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Equine  Swede  Horse  AB
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FöRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen  är upprättad  i svenska  kronor,  SEK.

Bolagets  verksamhet

Bolagets  verksarnhet  består  i att  arrangera,  förvalta  och  utveckla  evenemanget  Breeders  Tropliy.  Breeders  Trophy-konceptet

etablerades  1985  och  syftet  är frarnförallt  att  stimulera  svenska  uppfödare  och  att  marknadsföra  SWB-Mstar.  Breeders  Trophy  är en

insatstävling  där  uppfödarna  ansluter  sina  hästar  som  föl  genom  att  betala  en anslutningsavgift.  De  anslutna  SWB-hästarna  fövlar

under  Breeders  Trophy-tävlingen  med  anslutningsavgifterna  i prispotten  när  hästarna  är fyra  till  sex år gamla,  i grenarna:  dressyr,

hoppning  och  fältfövlan.

Företaget  har  sitt  säte i Flyinge.

FlerårsjämföreJse*

Nettoomsättning

Res.  efter  finansiella  poster

Balansomslutning

Soliditet  (%)

*Definitioner  aV nyckeltal,  se noter

Resultat  och  ställning

Siffror  inom  parentes  avser  föregående  år.

RESULTAT

2019

6 239  581

105  240

6 496  789

21,63

2018

3 531 773

-239  602

5 650  423

23,1

2017

3 814  666

112  663

5 837  051

26,0

2016

3 821 246

12 580

4 945  649

28,9

Arets  resultat  är tillfredsställande  särskilt  med  tanke  på de stora  förändi'ingar  som  genornförts  i evenemanget,  105  240  (-129  000).

Nettoomsättningen  på 6 248  582  (3 586  987)  följer  upp  den  positiva  trenden.

Resultat  från  finansiella  poster  uppgick  till  123  741 (-3 813).

BALANSOMSLUTNING

Totala  tillgångar  uppgick  vid  årets  slut  till  6 496  789  (5 650  423).

Likviditeten  ibolaget  är god  och  kassalikviditeten  ligger  på 117,46%  (118,56%).

Soliditeten  är 21,67%  (23,1%)  och  visar  på en fortsatt  ekonomisk  stabil  verksamhet.

Väsentliga  händelser  under  räkenskapsåret

Bolaget  aktier  omsattes  under  början  av 2019  och  aktiema  ägs numera  till  IOO%  av ASVH  Service  AB  vars  Agare  isin  tur  är den

ideella  föreningen  SWB.

Arets  upplaga  av fövlingen  Breeders  Trophy  utvecUades  från  ett  evenemang  som  pågått  under  en knapp  vecka  med  endast  Breeders

Trophy-klasser  för  SWB-hästar  till  ett  evenemang  över  rföstan  två  veckor.  Ett  nytt  varumärke  lanserades  för  evenemanget,  SWB

Equestrian  Weeks.  Grundid6n  är att  skapa  "uppfödarnas  egen  tävling"  med  grenspecifika  fövlingsveckor  med  Breeders

Trophy-klasserna  ihuvudrollen.  Evenemanget  ska  ha rätta  förutsättningar  att  erbjuda  ett  riktigt  attraktivt  fövlingsutbud  och  en god

marknadsplats  för  SWB-hästarna,  detta  spetsat  med  kunskapsspridning  och  kompetensutveckling.  Konceptet  "talang  möter  talang"

föddes  och  kommer  långsiktigt  att  gå som  en röd  tråd  genom  evenemanget.  Under  dressyrveckan  arrangerade  bolaget  internationella

dressyrklasser  i samarbete  med  Saab  och  SWB  :s elitauktion  presenterades  för  första  gången  grenspecifikt.  Under  hoppveckan

arrangerades  öppna  nationella  hoppklasser  och  en ATG-Uass  med  spel.  SWB:s  elitauktion  med  både  hoppföl  och  äldre  hopphästar

hade  premiär.

Evenemanget  arrangerades  tillsammans  med  Flyinge  AB  och  Flyinge  HästsportUubb.

Den  årliga  enkäten  visade  att  det  nya  evenemanget  tagits  emot  väl  genom  att  erhålla  den  högsta  bedömningen  sedan  enkäten

introducerades  för  fem  år sedan.

Evenemanget  attraherade  sponsorer  och  samarbetspartners  i betydligt  större  utsträckning  än tidigare  år.
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Förväntad  framtida  utveckling

Bolaget  kotnmer  att  bedriva  och  utveckla  evenemangs-  ocli  auktionsverksamhet  med  syfte  att vara  värdeskapande  för

SWB-uppfödarna.

Se även  under  framtida  utveckling  för  föreningen.

Förändringar  i eget  kapital

Belopp  vid  årets  ingång

Resultatdisp.  enl.  beslut  av

årsstämma:

Årets  vinst

Belopp  vid  årets  utgång

Resultatdisposition

Förslag  till  disposition  av  bolagets  vinst

Till  årsstärnmans  förfogande  står

balanserad  vinst

årets  vinst

Styrelsen  föreslår  att

i ny  räkning  överföres

Aktiekapital

102  000

Övrigt  bundet

eget  kapital

20 400

Övrigt  fritt

eget  kapital

1310  358

129  102

102  000 20 400 1181  256

1181  256

IO1 827

1283  083

1283  083

1283  083

Årets

resultat

-I29  102

129  102

101 827

101  827

Summa  fritt

eget  kapital

I 181 256

o

101 827

1283  083

Beträffande  bolagets  resultat  ocli  ställning  i övrigt  hänvisas  till  efterföljande

resultat-  och  balansrgar  med  tillhörande  noter.

ff
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RESULTATRÄKNING

Rörelsens  intäkter  m.m.

Nettoomsättning

Övriga  rörelseintäkter

Rörelsens  kostnader

Handelsvaror  samt  köpta  tjänster

Övriga  externa  kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar  av materiella  anläggningstillgångar

Övriga  rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat  från  finansiella  poster

Övriga  ränteintäkter  och  liknande  resultatposter

Räntekostnader  och  liknande  resultatposter

Resultat  efter  finansiella  poster

Bokslutsdispositioner

Åteiföring  från  periodiseringsfond

Resultat  före  skatt

Skatt  på årets resultat

Årets  resultat

Not

2

2019-01-01

2019-12-31

6 239 581

9 000

6 248 581

-4 105 225

-1 922  469

-223 871

-9 904

-5 614

-6 267 083

-is  502

130  000

-6 258

123 742

105 240

o

o

105 240

-3 413

IOI  827

2018-01-01

2018-12-31

3 531 773

55 214

3 586 987

-45 964

- 3 629 500

-137 674

-9 020

-618

- 3 822 776

-235  789

o

- 3 813

- 3 813

-239 602

lIO  500

lIO  500

-129 102

o

-129  I02
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella  anläggningstillgångar

Inventarier,  verktyg  och  installationer

Finansiella  anläggningstillgångar

Andra  långfristiga  fordringar

Summa  anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager  m.m.

Färdiga  varor  och  handelsvaror

Kortfristiga  fordringar

Kundfordringar

Fordringar  hos koncernföretag

Aktuell  skattefordran

Öviiga  fordringar

Förutbetalda  kostnader  och  upplupna  intäkter

Kassa  och  bank

Kassa  ocli  bank

Redovisningsmedel

Summa  kassa  och  bank

Sutnma  omsättningstillgångar

SUMMA  TILLGÅNGAR

Not

3

4

5

2019-12-31

14 185

14 185

500  000

500  000

514185

5 880

5 880

325 310

496 775

13 604

o

54 705

890 394

55 094

5 031 236

5 086 330

5 982 604

6 496  789

2018-12-31

6 364

6 364

500 000

500 000

506 364

5 880

5 880

203 793

o

o

86 586

o

290 379

844 782

4 003 018

4 847 soo

5 144059

5 650 423
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BALANSRÄKNING

EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER

Eget  kapital

Bundet  eget  kapital

Aktiekapital

Reservfond

Fritt  eget  kapital

Balanserat  resultat

Årets  resultat

Summa  eget  kapital

Kortfristiga  skulder
Leverantörsskulder

Aktuell  skatteskuld

Avräkningsskuld  till  Breederas  Trophy

Övriga  skulder

Upplupna  kostnader  och förutbetalda  intäkter

Summa  kortfristiga  skulder

SUMMA  EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER

Not

2019-12-31

102 000

20 400

122  400

1181  256

IOI 827

1283  083

1405  483

l74  788

o

4 580 362

162 033

174 123

5 091 306

6 496  789

2018-12-31

102  000

20400

122  400

1310  358

-129102

l 181 256

l 303 656

214 138

12 819

3 975 078

o

144732

4 346 767

5 650  423
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NOTER

Not  I  Redovisnings-  och  värderingsprinciper

Årsredovisningen  har  för  första  gången  upprättats  i enlighet  med  årsredovisningslagen  och  BFNAR  2012:1  Årsredovisning
och  koncernredovisning  (K3).

Övergången  till  K3  har  inte  föranlett  några  ändrade  redovisningsprinciper.

Fordririgar

Fordringar  har  upptagits  till  de belopp  vamied  de beräknas  inflyta.

Övriga  tiugångar,  avsätmingar  OCh skulder

Ovriga  tillgångar,  avsättningar  och  slculder  har  värderats  till  anskaffningsvärden  om  inget  annat  anges  nedan.

Bolaget  bruttoredovisar  medel  avsedda  till  Breeder's  Trophy  som  tillgångar  och  skulder  i balansräkningen.  Redovisad  skuld

till  Breeder's  Trophy  awäknas  löpande.  Prispengar  resultatförs  i samband  med  utbetalning  och  övriga  kostnader  resultatförs

i den  period  de kan  hänföras  till.

Intäktsredovisning

Inkomsten  redovisas  till  det  verkliga  värdet  av vad  som  erhållits  eller  kommer  att  erhållas.  Företaget  redovisar  därför

inkomsten  till  nominellt  värde  (fakturabelopp)  om  ersättningen  erhålls  i likvida  medel  direkt  vid  leverans.  Avdrag  görs  för

lämnade  rabatter.

Materiella  anläggningstillgångar

Materiella  anläggningstillgångar  redovisas  till  anskaffningsvärde  med  avdrag  för  ackumulerade  avskrivningar  och  eventuella

nedskrivningar.  Tillgångarna  skrivs  av linjärt  över  tillgångarnas  bedömda  nyttjandeperiod  förutom  mark  som  inte  skrivs  av.

Nyttjandeperioden  omprövas  per  varje  balansdag.  Följande  nyttjandeperioder  tillämpas:

Inventarier,  verktyg  och  maskiner

Antgl  år

5

Varulager

Varulagret  är värderat till  det lägsta av anskaffningsvärdet,  beräknat enligt  först-in-först-ut,  och nettoförsä5ningsvärde.
Nettoförsä5ningsvärdet  har beräknats till  försäljningsvärdet  efter avdrag för beräknad försäljningskostnad,  varmed Mnsyn
har  tagits  till  inkurans.

Inkomstskatt

Aktuell  skatt  är  inkomstskatt  för  innevarande  räkenskapsår  som  avser  årets  skattepliktiga  resultat  och  den  del  av tidigare

täkenskapsårs  inkomstskatt  som  ännu  inte  har  redovisats.

Aktuell  skatt  värderas  till  det  sannolika  beloppet  enligt  de skattesatser  och  skatteregler  som  gäller  på  balansdagen.

tJPPLYSNINGAR  TILL  ENSKILDA  POSTER

Not  2 Personal 2019 2018

Medelantal  anställda

Medelantalet  anställda  bygger  på av bolaget

betalda  närvarotimmar  relaterade  till  en normal

arbetstid.

Medelantal  anställda  har  varit

varav  kvinnor

varav  män
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NOTER

Löner,  ersättningar  m.m.

Löner,  ersättningar,  sociala  kostnader  och

pensionskostnader  har  utgått  med  följande  belopp:

Löner  och  ersättningar

Reserv

Sociala  kostnader

Summa

Not  3 Inventarier,  verktyg  och  installationer

Ingående  anskaffningsvärde

Inköp

Utgående  ackumulerade  anskaffningsvärden

Ingående  avskrivningar

Årets  avskrivningar

Utgående  ackumulerade  avskrivningar

Utgående  redovisat  värde

Not  4 Andra  långfristiga  fordringar

Ingående  anskaffningsvärde

Tillkommande  fordringar

Utgående  ackumulerade  anskaffningsvärden

Utgående  redovisat  värde

Not  5 Checkräkningskredit

Avtalad  med  ej utnyttjad  clieckräkningskredit  uppgår

till:

Not  6 Ställda  säkerheter

Företagsinteckningar

Not  7 Väsentliga  händelser  efter  räkenskapsårets  slut

Se information  i förvaltningsberättelsen.

Not  8 Definition  av  nyckeltal

Soliditet

Justerat  eget  kapital  i procent  av balansomsIutning

182  178

o

41 693

223  871

2019-12-31

96 192

17 725

113  917

- 89 828

- 9 904

- 99 732

14 185

2019-12-31

500  000

o

500  000

500  000

2019-12-31

500  000

2019-12-31

500  000

lIO  277

3 297

24 100

137  674

2018-12-31

96 192

o

96 192

- 80 808

-9 020

- 89 828

6 364

2018-12-31

o

500  000

500  000

500  000

2018-12-31

500  000

2018-12-31

500  000
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NOTER

OlleKindberg  Carnilla He16nUddefors

2/,  Verkstä1landedirektör
Kailsson  PerJansson

Önic:iBjT5  Aj'aBlomberg-Andersson  PärEriksson

Nina  Känsälä

Vårrevisionsberättelsehar1ämnatsden  b'mtzKj  @;!]»

Baker  Tilly  MLT  KB

Kristina  Anderson

Auktoriserad  revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till  bolagsstämman  i Equine  Swede  Horse  AB

Org.nr.  556257-0050

Rapport  om  årsredovtsningen

Uttalanden

Vi  har  utfört  en revision  av årsredovisningen  t?5r Equine  Swede  Horse

Aa3 för  år 2019.

Enligt  vår  uppfattning  har  årsredovisningen  upprättats  i enlighet  med

årsredovisningsIagen  och  ger  en i alla  vtlsentliga  avseenden  rättvisaime

bild  av Equine  Swede  Horse  ABs  finansieHa  staHning  per  den 31

december  2019  ocli  av dess finansiella  resultat  för  året  enligt

årsredovisnings1agen.  Förva1tningsberätteIsen  år förenlig  ined

årsredovisningens  öwiga  de}ar.

Vi  til}styrker  därför  att bolagsstämman  faststJler  resultaträkningen  ocli

balansräkningen.

Grund  fir  uffalanden
Vi  har  utfört  revisionen  enligt  International  Standards  on Auditing

(ISA)  och god  revisionssed  i Sverige.  Vårt  ansvar  enligt  dessa

standarder  beskrivs  iförmare  i avsnittet  "Revisorns  ansvar"  Vi är

oberoende  i förhållaime  till  Equine  Swede  Horse  AB  enligt  god

revisorssed  i Sverige  och  har  i övrigt  fiillgjort  vårt  yrkesetiska  ansvar

enligt  dessa  krav.

Vi  anser  att de revisionsbevis  vi )iar  inl'iämtat  !ir  tillräckliga  ocli

andainåIsenliga  soin  grtind  'för  vära  uttaianden.

Öwiga  upplysningar

Revisionen  av årsredovisningen  för  år 2018  liar  utforts  av en aiman

revisor  som  lämnat  en revisionsberättelse  daterad  27 juni  2019  ined

omodifierade  uttalanden  i Rapport  om  årsredovisningen.

Styrelsens  ocli  verkställande  direktörens  ansvar

Det  är styrelsen  och  verksföllande  direktören  soin  liar  ansvaret  för  att

årsredovisningen  upprättas  ocli  att  den  ger  en rättvisande  bild  enligt

årsredovisningsIagen.  Styrelsen  ocli  verkställande  direktören  ansvarar

även  för  den interna  kontroll  som  de bedömer  hr nödvändig  fbr  att

upprätta  en årsredovisning  som  inte  innehå!ler  några  väsentliga

felaktigheter,  vare  sig  dessa  beror  på oegentliglieter  eller  inisstag.

Vid  upprättandet  av årsredovisningen  ansvarar  styrelsen  ocli

verkst(illande  direkfören  för  bedöiriningen  av bolagets  förinåga  att

fortsätta  verksamlieten.  De tipplyser,  när  så hr tillämpligt,  om

forhållanden  som  kan  påverka  f('rinågan  att  fortsätta  verksamheten  ocli

att  använda  antagandet  om  fortsatt  drift  Antagaimet  oin  fortsatt  drift

tillämpas  dock  inte  om styrelsen  ocli  verkställande  direktören  avser  att

likvidera  bolaget,  upplieira  ined  verksamlieten  eller  inte  liar  något

realistiskt  alternativ  till  att  göra  något  av detta

Revisorns  ansvar

Våra  mål  är att uppnå  en rimiig  grad  av säkerl'iet  om mirtivida

årsredovisningen  som  helliet  inte  inneliåller  några  väsentliga

felaktiglieCer,  vare  sig  dessa  beror  på oegentliglieter  eller  iiiisstag,  ocli

att lämna  en revisionsberättelse  soin  innehå1ler  våra  uttalaimen.  Rimlig

säkerhet  u  en hög  grad  av säkerhet,  men  hr ingen  garanti  fbr  att  en

revision  som  utfÖrs  enligt  ISA  ocli  god  revisionssed  i Sverige  alltid

kommer  aff uppföcka  en väsentlig  felaktigliet  oin  en sådan  fii'ms.

Felaktiglieter  kan  uppstå  på grund  av  oegentliglieter  eller  misstag  ocli

anses  vara  väsentliga  om  de enskilt  eHer  tillsamirians  riinligen  kan

förväntas  påverka  de ekonomiska  beslut  som  aiwändare  fattar  ined

grund  i årsredovisningen.

Som  del av en revision  enligt  ISA  anväimer  vi professionellt  omdöine

och  liar  en professionem  skeptisk  inställning  under  lie)a  revisionen.

Dessutom:

o identifierar  ocli  bedömer  vi riskerna  för  väsentliga  felaktiglieter  i

årsredovisningen,  vare  sig  dessa  beror  på oegentligheter  eller  inisstag,

utforiiiar  oc)i  utför  granskningsåtgärder  bland  annat  utifrån  dessa  risker

och  inhamiar  revisionsbevis  som  är tillräckliga  ocli  andamålsenliga  for

att utg('ra  en grund  för  våra  tittalaimen.  Risken  ft5r att inte  rippt!icka  en

väsentlig  felaktighet  till  följd  av oegentligheter  år hogre  än för  en

väsentlig  felaktigliet  som  beror  på misstag,  eftersoin  oegentliglieter  kan

innefatta  agerande  i maskopi,  förfa)skning,  avsiktliga  utelämnanden,

felaktig  information  el1er åsidosättande  av intern  kontroll.

'C' bakertiLly

o skaffar  vi oss en förståelse  av den del av bolagets  interna  kontroll

soin  liar  betydelse  för  vår  revision  för  att  utforma  graiiskningsåtgärder

som  hr föinpliga  med  Ifönsyn  till  omständigheterna,  inen  inte  för  att

uttala  oss oin  effektiviteten  i den interna  kontrollen.

o titvärderar  vi lämpliglieten  i de redovisningsprinciper  som  används

ocli  riinliglieten  i styrelsens  och  verkställande  direkt('rens

uppskattningar  i redovisningen  och  tillhörande  upplysningar.

a drar  vi en sltitsats  oin  lämpligheten  i att  styrelsen  ocli  verkställande

direktören  använder  antagandet  om  fortsatt  drift  vid  upprättaiidet  av

årsredovisningen.  Vi  drar  också  en slutsats,  med  grtind  i de inhämtade

revisionsbevisen,  om  miruvida  det finns  någon  väsentlig

osäkerhetsfaktor  soin  avser  sådana  händelser  eller  förhållanden  soin

kan  leda  till  betydande  tvivel  om bolagets  fbrinåga  att  fortsäffa

verksamheten  Om  vi drar  sltitsatsen  att  det  fiims  en väsentlig

osäkerlietsfaktor,  inåste  vi i revisionsberätteIsen  fästa

uppmärksainlieten  på upplysningarna  i årsredovisningen  om den

Wlsentliga  osäkerhetsfaktorn  eller,  om  sådana  tipplysningar  är

otillr!ickliga,  inodifiera  uttalandet  om  årsredovisningen.  Våra  slutsatser

baseras  på de revisionsbevis  som  iiföämtas  fram  till  dattimet  för

revisionsberätteIsen.  Dock  kan  framtida  liändelser  e}}er  förhållanden

göra  att  ett  bolag  inte  längre  kan  fortsätta  verksamlieten.

a titvärderar  vi den övergriparuJe  presentationen,  strukturen  och

inneliållet  i årsredovisningen,  däribland  upplysningarna,  och  om

årsredovisningen  återger  de underliggande  transaktionerna  och

Iföndelserna  på ett  sätt  soi'n ger  en rättvisande  bild

Vi  måste  informera  styrelsen  om  bland  annat  revisionens  planerade

omfattning  ocli  inrikföing  samt  tidpunkten  för  den. Vi måste  också

informera  om betydelsefuHa  iakttagelser  under  reyisionen,  däribland  de

eventuella  betydaime  brister  i den intema  kontrollen  soin  vi  identifierat.
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Rapport  om andra  krav  enltgt  lagar  och andra  fiirfattntngar

Uttaltinden

Utöver  vår  revision  av årsredovisningen  liar  vi även titfört  en revision

av styrelsens  ocli  verkställaime  direktörens  förvaltning  för  Equine

Swede  Horse  AB  för  år 20]9  samt  av förslaget  till  dispositioner

beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust.

Vi tilIstyrker  att bolagsstämmaii  disponerar  vinsten  eniigt  förslaget  i

förvaItningsberätte1sen  ocli  beviljar  styrelsens  ledamöter  ocli

verkställande  direktören  aiisvarsfriliet  för  räkenskapsåret.

Grund  fijr  uttalanden
Vi har utfört  revisionen  enligt  god revisionssed  i Sverige.  Vårt  ansvar

enligt  denna  beskrivs  närinare  i avsnittet  "Revisorns  ansvar".  Vi är

oberoende  i förhå]1ande  tiH Equine  Swede  Horse  AB  enligt  god

revisorssed  i Sverige  och har i öwigt  fuilgjort  vårt  yrkesetiska  ansvar

enligt  dessa krai.

Vi anser  att de revisionsbevis  vi liar  inliamtat  är tillräckliga  ocli

äimamålsenliga  som grund  för  våra  uttalanden.

Styrelsens  oc1i verkställande  direktörem  ansvtir
Det  är styrelsen  som har aiisvaret  för  förslaget  till  dispositioi'ier

beträffande  bolagets  vinst  eller  förJust.  Vid  försiag  till  utdelning

iimefattar  detta bland  annat  en bedömning  av oin utdelningen  är

försvarlig  med hänsyn  till  de krav  soin  bolagets  verksamhetsart,

omfattning  och risker  stäHer  på storleken  av bolagets  egna kapital,

konsoIideringsbehov,  likviditet  och stälföing  i öwigt.

Styrelsen  ansvarar  för  bo1agets organisation  ocli  förva}tningen  av

bolagets  angelägenlieter.  Detta  innefattar  bland  annat  att fortlöpande

bedöma  bolagets  ekonoiniska  situation  ocli  att tillse  att bolagets

organisation  är utformad  så att bokföringen,  medelsförvaltningen  ocli

bolagets  ekonomiska  angelägenlieter  i övrigt  kontrolleras  på ett

betryggande  s!itt. VerkstäHande  direktören  ska sköta  den löpande

förvaltningen  enligt  styrelsens  riktlinjer  ocli  anvisningar  ocli  bland

annat  vidta  de åtgärder  som är nödvändiga  för  att bolagets  bokföring

ska fullgöras  i överensstäminelse  med lag ocli  för  att

medelsförvaltningen  ska skötas  på ett betryggande  sätt.

Revisorns  ansvttr

Vårt  må1 beträffande  revisionen  av fönaltningen,  ocl'i därined  vårt

uttalande  om ansvarsfriliet,  hr att inMmta  revisionsbevis  för  att med en

rimlig  grad av säkerliet  kunna  bedöma  om någon  styrelseledamot  eller

verkställande  direktören  i något  väsentligt  avseende:

- företagit  någon  åtg!ird  eller  gjort  sig skyldig  till  någon  förstimmelse

som kan föranleda  ersättningssky}digliet  inot  bolaget,  eller
- på något  aimat  sätt  liaiidlat  i strid  med aktiebolagslagen,

årsredovisningslagen  e1ler bolagsordningen.

Vårt  inål beträffande  revisionen  av förslaget  till  dispositioner  av

bolagets  vinst  eller  fMrist,  ocli  därmed  vårt  tittalande  oin detta, är att

med rimlig  grad av säkerhet  bedöma  om förslaget  är förenligt  ined

aktiebolags1agen.

Rimlig  säkerliet  är erl liög  grad av säkeföet,  Illell  ingen  garanti  för  att

en revision  som utförs  enligt  god revisionssed  i Sverige  alltid  konuner

att upptäcka  åtgärder  eller  försuinmelser  som kan föranleda

ersättningsskyIdighet  mot  bolaget,  eller  att ett fi'rslag  till  dispositioner

av bolagets  vinst  e1ler för!ust  inte är förenligt  med aktiebolagslagen.

*  bakertilly
Som en del av en revision  enligt  god revisionssed  i Sverige  använder  vi

professionellt  omdöine  ocli  liar  en professionel)t  skeptisk  inställning

ui'ider  liela  revisionen.  Granskningen  av förvaltningen  och förslaget  till

dispositioner  av bolagets  vinst  eller  fbrlust  grundar  sig främst  på

revisioi'ien  av räkenskaperna.  Vilka  tillkommande  granskningsåtgärder

soin utförs  baseras på vår professionella  bedömning  med utgångsptinkt

i risk  ocli  v(isentligliet.  Det innebar  att vi fokuserar  granskningen  på

sådana åtgärder,  områden  och förhållaimen  som är väsentliga  för

verksamlieten  ocli  där avsteg  oc)i överträdelser  skulle  lia särskild

betydelse  för  bolagets  situation.  Vi går igenom  och prövar  faffade

beslut,  besltitsunderlag,  vidtagna  åtg!hder  och andra  förhållanden  som

är relevanta  för  vårt  uffalaiide  om ansvarsfrihet.  Som rinderlag  för  vårt

uttalande  oin styrelsens  fi:irslag  till  dispositioner  beträffande  boiagets

vinst  eHer förlust  liar  vi granskat  oin förslaget  är förenligt  med

aktiebolagslagen.

Luim den j)"-l7akj  k
Baker  Tilly  MLT  KB

Kristina  Anderson

Auktoriserad  revisor
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Till  bolagsstärnman  iEquine  Swede  Horse  AB

Org  m 556257-0050

Jag har  granskat  bolagets  verksamhet  under  k  2019. Gmnskningen  har  utförts  enligt  bestämmelsema  i

aktieb:ilagslagen  och  god sed. Det innebär  att jag  planemt  och  genotnR)rt  gskningen  fl5r att i rim}ig

@ad försäkra mig om att bolagets  verksamhet  sköts på en åndamålsenligt  och  ekonomisk
synpunkt  iillrredsställande  sätl  sarnt ati bolagets  intema  kontml}  är tillråcklig.

Jag bedömer  att bolagets  verksarnhet  skötts på elt ändamålsenligt  och fföi  ekonomisk  synpunkt

tillfedsställande  sätt samt att den interna  kontrollen  har varit  tillräcklig.  Jag finner  d!1rt?5r inte

anledning  till  anmärkning  mot  styrelsens  1edamÖter  e}ler  verkställande  direktören.
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