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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Svensk Galopp ideell förening, org.nr. 802001-1725, med säte i Stockholm, får härmed
 avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2020.

Allmänt om verksamheten
 Svensk Galopp Ideell Förening (SGIF) är den svenska galoppsportens centralorganisation och skall
 verka för att främja sporten genom de mål och strategier som anges i organisationens mål och
 strategidokument. SGIF äger 100% av aktierna i Svensk Galopp AB (SGAB). Huvuddelen av
 verksamheten bedrivs i SGAB. 

 Svensk Galopp Ideell Förening har 9,997% ägarandel i ATG. ATG:s verksamhet bedrivs i enlighet med
 avtalet mellan svenska staten och trav-och galoppsportens centralförbund, Svensk Travsport, Svensk
 Galopp och ATG:s koncession att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar inom trav och
 galopp. 

 Tävlingsverksamhet 
 Svensk Galopp hade ett bra sportsligt resultat under 2020 där de två grupp 3-löpningarna Stockholm
 Cup lnternational och Stockholm Stora Pris var höjdpunkterna.

 I mitten av juli avgjordes Svenskt Derby-dagen på Jägersro Galopp. Det var en högkvalitativ
 tävlingsdag och norsktränade Bullof Wall Street vann klassikern Svenskt Derby. På Bro Park var
 Stockholm Cup-dagen i september årets höjdpunkt. Huvudloppet Stockholm Cup International (G3)
 hemfördes av den norska gästen Square de Luynes för andra året i rad.

 På grund av coronapandemin arrangerades samtliga tävlingsdagar under huvudsäsongen utan publik.
 Dessutom beslutade ledningen att ställa in arrangemangen Nationaldagsgaloppen, Women Jockeys
 World Cup, Hästarnas Mästare och Svenskt Grand National. 

 Ponnygaloppen har en stabil tillväxt och är en viktig rekryteringsbas för galoppsporten. Totalt
 arrangerades det under 2020 inom ponnygaloppen 15 tävlingsdagar fördelade på Jägersro, Göteborg
 och Bro Park. Tävlingssäsongen kom igång senare än vanligt på grund av coronapandemin. Under
 året tävlades det i Jockeyklubben Cup genom sju deltävlingar. Tävlingsserien sponsras generöst av
 Jockeyklubben och under 2020 delades det ut 20 000 kronor till de bästa ridskoleponnyerna för att
 stötta de ridskolor som tävlar i ponnygalopp med sina elever. Ett generöst resebidrag utdelas i serien
 genom Tapwell, detta för att öka resandet mellan banorna.

Sport och spel
2020 2019 2018 2017 2016

Tävlingsdagar 69 72 73 71 74

Antal lopp per bana:
Bro Park/ Täby Galopp 278 274 290 278 318
Jägersro 184 214 224 227 227
Göteborg 75 83 47 55 66
Strömsholm - 9 17 9 11
Gärdet - 6 6 6 6

 Utöver detta arrangerade Blommeröd två tävlingsdagar med totalt 3 lopp.

 Under året genomfördes 35 tävlingsdagar på Bro Park, 23 dagar på Jägersro, 9 på Göteborg Galopp
 och 2 på Blommeröd. Tre tävlingsdagar ställdes in under året, det gällde de publika eventdagarna
 Nationaldagen på Gärdet, Svenskt Grand National på Strömsholm och Hästarnas Mästare på
 Jägersro. Evenemanget Women Jockeys World Cup ställdes in men dagens löpningar kunde
 genomföras som planerat. 

 Totalt avgjordes 540 (2019: 569) slätlöpningar, 24 (2019: 23) hinderlöpningar, inklusive Blommeröd
 och 24 (2019: 29) arabhästlöpningar.
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 Tävlingsdagen på Bro Park den 12 december var en extrainsatt dag som genomfördes tack vare ett
 bidrag från Stockholms Galoppsällskap.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 Året kom att handla mycket om coronapandemin. För att begränsa smittspridningen genomfördes alla
 tävlingsdagar från och med säsongsstarten i april utan publik och med ett flertal andra restriktioner.
 Fyra event ställdes in vilket innebar minskade sponsorintäkter men också minskade kostnader.
 Eftersom tävlingarna inte kunnat genomföras med publik och har också eventinsatserna minskat.

 Under året har arbetet med separationen fortlöpt tillsammans med ST och ATG. Det största
 förändringen är IT där vi under året har förberett en ny hemsida, nytt ekonomisystem samt att ta över
 datorer samt telefoni.

 Göteborg Galopp AB och Svensk Galoppsport AB har fusionerats in i Svensk Galopp AB.

 Moderföreningen utgörs av de tre medlemmarna Stockholms Galoppsällskap, Skånska Fältrittklubben
 och Göteborgs Galoppsällskap. 

 Det har varit en hel del förändringar i såväl styrelse som i ledande befattningar under 2020.
   
 Under året så avslutades vd Fredrik Reuterskiöld anställning och ersattes av t.f. vd Jan Ohlsson. 

 Styrelsen har under 2020 bestått av följande ledamöter: 
  
 Januari till juni
 Anders Lilius
 Jan Ohlsson
 Anders Östberg, avled 8 maj 2020
 Roland Johansson
 Åsa Edvardsson
 Jacqueline Henriksson
 Per Jardetun
 Isabella Sexton, adj ungdomsrepresentant 
  
 Ett fyllnadsval skedde på en extrastämma den 18 april 2020, då Jacqueline Henriksson och Per
 Jardetun invaldes in i styrelsen samt att Anders Lilius valdes som ordinarie ordförande. Denna
 extrastämma hölls genom poströstning
  
 Juni till december
 Styrelsen bestod efter årsstämman den 13 juni av sju ledamöter:
 Anders Lilius, ordförande 
 Åsa Edvardsson                                                        
 Lill Gusén Hammar
 Jacqueline Henriksson 
 Roland Johansson
 Jan Ohlsson 
 Carl Strand, ersattes senare med Bo Jacobsson
 Isabella Sexton, adj ungdomsrepresentant 
  
 Under hösten avgick Carl Strand och ersattes av Bo Jacobsson med fyllnadsval vid en extra stämma
 19 november.
  
 Under verksamhetsåret 2020 hade styrelsen 26 protokollförda sammanträden samt två protokollförda
 strategidagar där styrelsen och de tre ordföranden i fullmäktige var med.
  
 Årsstämma hölls den 13 juni, höststämma hölls den 24 oktober och extrastämma den 18 april
 (poströstning) och den 19 november. 

 Under året har viss rapportering till Bolagsverket inte varit korrekt. Anmälan till Bolagsverket om
 besluten på bolagsstämman har av misstag fått fel datum. Vidare har under augusti ett protokoll med
 viss styrelseförändring inlämnats. Denna har sedan i ett följande protokoll återtagits. Inget av dessa
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 protokoll borde ha skickats in.
  
 Det traditionella rådslaget ersattes på grund av covid-19 till tre rådslag, ett för varje sällskap där
 respektive styrelse och fullmäktige deltog. Även valberedningen deltog i rådslaget.

Representation i andra organisationer som berör hästsporten

Representation i styrelser
ATG Anders Lilius 2020 på personligt mandat
HNS Åsa Edvardsson
Hästsportens Folkhögskola Cecilia Gråberg, Hanna Selinus

Övrig representation
Hästnäringens Djurvälfärdskommitté Hanna Selinus
Hästsportens Ungdomssatsning HUS-rådet Cecilia Gråberg
Hästnäringens yrkesnämnd (HYN) Lotta Malmborg
European and Mediterranean Horseracing
Federation (EMHF) Dennis Madsen
International Federation of Horseracing
Authorities (IFHA) Dennis Madsen
European Pattern Committee Dennis Madsen
Referensgrupp AHL-projektet Monica Wolf, Hanna Selinus
Skandinavisk reglementskommitté Dennis Madsen, Stefan Jönsson

IT
 På grund av separationen med ATG har Svensk Galopp AB fortsatt behövt göra stora IT-investeringar
 under 2020. Fokus under året har varit en ny hemsida samt framtagandet av webbapplikationen
 Galoppapp för de aktiva i galoppsporten. Lanseringen av hemsidan och Galoppappen gjordes enligt
 plan den 16 februari 2021.

 Ett stort arbete har även gjorts för att fasa ut ATG från den tekniska infrastrukturen avseende
 internetförbindelse och nätverk vilket ska blir klart under mars 2021.

Anläggningar

Väsentliga händelser på våra tävlingsbanor
 I slutet av 2017 beslutade Skånska Travsällskapets medlemmar att avyttra den mark där Jägersros
 tävlingsbana och stallbacke ligger idag, för att istället uppföra en tävlingsarena på Husiefältet utan
 stallbacke och träningsbanor. Förutsättning för att kunna etablera en tävlingsbana för galoppen på
 Husiefältet finns ej. I juni 2018 undertecknade Svensk Galopp en avsiktsförklaring med Svedala
 Kommun, Värby Fastighets AB och PGA om att uppföra en ny galoppanläggning på ett markområde
 strax söder om tätorten Bara. Under juni månad 2019 undertecknade Svensk Galopp även ett
 Samverkansavtal med ovannämnda parter. Arbetet med framtagande av ny galoppbana i Skåne är
 ännu i sin linda men har fortlöpt under 2020 .
 Fullmäktige har tidigare tagit ett beslut att vi ska ha tre galoppanläggningar i Sverige men inte fastställt
 exakt var i Skåne. Ett tänkbart område är söder om Bara varför styrelsen utsågs en arbetsgrupp juni
 2020 för att ta fram underlag till fullmäktige för beslut 2021.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
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Ekonomisk översikt, mkr 2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 45,3 50,4 154,2 121,7 129,0
Resultat före skatt 5,7 -86,6 -12,3 465,2 -28,1
Balansomslutning 745,0 755,2 779,5 1 225,5 757,1
Avkastning på sysselsatt kapital % 1,1% -15,0% -2,0% 116,4% -15,6%
Eget kapital 539,4 533,5 619,9 632,3 167,0
Soliditet 72% 71% 80% 52% 23%
Definitioner se not 38

 Bolaget redovisar ett positivt eget kapital på balansdagen.

 Nettoomsättningen är lägre än 2019 på grund av coronapandemin som lett till inställda tävlingsdagar
 vilket minskat tävlingsintäkter som insatser och anmälningsavgifter men även påverkat koncernens
 sponsringsintäkter. Även en planerad besparing av bruttopriser har lett till minskade
 anmälningsavgifter och insatser då dessa baseras på bruttopriserna. SGIF erhåller en anteciperad
 utdelning från ATG som beslutats vid ATGs årsstämma. Mellan SGIF och ATG finns 2020 en
 lånerevers på 157,5 mkr som har betalats ut löpande under året från ATG. När utdelningen erhålls från
 ATG avseende 2020 ska detta kvittas mot lånet av ATG.

 SGIF har ett lån om 100 mkr från Nordea som förfaller till betalning i november 2021.

 Spelomsättningen har ökat 2020 som en effekt av Corona då många länder stängde
 galoppverksamheten och fler spelade på galopp i Sverige. Även det svenska spelet har ökat under
 året. Detta har påverkat provisionsintäkter från ATG gynnsamt.

 Coronapandemin har orsakat inställda tävlingsdagar och utebliven publik på banorna vilket lett till att
 koncernen har gjort stora besparingar i tävlings- och marknadsföringskostnader. Separationen från
 ATG 2019 har medfört stora besparingar  i verksamheten, bl.a. har bruttopriserna minskat i jämförelse
 med 2019. Inställda tävlingsdagar har minskat kostnaden för bruttopriser ytterligare.

 Separationen har gett ökade kostnader för IT 2019 som fortsatt öka 2020. Koncernen har även
 kostnadsfört IT projekt som saknar framtida värde.
 Anläggningarna har arbetat med att kostnadseffektivisera verksamheten. Utebliven publik och
 gynnsamt väder har också bidragit till lägre kostnad 2020.

 Advokatkostnaderna har ökat 2020 då koncernen har haft flera tvister och utredningar under året.

 Under året har fusion av Göteborg Galopp AB och Svensk Galoppsport AB genomförts vilket påverkat
 både resultat- och balansräkning i koncernen. 

 Avkastning på sysselsatt kapital är positiv.

Miljöinformation
 SGAB bedriver tillståndspliktigt verksamhet enligt Miljöbalken genom djurhållningen. Detta medför att
 en årlig rapport om verksamhetens miljöpåverkan lämnas till Länsstyrelsen. I vår miljöpolicy finns
 angivet att vi ska verka för att åstadkomma en ekologisk social och ekonomisk hållbarhet vad gäller
 anordnandet av galopptävlingar och andra arrangemang samt vid uthyrning av lokaler och upplåtande
 av mark för träning av tävlingshästar.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
 Svensk Galopp IF avyttrade 2011 samtliga aktier i sitt helägda dotterbolag Svensk Galopp
 Fastighetsförvaltning AB till JM AB och SKANSKA Nya Hem AB. Under 2018 har föreningen erhållit
 tilläggsköpeskilling om 508 mkr avseende detaljplan 1 samt en förskottsutbetalning på 250 mkr.
 Resterande del av tilläggsköpeskillingen ska utbetalas till SGIF i takt med att byggrätterna på
 fastigheterna avyttras. Det finns viss osäkerhet avseende de framtida tilläggsköpeskillingarnas storlek
 och när i tiden de förväntas utbetalas. Ingen utbetalning skedde under 2020 och ingen utbetalning
 kommer ske under 2021. Under 2022 planeras en utbetalning på ca 8 mkr då en summa på 79 mkr är
 avräknat som en exploateringskostnad i genomförandet av entreprenad. Även en kostnad
 motsvarande procentuell markyta är avdragen från förskottsbetalningen på 250 mkr. 
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 Det finns en osäkerhet gällande vad den avreglerade marknaden kommer att innebära för hästsporten.
 2020 publicerades ett delbetänkande av Spelmarknadsutredningen gällande hästnäringens
 finansiering på den omreglerade spelmarknaden. Svensk Galopp förbereder ett remissvar i samarbete
 med ST och ATG.

 lntäktsflödena från ATG utgörs av ersättning för rättigheter och tjänster samt utdelning. Svensk
 Galopps intäkter är beroende av ATG:s framtida förmåga att generera utdelning. För att säkerställa
 likviditetsförsörjningen under löpande år innan utdelning, erhåller bolaget löpande lån från ATG.

 Genom att bolaget är beroende av lånefinansiering föreligger det en viss ränterisk då räntan är
 relaterad till STIBOR. Bolaget har säkerställt likviditetsförsörjningen genom lån för täckning av den
 löpande driften och planerade investeringar. 

 Sedan våren 2014 har SFK och STS en överenskommelse om en långsiktig lösning gällande viss
 gemensam drift och samarbete kring verksamheten på Jägersro, vilket övertogs av SGAB 31
 december 2018. Överenskommelsen innebär att SGAB har nyttjanderätt av tävlingsbanan och
 träningsbanorna till och med den 31 december 2026. Vi kommer under 2021 få besked om hur länge
 stallen får användas.

Kapitaltäckningsgaranti
 SGIF har utfärdat en kapitaltäckningsgaranti för den brist som kan uppkomma i dotterbolagets egna
 kapital till och med tidpunkten för årsstämman för räkenskapsåret 2020, dock längst till 30 juni 2021.

Förväntad framtida utveckling
 Den 15 juni 2018 beslöt riksdagen att införa en licensmarknad för spel i Sverige 2019. Verksamheten
 har under året till stor del präglats av omställningsarbete efter omregleringen av spelmarknaden. Detta
 har bland annat inneburit att Svensk Galopp har varit med och förhandlat fram en ny bolagsordning för
 ATG som säkerställer finansiering av galoppen genom ATG:s överskott. Bolagsordningen är ej
 beslutad ännu och detta arbete fortlöper under 2021. 

 Arbete pågår med att säkerställa föreningens ekonomiska förutsättningar genom att galoppens aktier
 omvandlas till preferensaktier. Det kommer att ge föreningen utdelning till ett fast belopp varje år
 framöver.

 Vi ska genomföra ett antal planerade aktiviteter kring våra strategiska nyckelfrågor, som också hänger
 ihop med befintlig verksamhetsplan 2019-2023. Det är viktigt att vi inte bara pratar om dessa frågor
 utan också tar fram en plan som gör att vi tar steg framåt.

 Fem strategiska och kritiska framgångsfaktorer är:
  - Det viktigaste arbetet för oss är att få en budget i balans även 2022.
  - Beslut behöver tas gällande en galoppanläggning i Skåne: hur, när och var. 
  - Vi behöver få in nytt blod i Svensk Galopp genom nya hästar och nya hästägare.
  - Tillsammans behöver vi arbeta för en kultur som präglas av respekt och förståelse. Alla behöver inte 
     tycka lika och ha samma åsikt men vi behöver ha respekt för varandra.
  - Viktigt är att lyfta fram hästen och hästvälfärdsarbetet. Hästen är hjärtat i vår sport som vi varmt 
     värnar om.

 Svensk Galopp har också som mål att under 2021 fortsätta investera i sina anläggningar för att
 upplevelsen på tävlingsdagarna ska förbättras samt att fastigheterna ska underhållas enligt
 underhållsplan. Vidare bedrivs arbetet med att förstärka varumärket och kännedomen om
 galoppsporten och tillhörande spel för att öka tillväxten. Svensk Galopp planerar att under 2021
 fortsätta vidareutveckla arbetet med Nationaldagsgaloppen 2022 för att i projektet ha en budget i
 balans. Även Svensk Galopps utbildningsprogram ska kvalitetssäkras för att möta den framtida
 marknaden. Den verksamhetsplan som är framtagen kommer styra processen kring utvecklingen av
 Svensk Galopp. 

 Coronapandemin har haft stor påverkan på företagets verksamhet. På grund av osäkerhet kring
 virusets spridning, politiska beslut och människors och företags beteende är det svårt att kvantifiera
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 pandemins påverkan på verksamheten under 2021 och framåt.

Eget kapital

  Balanderat
Aktie- Bundna resultat inkl

kapital reserver årets resultat
Koncernen
Enligt fatsställd balansräkning 2019-01-01 - 20 619 895

Årets resultat enl fastställd resultaträkning -86 401

Eget kapital 2019-12-31 - 20 533 494

Fusion Göteborg Galopp AB -20 20
Årets resultat 5 908

Eget kapital  2020-12-31 - - 539 422

  Balanserat
Bundet eget  resultat inkl

kapital Andra fonder årets resultat
Moderföreningen
Enligt fasställd balansräkning 2019-01-01 618 118

Årets resultat enl fasställd resultaträkning -85 939

Eget kapital 2019-12-31 - - 532 179

Årets resultat enl fasttälld resultaträkning 7 432

Eget kapital  2020-12-31 - - 539 611

Förslag till disposition av moderföreningens vinst
 Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, tkr 539 611, disponeras enligt följande:

 Belopp i kkr
Balanserad vinst 532 179
Årets resultat 7 432

Summa 539 611

 Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
 tillhörande noter
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Resultaträkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2020-01-01- 2019-01-01-

2020-12-31 2019-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 4,5 45 305 50 440
Bidrag 6 759 1 087
Övriga rörelseintäkter 7 11 847 11 696

57 911 63 223

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 8,10,13 -167 653 -196 935
Personalkostnader 8,9 -25 060 -25 895
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 11 -26 587 -27 576
Övriga rörelsekostnader 12 -2 489 -3

Rörelseresultat -163 878 -187 186

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar som 
är anläggningstillgångar 174 062 104 000
Ränteintäkter och liknande resultatposter 14 20 120
Räntekostnader och liknande resultatposter 15 -4 463 -3 492

Resultat efter finansiella poster 5 741 -86 558

Resultat före skatt 5 741 -86 558

Skatt på årets resultat 16 167 157

Årets resultat 5 908 -86 401
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Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Hemsida 17 23 31
Övriga rättigheter 18 1 260 5 078
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 19 5 324 1 961

6 607 7 070

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 20 595 082 580 988
Nedlagda utgifter på annans fastighet 21 14 829 5 205
Maskiner och inventarier 22 108 341 107 540
Pågående nyanläggningar och 
förskott avseende materiella anläggningstillgångar 23 5 552 38 179

723 804 731 912

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 25 27 27
Uppskjuten skattefordran 26 59 206

86 233

Summa anläggningstillgångar 730 497 739 215

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 193 1 088
Skattefordringar 1 131 -
Övriga fordringar 4 337 11 592
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27 7 595 2 244

13 256 14 924

Kassa och bank 1 240 1 048

Summa omsättningstillgångar 14 496 15 972

SUMMA TILLGÅNGAR 744 993 755 187
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Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Reserver - 20
Balanserat resultat inkl årets resultat 539 422 533 494

Eget kapital hänförligt till moderföreningen 539 422 533 514

Summa eget kapital 539 422 533 514

Avsättningar

Avsättningar för övriga skatter - 315

- 315

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 7 787 9 150
Övriga långfristiga skulder 28 41 442 57 944

49 229 67 094

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 29 121 855 122 253
Leverantörsskulder 13 234 10 492
Övriga kortfristiga skulder 9 765 8 046
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 11 488 13 473

156 342 154 264

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 744 993 755 187

Assently: bae69815219896e0fdcd5d02f877857dbf63c2e5a6ea08cc1603d2ad8119f2a3649e15bf449895455423f0278ef317fc79f1c84a723d29fe8085297239a23d2a
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Kassaflödesanalys - koncern

Belopp i tkr Not 2020-12-31 2019-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 31 5 741 -86 558
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 33 -36 240 -76 423

-30 499 -162 981
Betald inkomstskatt -1 131 -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före -31 630 -162 981
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 2 799 1 781
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 2 475 -10 467

Kassaflöde från den löpande verksamheten -26 356 -171 667

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -4 744 -2 125
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -20 507 -36 426

Kassaflöde från investeringsverksamheten -25 251 -38 551

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 51 799 176 253

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 51 799 176 253

Årets kassaflöde 192 -33 965
Likvida medel vid årets början 32 1 048 35 013

Likvida medel vid årets slut 1 240 1 048

Assently: bae69815219896e0fdcd5d02f877857dbf63c2e5a6ea08cc1603d2ad8119f2a3649e15bf449895455423f0278ef317fc79f1c84a723d29fe8085297239a23d2a
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Resultaträkning - moderförening
Belopp i tkr Not 2020-01-01- 2019-01-01-

2020-12-31 2019-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 4 21 21
Övriga rörelseintäkter 7 17 614 17 025

17 635 17 046

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 10,13 -5 912 -1 068
Personalkostnader 9 -84 -155
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 11 -17 322 -18 692
Övriga rörelsekostnader 12 - -

Rörelseresultat -5 683 -2 869

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag - -653
Resultat från andelar i intresseföretag och 
gemensamt styrda företag - -
Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar 174 062 104 000
Ränteintäkter och liknande resultatposter 14 - 43
Räntekostnader och liknande resultatposter 15 -3 730 -2 895

Resultat efter finansiella poster 164 649 97 626

Bokslutsdispositioner -157 217 -183 565

Resultat före skatt 7 432 -85 939

Årets resultat 7 432 -85 939

Assently: bae69815219896e0fdcd5d02f877857dbf63c2e5a6ea08cc1603d2ad8119f2a3649e15bf449895455423f0278ef317fc79f1c84a723d29fe8085297239a23d2a
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Balansräkning - moderförening
Belopp i tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 20 593 286 567 713
Maskiner och andra tekniska anläggningar 22 93 235 90 042
Pågående nyanläggningar och 
förskott avseende materiella anläggningstillgångar 23 3 507 35 536

690 028 693 291

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 24 30 943 30 943
Andra långfristiga värdepappersinnehav 25 27 27

30 970 30 970

Summa anläggningstillgångar 720 998 724 261

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 17 94
Fordringar hos koncernföretag 1 872 10 820
Aktuell skattefordran 385 385
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27 3 575 -

5 849 11 299

Kassa och bank 871 170

Summa omsättningstillgångar 6 720 11 469

SUMMA TILLGÅNGAR 727 718 735 730

Assently: bae69815219896e0fdcd5d02f877857dbf63c2e5a6ea08cc1603d2ad8119f2a3649e15bf449895455423f0278ef317fc79f1c84a723d29fe8085297239a23d2a
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Balansräkning - moderförening
Belopp i tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 532 179 618 118
Årets resultat 7 432 -85 939

539 611 532 179

Summa eget kapital 539 611 532 179

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 48 890 26 025
Skulder till intresseföretag och 
gemensamt styrda företag - 53 500
Övriga långfristiga skulder 28 36 938 -

85 828 79 525

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 100 000 100 000
Leverantörsskulder 1 113 1 171
Skulder till koncernföretag 87 20 539
Övriga kortfristiga skulder 194 131
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 885 2 185

102 279 124 026

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 727 718 735 730

Assently: bae69815219896e0fdcd5d02f877857dbf63c2e5a6ea08cc1603d2ad8119f2a3649e15bf449895455423f0278ef317fc79f1c84a723d29fe8085297239a23d2a
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Kassaflödesanalys - moderförening

Belopp i tkr Not 2020-12-31 2019-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 31 164 649 97 626
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 33 -153 457 -81 908

11 192 15 718
Betald skatt - 24

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 11 192 15 742
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 5 450 31 037
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder -156 100 -192 236

Kassaflöde från den löpande verksamheten -139 458 -145 457

Investeringsverksamheten
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar 3 472
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -17 592 -32 771
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 497
Avyttring av finansiella tillgångar 653

Kassaflöde från investeringsverksamheten -17 592 -28 149

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 157 751 157 500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 157 751 157 500

Årets kassaflöde 701 -16 106
Likvida medel vid årets början 170 16 276

Likvida medel vid årets slut 32 871 170

Assently: bae69815219896e0fdcd5d02f877857dbf63c2e5a6ea08cc1603d2ad8119f2a3649e15bf449895455423f0278ef317fc79f1c84a723d29fe8085297239a23d2a
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Noter

Not 1  Redovisningsprinciper
 Belopp i tkr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och för första året också enligt
 Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

 Moderföreningen tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges
 nedan under avsnitt "Redovisningsprinciper i moderföreningen".

Värderingsprinciper mm
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Immateriella tillgångar

Övriga immateriella tillgångar

 Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus
 ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill och
 varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad då de uppkommer.

Avskrivningar
 Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
 kostnad i resultaträkningen.

 
Förvärvade immateriella tillgångar
Hemsida 5 år

Materiella anläggningstillgångar
 Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
 avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
 direkt hänförliga till förvärvet.
                          
 Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för
 tillverkningen och uppgår till mer än ett obetydligt belopp har räknats in i anskaffningsvärdet.
 Avsättning för beräknade utgifter för nedmontering, bortforsling eller återställande av plats har räknats
 in i anskaffningsvärdet.

Tillkommande utgifter
 Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter
 för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar
 Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
 förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
 kostnad i resultaträkningen.

 Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är
 byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som

Assently: bae69815219896e0fdcd5d02f877857dbf63c2e5a6ea08cc1603d2ad8119f2a3649e15bf449895455423f0278ef317fc79f1c84a723d29fe8085297239a23d2a
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 obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på byggnader:

Stomme 100 år
Stomkompletteringar, innerväggar mm 20-50 år
Installationer, värme, el, VVS, ventilation 20-40 år
Yttre ytskikt; fasader, yttertak mm 20-50 år
Inre ytskikt; maskinell utrustning mm 10-15 år

Följande huvudgrupper har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på inventarier:

Markanläggningar banor, infrastruktur, stallområde 50-60 år
Markanläggningar träningsbanor 20 år
Markinventarier banor 5-20 år
Köksinventarier 30-40 år
Inventarier, walkers 30 år
Inventerier, belysning 10-20 år
Övriga inventarier och maskiner 3-10 år

Låneutgifter
 Låneutgifter som kan hänföras till inköp, konstruktion eller produktion av materiell anläggningstillgång
 som tar betydande tid att färdigställa innan den kan användas eller säljas inkluderas i tillgångens
 anskaffningsvärde.

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar
samt andelar i koncernföretag
 Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess
 redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
                                          
 Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
 nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som
 tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras.
 Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av
 pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de
 skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har
 förändrats.

Leasing
 Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt
 leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en
 tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett
 leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.

Finansiella leasingavtal
 Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i
 balansräkningen. Vid det första redovisningstillfället värderas tillgången och skulden till det lägsta av
 tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som är direkt hänförbara till
 ingående och upplägg av leasingavtalet läggs till det belopp som redovisas som tillgång.                       
       

 Efter det första redovisningstillfället fördelas minimileaseavgifterna på ränta och amortering av skulden
 enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnader det räkenskapsår de
 uppkommit.                              

 Den leasade tillgången skrivs av över nyttjandeperioden.

Assently: bae69815219896e0fdcd5d02f877857dbf63c2e5a6ea08cc1603d2ad8119f2a3649e15bf449895455423f0278ef317fc79f1c84a723d29fe8085297239a23d2a
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Operationella leasingavtal
 Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive
 utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Finansiella tillgångar och skulder
 Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade
 utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.                                             

 Redovisning i och borttagande från balansräkningen 
 En finansiell tillgång eller finansiel skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i
 instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den
 avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de
 risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och
 företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från
 balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.
                                              
 Värdering av finansiella tillgångar     
 Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella
 transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.

 Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av
 anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

 Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omstättningstillgångar värderas individuellt till det
 belopp som beräknas inflyta.

 Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med
 avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.

 Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
 effektivräntemetoden.                              

 Värdering av finansiella skulder     
 Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till
 upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivräntemetoden.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
 Klassificering                              
 Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller
 förmånsbestämda.                                             
 Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett
 försäkringsföretag, och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald.
 Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har
 betalat och den kapitalavkastning som avgifterna ger.                
                
 Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna
 till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att ersättningarna
 kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna avviker
 från förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger även om tillgångarna är överförda till
 ett annat företag.                 
      
 Förmånsbestämda planer                         
 Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att avgifterna
 kostnadsförs i resultaträkningen.
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Avsättningar
 En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd
 av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen
 och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

 Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp som
 kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje
 balansdag.

Intäkter
 Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
 redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
 erhållas, med avdrag för rabatter.

Bidrag
 Ett bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren för
 att få bidraget uppfyllts. Ett bidrag som är förenat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt
 när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan villkoren för att redovisa det som intäkt har
 uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld.

Ränta
 Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt
 kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.   

 Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden.

Koncernredovisning

Dotterföretag
 Dotterföretag är företag i vilka moderföreningen direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet
 eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att
 utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
 Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas
 per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses
 förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen
 innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader
 medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.               
                
 Koncernbidrag och aktieägartillskott
 Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det
 erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.

Anteciperad utdelning
 Anteciperad utdelning redovisas när bindande avtal finns mellan aktieägarna och när rätten att få
 utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
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Not 2  Väsentliga bedömningar och antaganden
 Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under
 rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar
 används sedan för att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt
 från andra källor.

 Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande
 uppskattning och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under
 det räkenskapsår som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både
 aktuellt och kommande år.

 Koncernen och föreningen har betydande värden redovisade i balansräkningen avseende materiella
 anläggningstillgångar. Bedömningar har gjorts under innevarande räkenskapsår av vilka komponenter
 tillgångarna består av samt den ekonomiska och tekniska livslängden vilka ligger till grund för
 nyttjandeperioden för tillgången.

Not 3  Förslag till disposition av moderföreningens vinst
 Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, tkr 539 611, disponeras enligt följande:

 
Balanserad vinst 532 179
Årets resultat 7 432

Summa 539 611

Not 4  Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad

Nettoomsättning per rörelsegren
2020 2019

Koncern
Intäkter Kansli 1 720 1 888
Intäkter ATG, BTS-avtal 19 318 18 414
Insatser 15 938 18 799
Övriga tävlingsintäkter 8 308 11 318
Medlemsavgifter 21 21

45 305 50 440

Moderförening
Medlemsavgifter 21 21

21 21

Nettoomsättning per verksamhetsområde
2020 2019

Koncern
Bro Park Galopp 12 528 15 884
Jägersro Galopp 9 031 11 308
Göteborg Galopp 1 926 1 325
Strömsholm - 389
Gärdet 3 000 3 832
Blommeröd 32 63
Ung galopp 317 386
Centralt 18 471 17 253

45 305 50 440
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Not 5  Nettoprispengar
2020 2019

Koncern
Kostnader
Prispengar till hästägare inkl bonus -72 067 -90 533

Avgår intäkter
Insatser 15 938 18 799
Anmälningsavgifter 4 791 6 032
Loppsponsring 645 1 356
Bidrag till prispengar - 400

-50 693 -63 946

Not 6  Bidrag
2020 2019

Koncern
Bidrag Ung Galopp 695 612
Bidrag till prispengar - 400
Övriga bidrag 64 75

759 1 087

Not 7  Övriga rörelseintäkter
 2020 2019
Koncern
Hyresintäkter 8 730 8 214
Vidarefakturerade kostnader - 62
Administrativa intäkter 298 147
Intäkter anläggning 1 013 649
Realisationsvinster 4 -
Övrigt 1 802 2 624

11 847 11 696

Moderförening
Hyresintäkter 17 610 17 025
Realisationsvinster 4 -

17 614 17 025

 Övrigt i koncernen avser framför allt rättsskyddsersättning, lönebidrag och intäkter från event.

Not 8  Fördelning- Övriga externa kostnader och personalkostnader
2020 2019

Koncern
Prispengar till hästägare -72 067 -90 533
Uppfödarpremier -6 150 -7 177
Tränarpremier -692 -721
Övriga tävlingskostnader Marknad -16 990 -28 371
Övriga tävlingskostnader Sport -16 237 -20 752
Administrationskostnader -26 915 -18 165
IT-kostnader -16 164 -12 872
Anläggningskostnader -37 497 -44 239

-192 712 -222 830
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Not 9   Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda
 2020 Varav män 2019 Varav män
Moderförening

Totalt moderföretaget - - - -

Dotterföretag
Sverige 20 34% 24 41%

Koncernen totalt 20 - 24 -

Redovisning av könsfördelning bland ledande befattningshavare
2020-12-31 2019-12-31

Andel Andel 
kvinnor i % kvinnor i %

Moderförening
Styrelsen 43% 20%
Övriga ledande befattningshavare - -

Koncern
Styrelsen 43% 20%
Övriga ledande befattningshavare 37% 29%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
 2020 2019
Moderförening
Löner och andra ersättningar -84 -206
Sociala kostnader - 51
(varav pensionskostnader) 1) - -

Dotterföretag
Löner och andra ersättningar -17 656 -18 039
Sociala kostnader -6 740 -6 743
(varav pensionskostnader) -1 234 -1 003

Koncern
Löner och andra ersättningar -17 673 -18 245
Sociala kostnader -6 740 -6 692
(varav pensionskostnader) 2) -1 234 -1 003

 1) Av moderföreningens pensionskostnader avser 0 (fg år 0 ) företagets ledning. Föreningens
 utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (fg år 0).

 2) Av koncernens pensionskostnader avser 364 (fg år 51 ) företagets ledning. Koncernens utestående
 pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (fg år 0).

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl och övriga anställda
2020 2019

Moderförening
Löner och andra ersättningar, styrelse och VD -84 -206
Löner och andra ersättningar, anställda inkl tävlingspersonal - -

Dotterföretag
Löner och andra ersättningar, styrelse och VD -4 969 -1 940
Löner och andra ersättningar, anställda inkl tävlingspersonal -12 688 -16 099
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Koncern
Löner och andra ersättningar, styrelse och VD -4 986 -2 146
Löner och andra ersättningar, anställda inkl tävlingspersonal -12 688 -16 099

 I koncernens personalkostnader ingår 2 833 tävlingspersonal ( fg år 4 183)

 Av de löner och ersättningar som lämnats till övriga anställda i koncernen avser 1 002 (fg år 1 967)
 andra ledande befattningshavare än styrelse och VD.

 I de löner och ersättningar som lämnats till styrelse och VD ingår avgångsvederlag om 3 154 (fg år 0)

Not 10  Arvode och kostnadsersättning till revisorer
 2020 2019
Koncern
KPMG
Revisionsuppdrag - -431
Andra uppdrag - -120

PwC
Revisionsuppdrag -215 -

-215 -551

Moderförening
KPMG
Revisionsuppdrag - -125

PwC
Revisionsuppdrag -100 -

-100 -125

 Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
 verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor
 att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
 genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Not 11  Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
           anläggningstillgångar
 2020 2019
Koncern
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång:
Hemsida -8 -8
Övriga rättigheter -1 330 -930
Byggnader och mark -10 745 -10 943
Nedlagda kostnader på annans fastighet -1 529 -1 014
Maskiner och inventarier -12 976 -12 711

-26 588 -25 606

Nedskrivningar fördelade per tillgång:
Balanserade utgifter för pågående nyanläggningar - -1 970

- -1 970

Moderförening
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång:
Byggnader och mark -10 418 -10 122
Maskiner och inventarier -6 904 -6 600

-17 322 -16 722
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Nedskrivningar fördelade per tillgång:
Balanserade utgifter för pågående nyanläggningar -1 970

- -1 970

Not 12  Övriga rörelsekostnader
 2020 2019
Koncern
Förlust vid avyttring av immateriell tillgång -2 489 -

Summa -2 489 -

Not 13  Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare
 2020 2019
Koncern
Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
      Inom ett år -2 416 -3 867
      Mellan ett och fem år -7 372 -1 824
      Senare än fem år -109 -

-9 897 -5 691

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter -3 954 -3 889

Not 14  Ränteintäkter och liknande resultatposter
 2020 2019
Koncern
Ränteintäkter, övriga 7 17
Övrigt 13 103

20 120

Moderförening
Ränteintäkter, övriga - 8
Övrigt - 35

- 43

Not 15  Räntekostnader och liknande resultatposter
 2020 2019
Koncern
Räntekostnader, kreditinstitut -4 222 -2 888
Räntekostnader, övriga -1 -255
Övrigt -240 -349

-4 463 -3 492

Moderförening
Räntekostnader, kreditinstitut -3 725 -2 888
Räntekostnader, övriga 0 -3
Övrigt -5 -4

-3 730 -2 895
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Not 16  Skatt på årets resultat
 2020 2019
Koncern
Aktuell skatt - -
Uppskjuten skatt -167 -157

-167 -157

Moderförening
Aktuell skatt - -
Uppskjuten skatt - -

- -

Avstämning effektiv skatt
  2020   2019
Koncernen Procent Belopp Procent Belopp
Resultat före skatt 5 741 -86 558

Skatt enligt gällande skattesats för koncernen 21,4% -1 229 21,4% 18 523
Andra icke-avdragsgilla kostnader 3,7% -213 -0,2% -201
Ej skattepliktiga intäkter -0,1% 5 0,0% 13
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande
aktivering av uppskjuten skatt 0,0% -21,0% -18 178
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag -27,9% 1 604 0,0%

Differens 167 157

Moderföreningen Procent Belopp Procent Belopp
Resultat före skatt 7 432 -85 939

Skatt enligt gällande skattesats för moderföreningen 21,4% -1 591 21,4% 18 391
Andra icke-avdragsgilla kostnader 0,3% -19 -0,2% -184
Ej skattepliktiga intäkter -0,1% 4 0,0% 4
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande
aktivering av uppskjuten skatt 0,0% -21,2% -18 211
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag 21,6% 1 606 0,0%

Differens - -

 Moderföreningen har ett skattemässigt underskott uppgående till ca 156 mkr vilket motsvarar
 uppskjuten skattefordran om ca 33,3 mkr. Uppskjuten skattefordran redovisas inte då det råder
 osäkerhet kring omfattningen av framtida skattepliktiga överskott.

Not 17  Hemsida
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 577 577

577 577
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -546 -538
-Årets avskrivning -8 -8

-554 -546

Redovisat värde vid årets slut 23 31
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Not 18  Övriga rättigheter
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 6 939 1 803
-Nyanskaffningar - 3 636
-Avyttringar och utrangeringar -3 472 -
-Omklassificeringar - 1 500

3 467 6 939
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -1 861 -931
-Avyttringar och utrangeringar 984 -
-Årets avskrivning -1 330 -930

-2 207 -1 861

Redovisat värde vid årets slut 1 260 5 078

Not 19  Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Förskott vid årets början 1 961 4 972
Nyanskaffningar 4 744 1 961
Omklassificeringar - -1 500
Avyttringar -1 381 -3 472

Redovisat värde vid periodens slut 5 324 1 961

Moderförening
Förskott vid årets början - 3 472
Avyttringar - -3 472

Redovisat värde vid årets slut - -

Not 20  Byggnader och mark
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 626 358 624 039
-Nyanskaffningar 12 135 2 319
-Avyttringar och utrangeringar -
-Omklassificeringar 12 592 -

Vid årets slut 651 085 626 358
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -45 369 -34 426
-Avyttringar och utrangeringar -
-Årets avskrivning -10 634 -10 943

Vid årets slut -56 003 -45 369

Redovisat värde vid årets slut 595 082 580 989

Moderförening
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 601 622 599 304
-Nyanskaffningar 12 135 2 318
-Omklassificeringar 23 857

Vid årets slut 637 614 601 622
Ackumulerade avskrivningar:
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-Vid årets början -33 909 -23 787
-Årets avskrivning -10 418 -10 122

Vid årets slut -44 327 -33 909

Redovisat värde vid årets slut 593 287 567 713

Varav mark
Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden 87 802 87 802

Redovisat värde vid årets slut 87 802 87 802

Moderföreningen
Ackumulerade anskaffningsvärden 87 082 87 082

Redovisat värde vid årets slut 87 082 87 082

 Ränta har räknats in i anskaffningsvärdet med 7 479 tkr.

Not 21  Nedlagda utgifter på annans fastighet
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 9 030 8 664
-Nyanskaffningar 366
-Omklassificeringar 10 824

-Vid årets slut 19 854 9 030
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -3 825 -2 811
-Årets avskrivning -1 200 -1 014

-Vid årets slut -5 025 -3 825

Redovisat värde vid årets slut 14 829 5 205

Not 22  Maskiner och inventarier

 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 150 894 145 983
-Nyanskaffningar 7 937 5 274
-Avyttringar och utrangeringar -4 607 -673
-Omklassificeringar 6 144 310

-Vid årets slut 160 368 150 894
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -43 355 -30 847
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 4 211 203
-Årets avskrivning -12 883 -12 711

-Vid årets slut -52 027 -43 355

Redovisat värde vid årets slut 108 341 107 539

Moderförening
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 110 622 108 656
-Nyanskaffningar 4 939 1 656
-Avyttringar och utrangeringar -35 -
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-Omklassificeringar 5 189 310

-Vid årets slut 120 715 110 622
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -20 580 -13 980
-Årets avskrivning -6 900 -6 600

-Vid årets slut -27 480 -20 580

Redovisat värde vid årets slut 93 235 90 042

Leasing
Koncern
Maskiner som innehas under finansiella leasingavtal
ingår med ett redovisat värde om 8 244 9 196

 Under övriga kort- respektive långfristiga skulder i koncernen redovisas nuvärdet av framtida
 betalningar avseende skuldförda finansiella leasingförpliktelser.

Not 23  Pågående nyanläggningar och förskott materiella 
             anläggningstillgångar
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 40 838 12 749
-Investeringar 187 28 208
-Avyttringar och utrangeringar -3 502 -497
-Omklassificeringar -30 000 -311

-Vid årets slut 7 523 40 149

Ackumulerade nedskrivningar:
-Vid årets början -1 970 -
-Årets nedskrivning - -1 970

-Vid årets slut -1 970 -1 970

Redovisat värde vid årets slut 5 553 38 179

Moderförening
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 37 506 12 916
-Investeringar 519 25 397
-Avyttringar och utrangeringar -3 502 -497
-Omklassificeringar -29 046 -310

-Vid årets slut 5 477 37 506

Ackumulerade nedskrivningar:
-Vid årets början -1 970 -
-Årets nedskrivning - -1 970

-Vid årets slut -1 970 -1 970

Redovisat värde vid årets slut 3 507 35 536
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Not 24  Andelar i koncernföretag
 2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 38 552 38 552

-Vid årets slut 38 552 38 552

Ackumulerade nedskrivningar:
-Vid årets början -7 609 -6 956
-Årets nedskrivningar - -653

Vid årets slut -7 609 -7 609

Redovisat värde vid årets slut 30 943 30 943

Spec av moderföreningens och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
   2020-12-31 2019-12-31
 Antal  Redovisat Redovisat
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde värde
Svensk Galopp AB, 556087-5063, Stockholm 10 000 100 30 943 30 843
  Svensk Galoppsport AB 556841-6902 Stockholm 1 000 100 - 50
Göteborg Galopp AB, 556427-9924, Stockholm 100 100 - 100

30 943 30 943

Not 25  Andra långfristiga värdepappersinnehav
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 27 27

-Vid årets slut 27 27

Redovisat värde vid årets slut 27 27

Moderförening
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 27 27

-Vid årets slut 27 27

Redovisat värde vid årets slut 27 27

 Avser aktier i ATG, 9,99 % av ATG:s aktiekapital.

Not 26  Uppskjuten skatt

 Redovisat Skattemässigt Temporär
Koncernen värde värde skillnad
Väsentliga temporära skillnader hänförliga
till uppskjuten skattefordran
Materiella anläggningstillgångar 4 093 5 821 -1 727

4 093 5 821 -1 727
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 Uppskjuten Uppskjuten  
Koncernen skattefordran skatteskuld Netto
Väsentliga temporära skillnader
Byggnader och mark 356 - 356
Markanläggning - -315 -315
Leasing 18 - 18

Uppskjuten skattefordran/skuld 374 -315 59
Kvittning -315 315 -

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 59 - 59

Not 27  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Återbetald handpenning 3 400 -
Övriga upplupna intäkter 2 197 1 290
Förutbetalda kostnader 2 000 954

7 597 2 244

Moderförening
Återbetald handpenning 3 400 -
Övriga upplupna intäkter 176 -

3 576 -

Not 28  Långfristiga skulder
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen:
Övriga skulder till kreditinstitut 7 787 9 150
Skulder till ATG 36 938 53 500
Skulder till intresseföretag 1 000 2 000
Breeders Trophy 3 505 2 444

49 230 67 094

Moderförening
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen:
Skulder till ATG 36 938 53 500
Skulder till koncernföretag 48 890 26 025

85 828 79 525

Not 29  Checkräkningskredit
 2020-12-31 2019-12-31
Koncernen
Beviljad kreditlimit 50 000 50 000
Outnyttjad del -28 145 -27 747

Utnyttjat kreditbelopp 21 855 22 253

Moderförening
Beviljad kreditlimit - -

Utnyttjat kreditbelopp - -

 Checkräkningskredit avser en kredit med limit om 50 000 tkr i Nordea.

Assently: bae69815219896e0fdcd5d02f877857dbf63c2e5a6ea08cc1603d2ad8119f2a3649e15bf449895455423f0278ef317fc79f1c84a723d29fe8085297239a23d2a



Svensk Galopp ideell förening  30(33)

802001-1725

Not 30  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2020-12-31 2019-12-31
Koncernen
Personalrelaterade 5 273 2 380
Förutbetalda intäkter 449 127
Upplupna prispengar 1 034 1 947
Uppfödarpremie 1 869 2 211
Upplupna IT kostnader 78 1 931
Upplupna investeringskostnader 27 567
Upplupen ränta 412 1 229
Övriga poster 2 344 3 081

11 486 13 473

Moderförening
Förutbetalda intäkter 289 26
Upplupna investeringskostnader 27 567
Upplupen ränta 412 1 229
Övriga poster 156 362

884 2 184

Not 31  Betalda räntor och erhållen utdelning

Belopp i tkr 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Erhållen utdelning 104 000
Erhållen ränta 7 10
Erlagd ränta -4 224 -3 131

Belopp i tkr 2020-12-31 2019-12-31
Moderförening
Erhållen utdelning 104 000
Erlagd ränta -3 725 -2 884

Not 32  Likvida medel

2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank 1 239 1 048

1 239 1 048

 Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
 -      De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
 -      De kan lätt omvandlas till kassamedel.
 -      De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

 2020-12-31 2019-12-31
Moderförening
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank 871 170

871 170

 Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
 -      De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
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 -      De kan lätt omvandlas till kassamedel.
 -      De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

Not 33  Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm 2020-12-31 2019-12-31

Koncern
Avskrivningar 26 055 27 576
Bokfört värde utrangering av anläggningstillgång 7 767 -
Erhållen utdelning från intresseföretag -70 062 -104 000

-36 240 -76 424

 
Moderförening
Avskrivningar 17 322 22 092
Utrangeringar 3 537
Rearesultat försäljning av anläggningstillgång -4
Erhållen utdelning från intresseföretag -174 312 -104 000

-153 457 -81 908

Not 34  Koncernuppgifter
 Inköp och försäljning inom koncernen
 Av moderföreningens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 % av inköpen och 98 % av
 försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Not 35  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - koncernen

Ställda säkerheter
 2020-12-31 2019-12-31
Koncernen
För egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar 19 000 19 000
Företagsinteckningar 4 800 4 800
Finansiell leasing 8 244 9 196

32 044 32 996

Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga

Summa ställda säkerheter 32 044 32 996

Eventualförpliktelser
Inga Inga

Not 36  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - moderföreningen
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Ställda säkerheter
 2020-12-31 2019-12-31
Moderföreningen
För egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar 19 000 19 000
Företagsinteckningar 2 400 2 400

21 400 21 400

Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga

Summa ställda säkerheter 21 400 21 400

Eventualförpliktelser
Inga Inga

Not 37  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
 Tf vd Jan Ohlsson lämnade över vd rollen till Lill Gusén Hammar den 1 februari 2021. 

 Stockholms Galoppsällskap kallade till en extrastämma för att bli mer insatta i projektet Ny bana i
 Skåne. Extrastämman genomfördes den 17 april och en opartisk person informerade om projektet.
 Stämman beslutade inte inte gå vidare med marken i Bara.
 Efter stämman valde Bo Jacobsson och Roland Johansson att avgå från styrelsen.

 Den 17 maj valde Lill Gusén Hammar att avgå som vd och styrelseledamot. Jan Ohlsson gick in som ff
 vd.

 En översyn av stadgarna pågår och ett förslag på ändringar kommer skickas ut på remiss till
 medlemssällskapen för att sedan finnas med som beslutsunderlag till stämman den 12 juni. 

 Svensk Galopps nya webbplats och webbapplikation Galoppappen lanserades enligt plan den 16
 februari 2021. Med den nya webbplatsen och Galoppappen har vi nu en bra plattform för att fortsätta
 att digitalisera flera processer för att underlätta för de aktiva och för att minska administrationen.

 Ett rådslag genomfördes via Teams vid tre tillfällen, ett för varje medlemssällskap. Under rådslaget
 informerades deltagarna bland annat om det ekonomiska läget, organisation och projekt Ny bana i
 Skåne.

 Coronapandemin har haft fortsatt påverkan på galoppsporten och Svensk Galopps tävlingsdagar
 genomförs tills vidare utan publik. Nationaldagsgaloppen och Women Jockeys World Cup 2021 har
 ställts in som en följd av pandemin.

Not 38  Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal:
Rörelseresultat / Nettoomsättning.

Balansomslutning:
Totala tillgångar.

Avkastning på eget kapital:
Årets resultat hänförligt till mfs aktieägare / Genomsnittligt eget kapital hänförligt till mfs aktieägare.

Soliditet:
Totalt eget kapital/ Totala tillgångar.
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