
SWB  - Swedish  Warmblood  Association

Org. nr. 845000-6690

Förvaltningsberättelse  2019

Årsredovisningen  är upprättad  i svenska  kronor,  SEK.

Föreningens  verksamhet

Swedish  Warmblood  Association  (SWB)  är  en ideell  förening  som  grundades  1928  med  syfte  att  arbeta

aktivt  för  en stark  svensk  varmblodsavel  med  internationell  konkurrenskraft.  SWB är en förening  för

uppfödare  av svenska  varmblodiga  hästar  (SWB-hästar)  och  för  personer  som  stöttar  en stark  svensk

avel  av rid-  och  sporthästar.  SWB företräder  och representerar  SWB-uppfödarna  inom  hästnäringen

och arbetar  aktivt  med  frågor  som bidrar  till förbättrade  förutsättningar  och villkor  för  SWB-

uppfödarna.

SWB  arbetar  tillsammans  med  25 anslutna  regionala  avelsföreningar  i landet  med  målet  att  stödja

och  utveckla  svensk  avel  och  uppfödning  samt  verka  för  att  skapa  goda  förutsättningar  för  SWB-

uppfödarna.  SWB  har  även  en systerförening  i USA, Swedish  Warmblood  Association  of  North

America  (SWANA).

SWB  äger  och  förvaltar  via sitt  helägda  aktiebolag  ASVH  Service  AB stamboken  för  SWB-hästar  och  på

uppdrag  av Svenska  Jordbruksverket  registreras  och utfärdas  pass för  SWB-hästar  samt  tilläggs

registreras  utlandsfödda  hästar  med  känd  härstamning.  På uppdrag  av Jordbruksverket  registrerar  och

utfärdas hästpass enligt gällande lagstiftning grundat på EU-beslut 2000-68/EG. I denna del av
verksamheten  står  SWB  under  tillsyn  av länsstyrelsen.

SWBs  bolag  ASVH  Service  AB har  under  2019  förvärvat  aktierna  i Equine  Swede  Horse  AB, ett  bolag

som  idag  har som  främsta  syfte  att  driva  och utveckla  konceptet  kring  Breeders  Trophy.  Breeders

Trophy  grundades  1985  och är en insatstävling  för  uppfödare  av svenska  varmblodiga  ridhästar  där

uppfödarna  ansluter  sina  hästar  redan  som  föl.  De anslutna  hästarna  tävlar  om  ansIutningsavgifterna

i prispotten  när  hästarna  är fyra,  fem  och  sex år i grenarna:  dressyr,  hoppning  och  fälttävlan.  Syftet

med  tävlingen  Breeders  Trophy  är framförallt  att  premiera  och  stimulera  svenska  uppfödare  samt  att

marknadsföra  SWB-hästar.

Stor  del  aV föreningens  verksamhet  bedrivs  såledesi  SWBs  helägda  bolag  ASVH  Service  AB och Equine

Swede  Horse  AB.

SWB  är representerat  i följande  styrelser  och  forum:

- Styrelsen  för  Arvid  Aaby  Ericssons  stiftelse

- Ägarstyrelsen  för  Stiftelsen  för  Avels  och  Hästsportcentrum  Flyinge

och Föreningen  Ridskolan  Strömsholm

- Agrias  särskilda  valberedning

- Hästnäringens  Nationella  Stiftelse  (HNS):

o Hästnäringens  Representationsråd  (HRR)

o Avelskommittån

o Hästnäringens  Ungdomssatsning  (HUS)

Näringsdepartementets  samrådsgrupp  för  Hästfrågor

World  Breeding  Federation  for  Sport  Horses  (WBFSH)

AckordshäststifteIsen
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Hästnäringen  yrkesnämnd  (HYN)

Branschsamverkan  Häst,  Skatteverket

Expertgrupp  för  hästnäringen,  Skatteverket

Verksamheten  styrs  enligt  det  strategiska  förutsättningar  SWBs  styrelse  slagit  fast.  Visionen  är

reviderad  2019  samt  mål  2020  anpassade  för  2025.

Företaget  har  sitt  säte  i Flyinge.

AffärsirM

Genom  att  vi stöttar  uppfödningen  av den  svenska  varmblodiga  hästen  och  marknadsför  den  som  en

av världens  främsta  inom  ridsporten  skapar  vi värden  för  våra  medlemmar.

Vision  (ny  2019)

Alla  vill  köpa  en SWB-häst.

Mission

Vi ska verka  för  att  den  svenska  varmblodiga  hästen  uppfattas  som  en av världens  främsta  rid-  och

sporthästar.

Kärnvärden

-Svenskt

-Framgång

-Hållbarhet

-Tradition

-Stolthet

Positionering

SWB  ärlika  med  en svensk,  hållbar  och  framgångsrik  varmblodig  rid-  och  sporthäst.

S WB  mål  2020

*  Vara  ett  av de mest  framgångsrika  avelsförbunden  i alla discipliner  (framgång  mäts  i

sportresultat).

*  Skapa  ett  attraktivt  medlemsprogram  som  ger  lojala  medlemmar  och  ökande  medlemstal.

*  Stärka  image  och  öka  igenkänning  av varumärket  SWB  i hästsportsverige  och  internationellt.

*  Vi skalli  alla  delar  vara  en serviceorganisation  för  våra  kollegor,  föreningar,  medlemmar  och

andra  kontakter  inom  den  bransch  vi verkar  i. De är  alla  våra  kunder  eller  kunders  kunder.

SWB  reviderade  mål  2025

*  Vara  ett  av de mest  framgångsrika  avelsförbunden  i alla  discipliner,  framgång  mäts  i

sportresultat.

*  Stärka  image  och  öka  igenkänning  av varumärket  SWB  i hästsportssverige  och  internationellt.

2



*  Skapa  ett  attraktivt  medlemsprogram  som  ger  lojala  och  engagerade  medlemmar  och

ökande  medlemstal.

*  Ha en informativ,  önskad  och  öppen  kommunikation  till  samtliga  målgrupper  i alla  våra

medier.

*  Vi skall  i alla  delar  vara  en Serviceorganisation  för  våra  kollegor,  föreningar,  medlemmar  och

andra  kontakter  inom  den  bransch  vi verkar  i. De är  alla  våra  kunder  eller  kunders  kunder.

*  Skapa  förutsättningar  för  högre  marknadsandel  och  snittpris  på SWB-hästar  iinternationell

jämförelse.  (nytt)

*  Skapa förutsättningar  för effektivare avel/uppfödning/hästhåIlning. (nytt)
*  Verka  för  hållbara  hästar  och hållbar  hästhållning.  (nytt)

Målbilden för  den operationella verksamheten har under 2019 anpassats och riktat  mot 2025:

Område Mål

Pass & Registrering Vi har  en effektiv  registrering  där  våra

medlemmar  registrerar  så stor  del  som  möjligt

själva,  vi kontrollerar  och  stöttar.  Vi kan hantera

"toppar"  på ett  balanserat  sätt.

Avelsvärdering  & ledning Vi leder  och  stödjer  ett  målinriktat,

marknadsanpassat  och modernt  avelsarbete

som  är högt  respekterat  och  värderat  såväl

nationellt  som  internationellt.

Bedömning Det  är smidigt  för  såväl  SWB,  domare  och

regionala  föreningar  att  genomföra

bedömningar  och hantera  resultaten

Medlemshantering Vi har  våra  medlemmar  i fokus.  Vi håller  dem

informerade  och  tar  hand  om  dem  på ett  bra

sätt.  Vi gillar  att  interagera  med  dem.

Branschsamverkan  & lobbying Vi har  en tydlig  och  aktiv  rolli

branschsamverkan  och  lobbyverksamhet  där  vi

tar  väl  vara  på våra  medlemmars  intressen.

Sponsorer  & partners Vi samarbetar  med  en stor  skara  sponsorer  och

partners  som  aktivt  vill  stödja  svenska

uppfödare  och  avel  av rid-  och  sporthästar.

Personal Vi har  kul  och  mår  bra på jobbet.  Vi är

grupperade  så att  vi kan  hjälpas  åt och  är ej

personberoende.  Vi försöker  att  geografiskt

utgå  från  samma  ställe
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Ekonomi  & fakturering Vi har  god  kontroll  och  styrning  av vår  ekonomi.

Vi har  smidiga  fakturaflöden  med  mycket  få

manuella  moment.

IT Vi har  en IT-miljö  som  är lätt  att  underhålla  och

med  tydliga  driftsavtal.  Vi har  god

kostnadskontroll.

Varumärke,  marknadsföring  och

kommunikation

Vi har  ett  dokumenterat  starkt  varumärke  på

rid-  och  sporthästmarknaden.  Vi marknadsför

SWB-hästen  som  en av världens  främsta  inom

ridsporten  och  skapar  värden  för  våra

medlemmar.

Evenemang  och  affärsutveckling Vi har  en etablerad  och lönsam  evenemangs-

och  auktionsverksamhet  med  gott  nationellt

och  internationellt  rykte.  Vi står  för

unghästvänlighet  och  bidrar  till  långsiktig

framgång  för  SWB-uppfödarna  och  hästarna.

Flerårsjämförelse*

2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 3 135  917 2 556  693 2 518  925 2 877  755

Res. efter  finansiella  poster 486  460 -242  075 19  216 13  711

Balansomslutning 2 928  556 2 381  233 1836  397 1998  563

Soliditet  (%) 56,31 49,03 710S 70,13

*Definitioner  aV nyckeltal,  se noter.

Väsentliga  händelser  2019

Strategiska  varumärkes-  och  IT-investeringar  löper  på

Under  2016  inleddes  en strategisk  och  långsiktig  satsning  på att  stärka  SWBs  varumärke  genom  ökad

kommunikation  och marknadsföring  samt  en långsiktig  investering  i modernisering  av processer  och

IT-system.  Investeringen  har  under  2019  fortsatt  planenligt  genom  utveckling  av ett  nytt  språngrulla-

system.  Syftet  med  investeringen  är  att  uppnå  god  kostnadseffektivitet  och  frigöra  ekonomiskt

utrymme  för  fortsatt  varumärkesutveckIing  och  marknadsföringsinsatser.  IT-investeringen  löper

enligt  plan  till  och  med  2020.

Förvärv  Equine  Swede  Horse  AB och  etablering  av  SWB  Equestrian  Weeks

I februari  2019  förvärvades  Svenska  Ridsportförbundets  andel  av Equine  Swede  Horse  AB.

SWBs  styrelse  tog  efter  förvärvet  beslutet  att  skapa  ett  dubbelt  så stort  evenemang  genom  att

introducera  "SWB  Equestrian  Weeks"  (SEW).  Breeders  Trophy  (BT) fick  en efterlängtad  grenspecifk

inramning  som  ger  goda  förutsättningar  att  utveckla  evenemanget  till  förmån  för  goda  hästaffärer

och  nätverksbyggande  för  våra  uppfödare.  Vi attraherade  SpOnSOrer  långt  över  förväntan  och  fick

överlag  mycket  god  återkoppling  från  sponsorer,  publik  och  deltagare.  SEW  är  ytterligare  ett  steg  i

vårt  varumärkesbyggande  och  ger  utrymme  för  affärsutveckling.  Vi har  genom  förvärvet  erhållit  ett
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utmärkt  läge  att  bidra  till  och  påverka  utvecklingen  inom  unghästtävlandet.  Ambitionen  som

formulerades  för  2019  års evenemang  var  att  skapa  Sveriges  mest  unghästvänliga  tävling.

Stark  utveckling  på medlemssidan

Det  finns  tre  kategorier  av medlemskap;  Plus  medlem,  Aktiv  medlem  och Medlem.  Medlemskapen

Plus  och  Aktiv  innebär  att  man  är medlem  både  i SWB och  i en till  SWB ansluten  regional

avelsförening  medan  medlem  innebär  endast  medlemskap  i SWB.  Medlemmar  under  26 år blir

medlemmar  i SWBs  ungdomsverksamhet  "Ung  SWB".

Under  2019  har  vi haft  en mycket  positiv  tillväxt  på medlemssidan  och  vi ser  en fantastiskt  fin

utveckling  under  året  då vi har  ökat  medlemsantalet  med  hela  43%  jmf  2018.  Vår  satsning  på att  ha

en utsedd  medlemsansvarig  som  arbetar  aktivt  med  rekrytering  och  medlemsnytta  har  lönat  sig och

vi fortsätter  på den  inslagna  banan.

Tappad  mark  på rankinglistor

SWB  följer  kontinuerligt  tre  rankinglistor  för  att  avgöra  hur  SWB-hästarna  och  SWB-stamboken

levererar  i jämförelse  med  andra  förbunds  hästar  och  stamböcker.  SWB har  under  2019  sjunkit  rejält

på rankinglistorna  jämfört  2018  och vi kan konstatera  att  ett  litet  förbund  som  SWB, med  relativt  få hästar

i toppsporten,  är mycket  känsligt  för  om  en eller  flera  hästar  försvinner  från  tävlingsarenorna  eller  drar

ner  på tävlandet.

World Breeding Federation for  Sport Horses (WBFSH)

På WBFSH:s  årsranking  som  räknas  från  1 oktober  2018  till  30 september  2019  låg SWB  på 1l:e  plats

i dressyr  (2018:  9:a),  i hoppning  på 1l:e  plats  (2018:  6:a)  och  i fälttävlan  på 12:e  (2018:  1l:e).  Främsta

SWB-uppfödare  i dressyr,  Per-Crister  Bengtsson  (lsac  (SWB)  låg på 69:e  plats.  Stall  Hickey  AB

återfinns  2019  på 25:e  plats  bland  hopphästuppfödarna  och  Skånegårdar  AB (Stinger  (SWB)  ligger  på

35:e  plats  bland  fälttävlansuppfödarna.

Horsetelex

På Horsetelex  årsranking  för  hoppning  2019  låg SWB  på en 14:e  plats,  räknat  på stamböcker  med

minst  90 tävlande  hästar  på minst  150-nivå.  2018  (2018:  1:a)  och  i dressyr  ligger  SWB  på 12:e  plats

(2018:  8:a)  räknat  på stamböcker  med  minst  40 internationellt  tävlande  hästar.

Hippomundo

På Hippomundos  ranking  för  2019  som  baseras  på prispengar  låg SWB på en 7:e  plats  i hoppning

(2018: 2:ai  6:e plats i dressyr (2018: 3:a) samt 13:e plats i fälttävlan  (2018: 9:a) räknat på
stamböcker  som  har  lika många  eller  fler  internationellt  tävlande  hästar  än SWB.

Stabilisering  av  antal  betäckta  ston

2019  års betäckningsstatistik  visar  en blygsam  nedgång  på 1%  av antal  betäckta  ston  jmf  2018.  Vi

drar  slutsatsen  att antalet betäckningar  har stabiliserats runt 4 000/år.

Förslag  ny  hingstselektering

Under  2019  har  SWBs  avelsutskott  arbetat  fram  ett  förslag  till  ny hingstselektering  som  kommer  att

gå ut på remiss  tidigt  2020.

Nya  stofamiljer

Vi arbetar  aktivt  med  stofamiljerna  och  detta  arbete  har  bland  annat  resulterat  i att  all befintlig

dokumentation  nu finns  tillgänglig  elektroniskt  på SWBs  hemsida.  2019  har  fyra  nya stofamiljer  sett

dagens  Ijus, nummer  74 Baroda  xx, nummer  75 Bon Bon,  nummer  76 Dancing  Lady  xx samt  nummer

77 Cylvia.
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SWB på plats

SWB har  som ett  led i marknads-  och kommunikationsarbetet  varit  synliga  i olika  sammanhang  under

året:

Göteborg  Horse  Show

Bruksprov

SM  dressyr  senior+YR+junior+children

Falsterbo  Horse  Show

SM hoppning  senior+YR+junior+children

Unghäst-VM  dressyr

SM fälttMan  junior+YR+senior

Unghäst-VM  hoppning

Inomhus-SM  hoppning  children  + junior

Inomhus-SM  hoppning  YR + senior

Breeders  Trophy  & Elitfölauktion

Gothenburg  Horseshow

LED-skärm  med  podie,  "Swedish  Warmblood  made  in Sweden"

Monter

Prisertill  bästa  SWB-häst

Monter  med  Agria,  Visning  av föl  på Stora  banan,  uppfödarutbildning,

välgörenhetsevent

Priser  till  bästa  SWB-häst

Kläder  etc  till  deltagare.  Representation  på plats.

Priser  till  bästa  SWB-häst

Kläder  etc  till  deltagare.  Representation  på plats.

Prisertill  bästa  SWB-häst

Prisertill  bästa  SWB-häst

Monter,  medlemsutbildning,  läktarguidning

Med  hjälp  av delfinansiering  från  HNS och samarbetspartners  kunde  SWB ta möjligheten  till

exponering  på en gigantisk  LED-skärm  på mässan  under  World  cup-finalerna  i Göteborg.  Förutom  att

vi körde  marknadsföring  av SWB-hästen  våra uppfödare,  SEW/Breeders Trophy och Elitauktionerna
så visades  saluhästar  från  Hippsonmarket  och reklam  för  medverkande  samarbetspartners  HNS,

Agria,  Hippsonmarket  och ACTA Advokatfirma.

Vi hade  olika  aktiviteter  vid skärmen  och delar  sändes  och (ades ut på hippson.se:  Nätverksmingel

"SWB  -  ett  smart  val! Den svenska  hopphästen  är bästi  världen  med  Jens Fredricson  och  Sophie

Karpe.  Hur  hittar  jag min nästa  SWB-stjärna?  Hippsonmarket  guidade  hur  man hittar  sin nya SWB-

häst.  Dan Nordenberg  från  Advokatfirman  Acta  gav tips  för  trygga  hästaffärer.  Nätverksmingel  "Hur

förvaltar  och förädlar  man  en dressyrtalang  från  unghäst  till  framtida  mästerskapshäst?"  med Bo

Jenå och Jan-Ove  Olsson.  Liveintervju  med  Anders  Hansson,  uppfödare  till  världens  bästa  hopphäst,

Hansson  WL.

Falsterbo  Horse  Show

Efter  inbjudan  av Jana Wannius  tog  SWB extra  stor  plats  under  2019  årsupplaga  av FHS. Förutom

sedvanlig  monter  och mingel  tillsammans  med  Agria  bjöds  på tre  nya initiativ:

Utbildning  för  uppfödarna
Under  rubrikerna  "Hur  gör  jag  min uppfödning  attraktiv  på marknaden?  Hur säkrar  vi en lyckad

slutprodukt?"  och  "Vad  vill  marknaden  ha?" hölls  en paneldebatt  i presstältet.  I panelen  satt  Pia

Levin,  Elina Svensson,  Annika  Axelsson  och Birgitta  Jonasson.  Paneldebatten  websändes  på SWBs

Facebook-sida.

Fölshow

Fyra mycket  fina  fölrepresentanter  tog  dressyrbanan  i besittning  och bjöd  på "SWB  Foal Show".

Kerstin  Andrå,  Ulrika  Jacobs  och ungdomsryttaren  Emma  Jönsson  kommenterade.  Domarens

respektive  publikens  favorit  (via app)  korades  och rosetter  och gehäng  delades  ut. Samtliga  föl  var  till

salu och publikens  favoritföl  såldes  på silent  auction  under  Warm  Hearts-kvällen.
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Välgörenhetskväll

SWB  Warm  Hearts,  SWBs  välgörenhetssatsning  lanserades  i Falsterbo.  Vi har  satt  upp  en insamling

kopplad  till  Kronprinsessan  Victorias  fond,  med  syfte  att  hjälpa  barn  med  funktionsnedsättning  eller

kronisk  sjukdom  att  få möjlighet  att  rida  och umgås  med  hästar.  Under  kvällen  hölls  en "silent

auction"  där  två  föl  och  två  kristallhästar  såldes.  Fem procent  av de vinnande  buden  och  en del  av

biljettintäkterna  gick  oavkortat  till  fonden.  Totalt  bidrog  kvällen  med  drygt  30 000  kr till

Kronprinsessans  fond.

Försäljningskanaler  för  uppfödarna

SWB  arbetar  aktivt  för  att  erbjuda  sina  uppfödare  goda  försäljningskanaIer.  FörsäIjningsaktiviteterna

riktas  främst  mot  SWB-hästar  0-3 år med  målsättning  att  hästarna  ska säljas  direkt  från  uppfödarna

utan  mellanhänder.

SWB  Elitauktioner

Vi kan med  facit  i hand  konstatera  att  det  fungerade  utmärkt  med  grenspecifika  auktioner.  Vi

upplevde  ett  tveksamt  intresse  för  de äldre  hopphästarna  medan  den  enda  äldre  dressyrhästen

såldes  till  ett  gott  pris.  Det  är  viktigt  med  omvärldsbevakning  för  att  följa  marknaden  som  våra  SWB-

hästar  konkurrerar  på. Vi kan i2019  glädja  oss åt att  de svenska  uppfödarna  fått  bra betalt  för  sina

auktionsfölijämförelse  med  elitauktioner  hos andra  förbund.

SWBs  Elitauktion  -  Dressyr  levererade  att nytt rekord  avseende  medelpris,  goda 138 000 kr/12 013

Euro.  Högsta priset landade på 340 000 kr/29  598 Euro. Kollektion  bestod av 28 föl och en 2,5-åring.
SWBs  och Swedish  Selected  Horse  Sales  samarrangerade  hoppauktionen.  Medelpriset  för  hoppfölen

blev 122  250 kr/ IO 642 Euro och högsta priset  blev 300 000 kr/26  116 Euro.

Fortsattsamarbete  medASVToch  Trottex

2019  har  SWB  erbjudit  medlemmarna  att  delta  i två  online-auktioner  i Trottex  regi,  den  första  i

oktober  för  selekterade  föl  och  den  andra  i december  öppen  för  föl,  unghästar  och  avelsston.

På online-auktionen  i oktober  landade  dressyrfölens  snittpris  på 67 000  kr och  det  dyraste  fölet  gick

för  75 000  kr. På hoppsidan  bIev  snittpriset  52 875  kr och  det  dyraste  fölet  gick  för  68 000  kr. Det

totala  snittpriset  blev  59 385  kr, att  jämföra  med  förra  årets  42 800  kr. Försäljningsprocenten  steg

från  41%  förra  året  till  59%  i år.

December-auktionen  var  ett  nytt  initiativ  för  2019.  Kollektionen  erbjöd  mestadels  föl,  men  även  ett

par  åringar  och  ett  fölsto.  Totalt  hittade  9 föl  nya ägare.  Snittpriset  var  47 556  kr  och

försäljningsprocenten  60.

Fortsatt  samarbete  med  Hippsonmarket

SWB  samarbetar  med  Hippsonmarket  för  att  kunna  erbjuda  en Köp  & Sälj-sida  för  SWB-hästar.

HNS-projekt  2019

SWB  har  under  året  drivit  fem  projekt  delvis  finansierade  av HNS:

*  Framtidshoppet  -  samverkan  mellan  avel  och  sport  för  bedömning  av  unga  hopphästar.

*  Regional  samverkan.

*  Avelsseminarium  tillsammans  med  ASVT.

*  Swedish  Warmblood  made  in Sweden  -  marknadsföring  av SWB-hästen  och  uppfödarna

under  GHS.

*  Ung  SWB.
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Förväntad  framtida  utveckling

Under  2020  kommer  SWB  att  fortsätta  att  strukturerat  och  långsiktigt  stärka  och utveckla:

*  Kärnverksamheten,  avel  av SWB-hästar.

*  Behålla  och  rekrytera  medlemmar.

*  Varumärkena  SWB,  Breeders  Trophy  samt  SWB Equestrian  Weeks.

*  Kommunikation  och marknadsföring  av SWB-hästen,  uppfödaren  och -föreningen.

*  Kostnadseffektiva  och  enkla  IT-lösningar  som  leder  till  moderna  processer  som

underlättar  arbetet  för  kunder,  medlemmar,  de regionala  föreningarna  och  SWB.

@ Lobbying  via hästnäringen  i frågor  som  är viktiga  för  våra  medlemmar.

Vi kommer  under  2020  att  etablera  två  grenspecifika  avelsråd  för  att  förstärka  avelsledningen.

Vi mäktade  inte  med  att  lansera  våra  nya sektioner,  SWB  Jumping,  SWB Dressage  och  SWB  Eventing

under  2019  och  har  som  ambition  att  göra  detta  under  2020.

Föreningens  resultat  och  ställning

Siffror inom parentes avser föregående år

Resultat

Vi budgeterade  ett  blygsamt  positivt  resultat  på 47 000  för  2019  och  årets  resultat  landade  på

486  460  kr (-  242  075  kr). Bakgrunden  till  det  oväntat  goda  resultatet  finner  vi främsti  att  föreningen

avyttrat  aktieri  Equine  Swede  Horse  AB till  dotterbolaget  ASVH  Service  AB men  även  i den  mycket

goda  tillväxten  på medlemssidan  på hela  43%.

Nettoomsättningen  vilken  inkluderar  medlemsintäkter,  intäkter  relaterade  till  utbildningar,

projektbidrag  från  HNS samt  aktivitetsstöd  från  Agria,  har  under  2019  utvecklats  i positiv  riktning:

3 135  917  kr (2 556  693  kr).

Resultat  från  finansiella  poster  är  457  752  kr (961  kr).

Balansomslutning

Totala  tillgångar  uppgick  vid  årets  slut  till  2 928  556  kr (2 381  233  kr).

Likviditeten  i bolaget  är  god  och  kassalikviditeten  ökade  till  213%  (179%).  Soliditeten  är  56,31%

(49,03%)  och  visar  på en fortsatt  ekonomisk  stabil  verksamhet.

Förändringari  eget  kapital

Belopp  vid  årets  ingång

Överförs  i ny räkning

Årets  resultat

Utdelade  stipendier

Belopp  vid  årets  utgång

Förenings-

kapital

1205  067

-242  075

962  ggz

Ändamålsbestämda

medel

204  762

-5 000

199  762

Arets

resultat

-242  075

242  075

486  459

486  459

8



Resultatdisposition

Förslag  till  disposition  av föreningens  vinst

Till  årsstämmans  förfogande  står

Balanserad  vinst

Årets  vinst

962  992

486  459

1449  451

Styrelsen  föreslår  att

i ny räkning  överföres :r 449  451

Beträffande  föreningens  resultat  och  ställning  i övrigt  hänvisas  till  efterföljande  resultat-  och

balansräkningar  med  tillhörande  noter.
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SWB  Swedish  Warmblood  Association
Org.nr.  845000-6690

RESULTATRÄKNING

Verksarnhetsintäkter

Nettoomsättning

Not

Verksamhetskostnader

Handelsvaror  samt  köpta  tjänster

Ovriga  externa  kostnader

Personalkostnader

Övriga  rörelsekostnader

Verksamhetsresultat

2

Resultat  från  finansiella  poster

Resultat  från  andelar  i intresseföretag  och  gemensamt  styrda

företag

Övriga  ränteinfökter  och  liknande  resultatposter

Räntekostnader  och liknande  resultatposter

Resultat  efter  finansiella  poster

Årets  resultat

2019-01-01

2019-12-31

3135  917

3 135 917

- 831 144

-251 804

-2 024 261

o

- 3 107 209

28 708

456  998

l 162

-408

457 752

486  460

486  460

2018-01-01

2018-12-31

2 556 693

2 556 693

-646 227

-277 578

-1 825 924

-50 000

-2 799 729

-243  036

o

1053

-92

961

-242  075

-242  075
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SWB  Swedish  WarmbIood  Association
Org.nr.  845000-6690

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella  anläggningstillgångar

Andelar  i koncernföretag

Andelar  i intresseföretag  och gemensamt  styrda  företag

Andra  långfristiga  värdepappersinnehav

Summa  anläggningstillgångar

OmsättningstilIgångar

Varulager  m.m.

Färdiga  varor  och  handelsvaror

Kortfristiga  fordringar

Kundfordringar

Övriga  fordringar

Kassa  och  bank

Kassa  och  bank

Summa  kassa  och bank

Summa  omsättningstillgångar

SUMMA  TILLGÅNGAR

EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER

Eget  kapital

Bundet  eget  kapital

Ändamålsbestämda  medel

Fritt  eget  kapital

Föreningskapital

Årets  resultat

Summa  eget  kapital

Kortfristiga  skulder
Leverantörsskulder

Skulder  till  koncernföretag

Övriga  skulder

Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

Summa  kortfristiga  skulder

SUMMA  EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER

Not

3

4

5

2019-12-31

144375

o

6 202

150  577

150  577

52 900

52 900

64 188

42 014

106  202

2 618 877

2 618 877

2 777 979

2 928  556

199 762

199 762

962  992

486  460

1 449  452

1649  214

19 609

78 462

152112

1029  159

1279  342

2 928 556

2018-12-31

144375

8 002

6 202

158 579

158 579

52900

52 900

72 103

o

72 103

2 097 651

2 097 651

2 222 654

2 381 233

204 762

204 762

1205  067

-242  075

962 992

l 167 754

71 559

o

108 004

1033  916

1213  479

2 381 233
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SWB  Swedish  Warmblood  Association
Org.nr.  845000-6690

NOTER

Not  I  Redovisnings-  och  värderingsprinciper

Årsredovisningen  m upprättad  i enlighet  med  årsredovisningslagen  och  BFNAR  2012:1  Årsredovisning och

koncernredovisning.

Principema  u  oförändrade  jämfört  med föregående  år.

Resultaträkningen

Verksamhetsintäkter

Endast  det inflöde  av ekonorniska  fördelar  som  organisationen  erhållit  eller  kornmer  att erhålla  för  egen  räkning  redovisas

som  intäkt.

Intäkter  värderas,  om inget  särskilt  anges nedan,  till  verkliga  värdet  av det som erhållits  eller  kommer  att erhållas.  Nedan

beskrivs,  för  respektive  intäktspost,  näx intäktsredovisning  sker.

Gåvor  och  bidrag

En transaktion  i vilken  organisationen  tar emot  en tillgång  eller  en tjänst  som har ett värde  utan  att ge tillbaka  motsvarande

värde  iutbyte  är en gåva  eller  ett eföållet  bidrag.  Om  tillgången  eller  tjänsten  erhålls  därför  att organisationen  uppfyllt  eller

kommer  att uppfylla  vissa  villkor  och  om  organisationen  har en skyldighet  att återbetala  till  motparten  om villkoren  inte

uppfylls,  är det ett erhållet  bidrag.  Är  det inte  ett bidrag  är det en gåva.

Gåvor

Gåvor  redovisas  som huvudregel  som  intäkt  när de erhålls.  Gåvor  som  organisationen  avser  att stadigvarande  bruka  i

verksarnheten  redovisas  som  anläggningstillgångar.  Gåvor  som  organisationen  avser  att skänka  vidare  redovisas  inte  som

intäkt  eller  varulager  per balansdagen.  Övriga  gåvor  redovisas  som omsättningstillgångar.

Bidrag

Bidrag  redoyisas  som  intäkt  när villkoren  för  att erhålla  bidraget  liar  uppfyllts.  Erhållna  bidrag  redovisas  som skuld  till  dess

villkoren  för  att erhålla  bidraget  uppfylls.  Bidrag  som  erhållits  för  att täcka  kostnader  redovisas  samma  räkenskapsår  som

den kostnad  bidraget  avser  att täcka.  Bidrag  som hänför  sig till  en anläggningstillgång  minskar  anskaffningsvärdet.  Erhållna

bidrag  värderas  till  det verkliga  värdet  av den tillgång  som  organisationen  fått  eller  kommer  att få.

Balansräkningen

Ändamålsbestäinda  medel

I posten  Ändamålsbestämda  medel  i eget  kapital  redovisas  ärinu  inte  förbrukade  gåvor  och  andra  ändamålsbestämda  medel.

Se även eget  kapital-rapporten.

Fordringar

Fordringar  har  upptagits  till  de belopp  varmed  de beräknas  inflyta.

Övriga  tillgångar,  avsättningar  och sktdder

Övriga  tillgångar,  avsättningar  och skulder  har värderats  till  anskaffningsvärden  om inget  annat  anges nedan.

Inkoinstskatt

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

räkenskapsårs  inkomstskatt  som  ännu inte  har  redovisats.

Aktuell  skatt  värderas  till  det sannolika  beloppet  enligt  de skattesatser  och skatteregler  som gäller  på balansdagen.
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SWB  Swedish  Warmblood  Association
Org.nr.  845000-6690

NOTER

tJPPLYSNINGAR  TILL  ENSKILDA  POSTER

Not  2  Personal

Medelantal  anställda

Medelantalet  anställda  bygger  på av bolaget

betalda  närvarotimrnar  relaterade  till  en normal

arbetstid.

Medelantal  ansföllda  har  varit

varav  kvinnor

varav  män

Löner,  ersättningar  m.m.

Löner,  ersättningar,  sociala  kostnader  och

pensionskostnader har utgått med fö5ande belopp:

Styrelsen  och  VD:

Löner  och  ersättningar

Kostnadsersättningar

Övriga  anställda:

Löner  och  ersättningar

Pensionskostnader

Sociala  kostnader

Surnma  styrelse  och  övriga

Not  3 Andelar  i koncernföretag

Företag

Organisationsnutnmer

ASVH  Service  AB

556016-8667

Säte

Lund

Uppgifter  om  eget  kapital  ocli  resultat

ASVH  Service  AB

AntaUKap.

andel  %

100

2019

20 300

151280

171  580

1335  653

62740

1398  393

454  288

2 024  261

2019-12-3i

Redovisat

värde

144  375

144  375

Eget  kapital

2 348  911

Not  4  Andelar  iintresseföretag  och  gemensamt  styrda

företag

Företag

Organisationsnummer

Equine  Swede  Horse  Aa3
556257-0050

Säte

Lund

Antal/Kap.

andel  %

50%

2019-12-31

Redovisat

värde

o

o

Andelarna  iEquine  Swede  Horse  AB  har  sålts  under  året.

Not  5 Andra  långfristiga  värdepappersinnehav

Värdepapper

Swedbank  AK  A

Antal

81

20I9-12-3i

6 202

6 202

På balansdagen  uppgår  marknadsvärdet  på ovanstående  värdepapper  till  16  tkr.

ff

Antal

81

2018

119  230

29 700

148  930

1200  185

90 852

1291  037

385  957

l 825 924

2018-12-31

Redovisat

värde

144375

144375

Resultat

-251  850

2018-12-31

Redovisat

värde

8 002

8 002

2018-12-31

6202

6 202
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SWB  Swedisli  Warmblood  Association
Org.nr.  845000-6690

NOTER

Not  6 Åndamålsl»estämda  medel

Gunnar  Heifökssons  Minncsfond

Nils  Tatis  Ariderssons  Minnesfond

Knut  Odhs Minnesfond

DrArvid  Aaby-Ericssons  Minnesfond

2019-12-31

39 989
24 594
15 287

119 892

199 762

2018-12-31

44 989
24 594

15 287
119 892

204 762

När  en givare  donerat  en summa  pengar  rör  eit  vissi  ffndamål,  men inte avski}t  egendom  och gett anvisningar om dess

användning  på ett sådant sätt ati en sjtilvsttindig  stifielse  föreltgger,  skall  det redovisas  i rdreningens räkenskaper som

ändamålsbesfömda  medel.

Stipendier  l'iar under  året lämnats  ur Gunnar  Henrikssons  Minnesfond  med 5 000  kr-

Not  7 Definition  av nyckeltnl

Soliditet

Justerat  egei kapiial  i procem  av balansomslutning

OlleKindberg  He16nUddefors
Verksfflllande  direktÖ

AryKristin  Karlsson

Aja  Blomberg-Andersson  Pär Eriksson

NinaK!insäl;i  Charlotte

Vårrevisionsberätielseharlämnatsden  f[J  2020

Krislina  Anderson
Auktoriserad  revisor

Katarina  Renuiemark

R'rfroendeva!d  revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till  föreningsstämman  i SWB  Swedish  Warmblood  Association

Org.nr.  845000-6690

Rapport  om  årsredovisningen

Uttalanden

Vi  har  utföit  en revision  av årsredovisningen  för  SWB  Swedisli  Warmblood  Association  för år 2019.

Enligt  vår  uppfattning  har  årsredovisningen  upprättats  i enlighet  med  årsredovisningslagen  och ger  en i

alla  väsentliga  avseenden  rättvisande  bild  av föreningens  finansiella  ställning  per  den  31 december

2019  och  av dess finansiella  resultat  för  året  enligt  årsredov

Vi  tillstyrker  därför  att  föreningsstäinman  fastställer  resultaträkningen  och  balansräkningen.

Grund  fir  uttalanden
Vi  har  utfört  revisionen  enligt  god  revisionssed  i Sverige.  Revisorernas  ansvar  enligt  denna  sed beskrivs

närmare  i avsnitten  "Den  auktoriserade  i-evisorns  ansvar"  sai'nt  "Den  förtroendevalde  revisorns  ansvar".

Vi  är oberoende  i förhållande  till  enligt  god  revisorssed  i Sverige.  Jag som  auktoriserad  revisor  har

fullgjort  mitt  yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa  krav.

Vi  anser  att  de revisionsbevis  vi )iar  inl'iäintat  är tillräckliga  ocl'i ändamålsenliga  soi'n grund  för  våra

uttalanden.

Styrelsens  atxsvar

Det  är styrelsen  soin  har  ansvaret  för  att  årsredovisningen  upprättas  och  att  den  ger  en rättvisande  bild

enligt  årsredovisningslagen.  Styrelsen  ansvarar  även  för  den  interna  kontroll  som  den  bedömer  är

nödvändig  för  att  upprätta  en årsredovisning  soi'n  inte  innehåller  några  väsentliga  felaktigheter,  vare  sig

dessa  beror  på oegentliglieter  eller  i'nisstag.

Vid  upprättandet  av årsredovisningen  ansvarar  styrelsen  för  bedöi'nningen  av föreningens  förmåga  att

fortsätta  verksaml'ieten.  Den  upplyser,  när  så är tillämpligt,  om förliållanden  som  kan  påverka  förmågan

att  fortsätta  verksai'nheten  ocli  att  använda  antagandet  On]  fortsatt  drift.  Antagandet  om fortsatt  drift

tillämpas  dock  inte  OITI styrelsen  avser  att  likvidera  föreningen,  uppliöra  med  verksamheten  eller  inte

har  något  realistiskt  alternativ  till  att  göra  i'iågot  av detta.

Den  auktoriserade  revisorns  ansvar

Jag  har  att  utföra  revisionen  enligt  International  Stai'idards  on Auditing  (ISA)  ocli  god  revisionssed  i

Sverige.  Mitt  mål  är att  uppnå  en rimlig  grad  av säkerhet  om  huruvida  årsredovisningen  som  helhet  inte

innehåller  några  väsei'itliga  felaktiglieter,  vare  sig  dessa  beror  på oegentligheter  eller  inisstag.  Rimlig

säkerhet  Ar en hög  grad  av säkerhet,  men  är ingen  garanti  för  att  en revision  som  utförs  enligt  ISA  och

god  revisioi'issed  i Sverige  alltid  kommer  att  upptäcka  en väsentlig  felaktighet  oi'n en sådan  fiims.

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.

Som  del  av en revision  enligt  ISA  anväi'ider  jag  professionellt  omdöi'ne  och  har  en professionellt

skeptisk  inställning  under  hela  revisionen.  Dessutom:
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*  bakertilly

* identifierar  och  bedömer  jag  riskerna  för  väsentliga  felaktigheter  i årsredovisningen,  vare  sig  dessa

beror  på oegentlig)ieter  e1ler  i'nisstag,  utfori'nar  ocli  utför  granskningsåtgärder  bland  annat  utifrån  dessa

risker  och  inhämtar  revisionsbevis  som  är tillräckliga  ocli  ändainålsenliga  för  att  ritgöra  en grund  för

mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktigliet  till  fö5d av oegentliglieter  är
högre  än för  en väsentlig  felaktighet  soin  beror  på inisstag,  eftersom  oegentligheter  kan  innefatta

agerande  i maskopi,  förfalskning,  avsiktliga  utelämnanden,  felaktig  information  eller  åsidosättande  av

intern  kontroll.

@ skaffar  jag  mig  en förståelse  av den  del  av föreningens  interna  kontroll  sotn  liar  betydelse  för  min

revision  för  att  utforma  granskningsåtgärder  som  är lämpliga  i'ned l'iäi'isyn  till  omständiglieterna,  men

inte  för  att  uttala  mig  om  effektiviteten  i den interna  kontrollen.

* utvärderar  jag  lämpligheten  i de redovisningsprinciper  soi'n  aiwänds  och  rimligheten  i styrelsens

uppskattningar  i redovisningen  och  tillhörande  upplysningar.

* drar  jag  en slutsats  om  lämpliglietei'i  i att  styrelsen  använder  antagai'idet  om foitsatt  drift  vid

upprättandet  av årsredovisningen.  Jag drar  också  en slutsats,  med  grund  i de inhämtade

revisionsbevisen,  oin  huruvida  det  finns  någon  väsei'itlig  osäkerlietsfaktor  soi'n avser  sådana  händelser

eller  föföållanden  som  kan  leda  till  betydande  tvivel  oi'n  föreningens  förinåga  att  fortsätta  verksamheten.

Om  jag  drar  slutsatsen  att  det  fini'is  en väsentlig  osäkerlietsfaktor,  måste  jag  i revisionsberättelsen  fästa

uppmärksamheten  på upplysningarna  i årsredovisningen  oin  den  väsentliga  osäkerhetsfaktorn  eller,  om

sådana  upplysningar  är otillräckliga,  i'nodifiera  uttalandet  oi'n  årsredovisningen.  Mina  slutsatser  baseras

på de revisionsbevis  som  inhämtas  frai'n  till  datuinet  för  revisionsberättelsen.  Dock  kan  framtida

händelser  eller  förliållanden  göra  att  en förening  inte  längre  kai'i  fortsätta  verksamheten.

* utvärderar  jag  den  övergripande  presentationen,  strukturen  ocli  inne)'iållet  i årsredovisningen,

däribland  upplysningari'ia,  ocli  oi'n årsredovisningen  återger  de underliggande  transaktionerna  och

händelserna  på ett  sätt  SO1'n ger  ell  rättvisande  bild.

Jag  måste  informera  styrelsen  om  bland  ani'iat  revisionens  planerade  omfattning  ocli  inriktning  samt

tidpunkten  för  den.  Jag måste  också  informera  om betydelsefulla  iakttagelser  under  revisionen,

däribland  de eventuella  betydai'ide  brister  i den interi'ia  kontrollen  soin  jag  identifierat.

Den fijrtroendevalde  revisortxs ansiiar
Jag har  att  utföra  en revision  enligt  revisionslagen  och  därmed  enligt  god  revisionssed  i Sverige.  Mitt

mål  är att  uppnå  en rimlig  grad  av säkeföet  oin  liuruvida  årsredovisningen  har  upprättats  i enlighet  med

årsredovisningslagen  och  om  årsredovisningen  ger  en rättvisande  bild  av föreningens  resultat  och

ställning.
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Rapport  om andra  krav  enligt  lagar  oc1» andra  t?irfattningar

Ulttilande

Utöver  vår revision  av årsredovisningen  liar  vi även utfBrt  en revision  av styrelsens  t?5rva1tning f?5r
SWB  Swedish  Wannblood  Association  f?5r år 2019.

Vi tillstyrker att f?5reningsstäininan bevi5ar styrelsens ledainÖter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grimd  f6r  iittalande

Vi  har utt?jrt  revisionen  enligt  god revisionssed  i Sverige. Vårt  ansvar  enligt  denna beskrivs närmare i
avsnittet  "Revisoi'ns  ansvar".  Vi  är oberoende  i förliållande  till  enligt  god revisorssed  i Sverige. Jag soin

auktoriserad revisor liar i bwigt  fu)lgiort  initt  yrkesetiska  ansvarei»ligt  dessa kraV-

Vi  anser att de revisionsbevis  vi har inlföintat  är  tillräckliga  ocli  äiidamålseniiga  som grund  för  vårt

uttalande.

%relsens  aissvnr

Det  är styrelsen  som ansvarar  för  förvaltningen.

Revisorns  rinsvtir

Vårt  mål beträffande  revisionen  av förvaltningen,  och därined  vårt uttalande  Om ansvarsfrihet,  är att

inhämta  revisionsbevis  för  att med en rimlig  grad av säkerhet  kunna  bedöma  orn någon styz}seIedamot

i något  väsentligt  avseende  f8retagit  någon åtgärd eller  gjoit  sig skyldig  till  någon försummelse  som kan

föranleda  ersättningsskyldighet  inot  föreningen.

Rimlig  säkerhet  är en hög  grad av säkerhet,  men ingen garanti  f?5r att en revision  som utförs  enligt  god

revisionssed  i Sverige  alltid  koinmer  att upptäcka  åtgärder  eller  försummelser  som kan föranIeda

ersättningsskyldig1iet  mot  f?5reningen.

Som en del av en revision  enligt  god revisionssed  i Sverige  använder  den auktoriserade  revisorn

professione1lt  omdöme  och har en professionellt  skeptisk  inställning  under  hela revisionen.

Granskningen  av f?5rva1tningen grundar  sig främst  på revisionen  av räkenskapema.  Vilka  tillkommande

granskningsåtgärder  som utt?örs baseras på den auktoriserade  revisoms  professionella  bedömning  och

övriga  valda  revisorers  bedömning  tned utgångspunkt  i risk  och väsentlighet.  Det  innebär  att vi

fokuserar  granskningen  på sådana åtgärder,  områden  och törhållanden  som är väsentliga  R5r

verksamheten  och där  avsteg  och överträdelser  sku)le  ha särskild  betydeJse f2ir föreningens  situation.  Vi

går igenom  och prövar  fattade  beslut,  beslutsunderlag,  vidtagna  åtgärder  oclt  andra  t?5rhå11anden som är

relevanta  för  vårt  uttalande  om ansvarsfrilret.

LundocliUppsaladen  9J 2020

Kristina  Anderson

Auktoriserad  revisor

Katarina  Reinneinark

Förtroendevald  revisor
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