ym1WeUlHOWphQ0JtdzdaeVltbHVaR1Z5SUdSMUlHUnBaeUIwYVd4c0lIWnBiR3hyYjNKbGJpQnBJR1J2YTNWdFpXNTBaWFF1Q2lBZ0lDQlRhV2R1WVhSMWNtVnVJSEpsWjJsemRISmxjbUZ6SUdGMklHVXRjMmxuYm1WeWFXNW5jM1JxdzZSdWMzUmxiaUJXWlhKcFptbGxaQ0J2WTJnZ1pXNGdZbVZyY3NPa1puUmxiSE5sQ2lBZ0lDQnphMmxqYTJGeklIUnBiR3dnWkdsdUlHVXRjRzl6ZEM0S0lDQT08L3VzclZpc2libGVEYXRhPjx1c3JOb25WaXNpYmxlRGF0YT53RU1PdWF2cnV3UytHVSs4azgxSWRTL2RvZzV6Y2tPTjFySW1ZZ3ZrUzVrPTwvdXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+PHNydkluZm8+PG5hbWU+WTI0OVZtVnlhV1pwWldRZ1IyeHZZbUZzSUVGQ0xHNWhiV1U5Vm1WeWFXWnBaV1FnUjJ4dlltRnNJRUZDTEhObGNtbGhiRTUxYldKbGNqMDFOVFk0T0RNeE1qTXpMRzg5VTNabGJuTnJZU0JJWVc1a1pXeHpZbUZ1YTJWdUlFRkNJQ2h3ZFdKc0tTeGpQVk5GPC9uYW1lPjxub25jZT5tRGZnTjFOMEhEZTNqVHF1ZmdLck11ZitLM3M9PC9ub25jZT48ZGlzcGxheU5hbWU+Vm1WeWFXWnBaV1FnUjJ4dlltRnNJRUZDPC9kaXNwbGF5TmFtZT48L3NydkluZm8+PGNsaWVudEluZm8+PGZ1bmNJZD5TaWduaW5nPC9mdW5jSWQ+PHZlcnNpb24+Tnk0eU5DNHlNUT09PC92ZXJzaW9uPjxlbnY+PGFpPjx0eXBlPlNVOVQ8L3R5cGU+PGRldmljZUluZm8+TVRVdU15NHg8L2RldmljZUluZm8+PHVoaT4rekdoczBCaTVpQ2FpeDJ5ZW81Q0FxVmNkNHM9PC91aGk+PGZzaWI+MDwvZnNpYj48dXRiPmNzMTwvdXRiPjxyZXF1aXJlbWVudD48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkNlcnRpZmljYXRlUG9saWNpZXM8L3R5cGU+PHZhbHVlPjEuMi43NTIuNzguMS41PC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48L3JlcXVpcmVtZW50Pjx1YXV0aD5wdzwvdWF1dGg+PHRva2VuPnRva2VuLW5vdC11c2VkPC90b2tlbj48L2FpPjwvZW52PjwvY2xpZW50SW5mbz48L2JhbmtJZFNpZ25lZERhdGE+PC9PYmplY3Q+PC9TaWduYXR1cmU+
      
       /envelopes/rymeuozoX9/recipients/HJlkqifiX9
       Malin Kristina
       Nilsson
       malin.nilsson@bdo.se
       197408221500
       1974/08/22
       81.229.133.11
     
    
     197408221500
     2022-04-07T15:26:06.541Z
   
    
     /envelopes/rymeuozoX9/recipients/HJlkqifiX9
     Malin Kristina
     Nilsson
   
  
 
  18141234



 
  2022-03-30 14:41:48 CEST
  90.235.37.145
  Kerstin
  Skarp
  1954-02-13
  Kerstin Skarp
  195402138225
  

		2022-04-07T15:26:16+0000


	



