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SWB - Swedish Warmblood Association 
Org. nr. 845000-6690 

 

Förvaltningsberättelse 2022 

Föreningens verksamhet 

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

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

America (SWANA). 

 

Föreningen SWB äger aktiebolaget ASVH Service AB (ASVH) och ASVH äger i sin tur bolaget Equine 

Swede Horse AB (ESH).  

 

ASVH förvaltar stamboken för SWB-hästar och har i uppdrag av Svenska Jordbruksverket att 

registrera och utfärda pass för dessa samt tilläggsregistrera utlandsfödda hästar med känd 

härstamning. Registrering och utfärdandet av hästpass sker enligt gällande svensk lagstiftning 

grundad på EU-beslut 2000-68/EG. I denna del av verksamheten står SWB under tillsyn av 

länsstyrelsen. Bolaget erbjuder service till kunder och medlemmar kopplat till förvaltning och 

utveckling av stamboken samt myndighetsuppdraget.                                                                                                                     

 
Syftet med bolaget ESH är att bedriva marknadsorienterade aktiviteter som stimulerar och 
marknadsför uppfödare och hästar anslutna till föreningen.  SWB Equestrian Weeks (SEW) med 
Breeders Trophy (BT) samt SWBs Elitfölauktioner för dressyr respektive hoppning bedrivs i enlighet 
med syftet i ESH. BT är en insatstävling för uppfödare av svenska varmblodiga ridhästar, där 
uppfödarna ansluter sina hästar redan som föl. De anslutna hästarna tävlar om anslutningsavgifterna 
när hästarna är fyra, fem och sex år i dressyr, hoppning och fälttävlan.   
 

Stor del av föreningens verksamhet utförs således i bolagen ASVH och ESH. 
 
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 Avelskommittén 

o Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS) 

- Hästnäringen yrkesnämnd (HYN) 

- LRF Häst 
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- Branschsamverkan Häst, Skatteverket 

- Näringsdepartementets samrådsgrupp för hästfrågor 

- Ackordhäststiftelsen 

- World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) 

 

Verksamheten i föreningen och dess bolag styrs enligt de strategiska förutsättningarna SWBs styrelse 

slagit fast i SWBs varumärkesplattform, mål 2025 samt de operationella målen för 2025:  

Affärsidé 

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 

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 är lika med en svensk, hållbar och framgångsrik varmblodig rid- och sporthäst. 

SWB 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. 
• Främja hållbara hästar och hållbar hästhållning. 
• Främja en mer effektiv avel, uppfödning och hästhållning.  
• Verka för högre marknadsandel och snittpris i internationell jämförelse. 
• Erbjuda ett attraktivt medlemsprogram som ger lojala och engagerade medlemmar och 

ökande medlemstal. 
• Ha en informativ, önskad och öppen kommunikation till samtliga målgrupper i 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. 
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Operationella mål 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 

arbetstoppar 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 roll i 

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 

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. 
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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 nyckeltal  
 

 
 

 

Utveckling av nyckeltalen antal betäckta ston och antal medlemmar  

 

 
 

Väsentliga händelser 2022 

 

Gott resultat i begynnande lågkonjunktur 

Sverige lämnar pandemin med dess restriktioner bakom sig i början av 2022 och går direkt in i en 

lågkonjunktur med krig i Ukraina, ökad inflation, höjda räntor och energipriser. SWBs verksamhet och 

ekonomi har trots lågkonjunktur levererat ett stabilt och positivt resultat för 2022 och upprätthåller 

en stark likviditet.  

 
Fler medlemmar ger starkare förening 

SWB arbetar aktivt med medlemsrekrytering och medlemsvärde. Medlemsantalet har 2022 visat en 

fortsatt positiv utveckling under 2022. SWB hade 2022 7 249 medlemmar vilket innebär en ökning 

med 10,15% jämfört 2021.  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Antal betäckta ston 3924 4143 4023 3920 4080 4635 4265

Antal medlemmar 3 134 2 797 3 346 4 728 5 660 6 581 7 249

Nettoomsättning 2 877 755 2 518 925 2 556 693 3 135 917 3 315 777 3 429 823 4 315 189

Resultat efter finansiella p 13 711 19 216 -242 075 486 460 710 840 492 422 132 035

Balansomslutning 1 998 563 1 836 397 2 381 233 2 292 556 3 318 353 4 318 129 3 904 832

Soliditet (%) 70,13 77,05 49,03 56,31 70,97 65,82 75,66
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SWBs medlems- och fullmäktigemöte 2022 hölls digitalt söndagen den 27 mars. 

Vikande betäckningssiffror 

2022 bryter den positiva utvecklingen och antalet betäckta ston enligt språngrullan minskar med 
knappt 8%. Totala antalet betäckta ston 2022 var 4 265 (2021: 4 635, 2020: 4080). Minskningen får 
anses vara förväntad med hänsyn till konjunkturläget. 
 
Avelsfunktion etablerad  
Under 2022 har SWB etablerat en ny typ av grenspecifik avelsledning där funktion ersätter person. 
Avelsutskottet har i samband med detta utökats med två regionala representanter som är erfarna 
dressyr- respektive hoppuppfödare. Arbetsgrupper för sporthästar dressyr, hoppning, fälttävlan samt 
ridhästar har satts i gång med uppdrag att komma med förslag och rekommendationer hur den 
grenspecifika aveln av sporthästar ska förbättras samt hur SWB ska inkludera avel av ridhästar för 
fritid och verksamheter. 
 
Äntligen Avelskonferens 
Avelskonferensen som gick av stapeln i Stockholm 29-30/10 var mycket välbesökt och genomfördes 
parallellt med ponnytravet och ASVT under lördagen och gemensamt under söndagen. Många tyckte 
det var trevligt att träffas igen efter det påtvingade pandemi-uppehållet och diskussionerna var livliga 
och engagemanget stort.  
 
Fysiskt möte för deltagarna i HNS-projektet Digitala Avelsträffar samt en fortbildningskurs för 
seminassistenter samordnades i anslutning till Avelskonferensen 
 
Bruksprovet på Strömsholm 
Bruksprovet hölls på Riksanläggningen Ridskolan Strömsholm.  

 

Totalt 54 hingstar gick provet varav 4 var s.k. kvalificerade hingstar där endast veterinär och exteriör 

bedöms. Resultatet blev 20 premierade hingstar samt 26 accepterade. 

Bruksprovsvinnare i hoppning blev hingsten Zino 1461 och i dressyr Serious 1457. 

 

Under Bruksprovsveckan hölls ett mingel med prisutdelningar i Knytpunkten samt en lunch för SWBs 

Hedersmedlemmar i Thottska villan. 

 

Unghästtest populärt utbildningsmål 
 Unghäst- och ridhästtester arrangeras av SWBs regionala föreningar. Testerna är unghästvänliga 

utbildningsmål som är uppskattat av många unghästägare. Testerna erbjuder också möjligheter att 

kvalificera sig till 3-årschampionatet och Breeders Trophy för 4-åringar. 2022 genomförde 1 015 

hästar från SWB och andra stamböcker unghästbedömningen (2021: 989).  Andelen visade hästar ur 

SWBs 3-årskull var 31% (2021: 31%). 

Kommunikation får mätbart genomslag 
SWB har under 2022 börjat mäta kommunikationens genomslag på ett mer strukturerat sätt än 
tidigare. Totalt har vi lyckats nå 4,4 miljoner människor på Facebook och Instagram.  
 
Medlemstidning Swedish Warmblood 

Medlemstidning Swedish Warmblood har kommit ut med två nummer under 2022. SWB har tagit 

hem produktionen av tidningen under året och gör i princip allt utom print, utskick och 
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annonsförsäljning själva. Annonsförsäljningen i tidningen går bra och bidrar gott till finansieringen av 

tidningen. 

 
SWB Podden 

SWB fortsatte under förra året att producera den populära SWB Avelspodden och under året 

släpptes 18 nya avsnitt, varav 5 med Emma Thorén Hellsten och Gustaf Johansson och 13 med 

Emmas efterträdare Elisabet Ernblad. Podden fick under året även ett nytt namn, SWB Podden, detta 

för att kunna erbjuda lyssnarna ett ännu bredare spektrum av hästrelaterade ämnen som inte 

behöver vara direkt kopplade till avel.  

 

Podden har i dagsläget drygt 100 000 nedladdningar totalt sedan start. Under 2022 har samtliga 

avsnitt legat mellan 1200 och ca 1700 nedladdningar och det populäraste avsnitt var ”Från föl till 

avvänjning och nytt namn” (1798 nedladdningar) följt av ”Förbered din häst för unghästbedömning 

del 2 – Utbildning av den ridna hästen, 3-4 år” (1767 nedladdningar). 

IT-utveckling 

Ett nytt resultathanteringsverktyg för bruksprovet gick i produktion under Bruksprovet 2022. 
 
En uppdaterad version av hemsidan har utvecklats under senare delen av 2022 och kommer lanseras 
under 2023. 
 
En ny version av Blup har arbetats fram under 2022 och kommer lanseras under första kvartalet 

2023. I den nya versionen finns en parningsfunktion, till-salufunktion och ett uppdaterat gränssnitt 

med bättre sök och filtreringsfunktioner. 

 API:er/gränsnitt har tagits fram för att underlätta kommunikation mellan Språngrulla och andra 

system så som Blup och Hästdatabsen. 

SWB Equestrian Weeks 
Det övergripande målet för SWB Equestrian Weeks (SEW) är att knyta avel och sport samman för att 
skapa gemensam och långsiktig svensk framgång. En viktig del av SEW är följaktligen kopplingen till 
toppsporten för att säkra kvalificerad och kompetent återkoppling till uppfödarna och svenskfödda 
sporthästar till ryttarna. Under dressyrveckan säkrades det internationella perspektivet på 
domarsidan av den tyske nestorn Christoph Hess och under hoppveckan av irländskan Jessica Kürten. 
De svenska förbundskaptenerna Bo Jenå och Henrik Ankarcrona engagerade sig båda som domare i 
respektive grenar vilket är mycket värdefullt för SWB och dess uppfödare. De båda testryttarna kom 
till SEW med färska guldmedaljer i bagaget! Danskan Cathrine Laudrup Dufour testred för tredje året 
de 4-åriga dressyrhästarna och den dubbla världsmästaren Henrik von Eckerman premiärtestade de 
5-åriga hopphästarna. 
 
SEW gick av stapeln på Flyinge vecka 39 med dressyr och vecka 40 med hoppning. Under 

dressyrveckan startade totalt 258 hästar med 173 ryttare och under hoppveckan 418 hästar med 244 

ryttare.  

SEW är ett evenemang med flera olika tävlingsklasser för SWB-hästar. Insatstävlingen Breeders 
Trophy går för 4-6-åringar, de bästa 3-åringarna och 7-åringarna gör upp i avelschampionatklasser. 
Landets främsta 3-årsston koras i hoppning och dressyr och segraren får titeln Rikssto med 
tillhörande traditionstyngda vandringspriser, Kungakannan respektive Hornssundspokalen. SWB 
Prospect och SWB Riders Cup etablerades 2021 och kompletterar tävlingsutbudet för SWB-hästar. 
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SWB Prospects är en klass för 5- och 6-åriga hästar i dressyr och hoppning på en nivå lägre än BT-
klasserna. SWB Riders Cup riktar sig till ryttare på SWB-hästar äldre än 7 år. Nytt för Riders Cup 2022 
var att hoppningen erbjöd två klasser, en silver i 125 och en guld i 140.  
 
SEW erbjöd deltagarna 2022 en prispott på drygt 1 235 000 varav stor del kommer från 
insatstävlingen Breeders Trophy (BT) där de bästa unghästarna i årgångarna 4–6 år tävlar mot 
varandra. 2022 delades drygt 950 000 kronor ut i prispengar från Breeders Trophy potten efter 
stadgat avdrag för administration på 20%. Som extra stimulans till uppfödarna delades 
sponsorfinansierade uppfödarstipendier ut i 3-årschampionaten, Breeders Trophyklasserna för 4-
åringar samt till det bästa 4-åriga dressyrstoet. 
 
Breeders Trophy och SWB Riders Cup Fälttävlan  
Breeders Trophy i fälttävlan och SWB Riders Cup avgjordes som en del av Gärds Ryttarförenings 
internationella meeting v 41. SWB Riders Cup fälttävlan gick i klassen H100. 35 ekipage startade i 
Breeders Trophy-klasserna och 18 i SWB Riders Cup. 
 
Konceptet för BT för 4- och 5-åringar var nytt för året. Tävlingsformen har skapats utifrån ett 
välbeprövat brittiskt upplägg för unghästchampionat i samråd med förbundskapten Fredrik 
Bergendorff. Klasserna dömdes av en duo bestående av den väl meriterade och mycket erfarna 
brittiskan Angela Tucker samt den välkände fältävlansprofilen och tillika veterinären Staffan Lidbäck. 
 
Dubbla prisrekord på SWBs Elitfölauktioner 
Auktionen genomfördes för första gången i samarbete med ClipMyHorse och som en hybridauktion 
vilket innebar att bud togs emot fysiskt på plats, per telefon samt online. Auktionsförrättare var 
belgaren Frederik De Backer. 
 

SWB Elite Foal Auction – Dressage 

Totalt såldes 27 föl för 386 000 euro, snittpriset var 14 296 euro och dyraste fölet såldes för 67 000 
euro. Fölen såldes till Sverige, USA och Danmark. 
 

SWB Elite Foal Auction – Jumping 

Totalt såldes 24 föl för 334 500 euro, snittpriset var 13 937 euro och dyraste fölet såldes för 72 000 

euro. Fölen såldes till Sverige och Frankrike. 

Forskning och utveckling 
SWB samarbetar med SLU och WBFSHS inom forskning och utveckling som är relevant för SWB och 
dess uppfödare. SWB bidrar till flera pågående initiativ och forskning internationellt och nationellt. 
  
I slutet av 2022 publicerades en studie genomförd på SLU av Sandra Bonow, ”Consequences of 
specialized breeding in the Swedish Warmblood horse population”. I studien undersöktes bland 
annat skillnader mellan hopp- och gångartshästar vid unghästbedömning, hur släktskapet inom och 
mellan grupperna har förändrats över tid och hur ett grenspecifikt unghästtest skulle kunna påverka 

aveln. 

 
SWB medverkar till pågående forskning på SLU angående frågan om selektion för rörlighet kan ha 

ökat andelen anlagsbärare för Warmblood Fragile Foal Syndrome (WFFS) hos SWB-hästar. 

Forskningen sker under ledning av Sofia Mikko. 
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Regelverk 
Under 2022 har SWB deltagit i arbetet med lagremisser, utredningar och förslag som innehåller 
förändringar som påverkar SWB och SWB-uppfödarna. SWB har under året varit involverade i arbetet 
med Animal Health Law (AHL), remissen SOU 2022:58 (”veterinärbristutredningen”) samt nya 
konsumentköplagen. 
 

HNS-projekt  

SWB har drivit två HNS-finansierade projekt under året: Temperamentsprojektet samt Digitala 

Avelsträffar. HNS bidrar även till SWBs ungdomsverksamhet genom finansiering och möjlighet till 

ledarskapsutbildning för ungdomarna. 

 

Ny utbildningsstruktur 

SWB har under året arbetat med att ta fram en ny utbildningsstruktur för domare och andra som vill 

engagera sig i föreningen. I den nya planen finns tydliga antagningskrav för domare samt möjlighet 

att gå fortbildningar inom området avel och uppfödning. Strukturen planeras att sjösättas under 

2023. 

 

Visningsdagarna 
SWB och Beridna Högvakten har under åren etablerat en god kontakt och samarbete vars syfte är att 
säkra tillgången på svenskfödda hästar till den statsceremoniella verksamheten. Beridna Högvakten 
erbjuder i samarbete med SWB ett förmånligt optionsprogram där 10 SWB-uppfödare årligen erbjuds 
platser. 
 
SWB är samarbetsparter till initiativet Visningsdagarna där Beridna högvakten, Försvarsmakten, 
Polisen samt Riksanläggningarna Flyinge och Strömsholm samordnar upphandling av SWB-hästar. 
 
Samarbetspartners 
SWB har flera långsiktiga och värdefulla samarbetsparter som stöttar svensk avel av sport- och 
ridhästar. SWBs samarbetsparter erbjuder medlemsförmåner och/eller är sponsorer för SWB 
Equestrian Weeks. SWBs äldsta och bredaste samarbetspartner är försäkringsbolaget Agria som 
erbjuder medlemmarna bland annat rabatt på hästförsäkringar och är huvudsponsor för Breeders 
Trophy.  
 

Placering på World Breedings ranking 
WBFSH ranking 2022 (1 oktober till sista september) 

I fjol låg stamboken SWB på 15:e plats i dressyren, 13:e plats i hoppning och 11:e i fälttävlan. Under 
2022 har SWB avancerat några placeringar främst i dressyr till 12:e plats men även en placering till 
12:e i hoppning medan vi ligger kvar på 11:e plats i fälttävlan. 
 
Två uppfödare i respektive disciplin slutade bland de 100 bästa uppfödarna i världen:  
Verbena Dressage 7:a, Sören Savgren 21:a, Camilla Paradise 52:a, Hipponews 57:a, Westlife AB 85:a 
och Terese Örup 86:a.  
 
SWB följer fortlöpande över året flera dynamiska rankinglistor där SWB-hästarnas internationella 
tävlingsresultat jämförs med andra stamböckers hästar. 
 
Årets uppfödare 2021 SWB 
Verbena AB/familjen Skeppstrand utsågs under 2022 till Årets Uppfödare 2021. 
Familjen Skeppstrand bedriver en liten men högkvalitativ avel, tillika uppfödare av Patrik Kittels nya 
stjärna Touchdown 1338 och den godkände hingsten Zafferano 1325.  
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Årets uppfödare Ryttargalan, Svenska Ridsportförbundet: Sören Savgren 
I hård konkurrens tog SWB-uppfödaren Sörens Savgren hem titeln Årets uppfödare på Ridsportgalan.  
Sörens uppfödning Markan Cosmopolit (SWB) hade ett fantastiskt -22 med världscupplaceringar och 
VM-guld i lag. Han föddes hos Sören i Väddö, Norrtälje och enligt nomineringstexten är Markan 
Cosmopolit (SWB) en ”stark och ursvensk produkt”. 
 

Förväntad framtida utveckling 

SWB har en turbulent omvärld att ta hänsyn till och 2023 kommer sannolikt innebära en djup låg 

konjunktur med hög inflation, stigande räntor samt stigande arbetslöshet. Lågkonjunkturen påverkar 

SWB-uppfödarna med bland annat ökade hästproduktionskostnader och eventuellt en vikande 

hästmarknad. 

Fler trender i samhället har stor potential att påverka SWB och SWB-uppfödarna och för SWB gäller 

det att ha ”örat mot rälsen” för att anpassa och utveckla verksamheten. Högre krav på etisk 

djurhållning är en sådan trend där SWBs fokus ligger på hästvälfärd och ”social license to operate”. 

SWB arbetar redan med andra trender som påverkar stamboken och dess verksamhet till exempel 

hållbarhet i vid mening samt digitalisering.  

SWB går in i 2023 med en stark och stabil ekonomi samt med en konkret plan för att fortsätta den 

goda utvecklingen även under lågkonjunktur. För att säkra verksamheten i en eventuell kristid har 

SWB arbetat med två scenarion för 2023, ett sannolikt scenario byggt på fortsatt utveckling och ett 

krisscenario som kan bli verklighet om omvärlden och Sverige hamnar i en djup och långvarig 

lågkonjunktur. 

SWB fortsätter 2023 att långsiktigt utveckla verksamheten i enlighet med den övergripande planen 

mot 2025: 

• Vi förstärker uppföljning av verksamheten ytterligare under 2023 för att tidigt kunna snappa 

upp signaler som tyder på att ekonomin försämras.  

• Den nya avelsledningen sätter sig i former och arbetssätt. Arbetsgrupper levererar förslag 

om grenspecifik avel samt avel av ridhästar till avelsutskott och styrelse. 

• Vi fortsätter att bygga vårt nätverk i avels- och sportbranschen. Som ett led i satsningen på 

en aktiv och relevant avelsledning kommer AVN, styrelsen och ledning att närvara på ett 

antal evenemang och fysiska möten under året.  

• Bruksprovet 2023 är förlagt till RS Strömsholm  

• Vi fortsätter arbetet med effektivisering genom digitalisering och justering av 

arbetsprocesser.  

• Vi jobbar för en fortsatt positiv utveckling av medlemsantalet med hjälp av kommunikation 

och medlemsvärde.  

• Medlemstidningen kommer ut med två nummer, ett digitalt vårnummer och vinternummer 

som print.  

• Vi arbetar för en proaktiv kommunikation och ökad räckvidd genom förstärkt kommunikation 

främst i sociala medier och digitala kanaler. Vi utvecklar och producerar rörligt material för 

att marknadsföra SWB-hästen och uppfödarna.  

• Hemsidans engelska del utvecklas och fler artiklar på engelska går till World Breeding News 

och andra aktörer utanför Sverige. 
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• Vi använder företrädesvis digitala kanaler och sociala medier för annonsering och 

marknadsföring.  

• Vi medverkar på GHS i samarbete med GOT Event och Hyperion samt på FHS i samarbete 

med Agria. 

• Vi erbjuder sedvanlig support till deltagarna i Unghäst VM i dressyr, hoppning och fälttävlan. 

• Vi har 3 HNS-finansierade projekt 2023: Social License to Operate, Digitala Avelsträffar, 

fortsättning samt Ung SWB. 

• Vi fortsätter att utveckla och konsolidera konceptet SWB Equestrian Weeks med Breendes 

Trophy, SWB Prospect, SWB Riders Cup och SWB Stallion Trophy. 

 

Föreningens resultat och ställning  
Siffror inom parentes avser föregående år  

 

Resultat 

Årets resultat för föreningen är 132 035 (477 428).  
 
Nettoomsättningen har fortsatt ökat och en bidragande orsak är återigen god medlemstillströmning, 
4 315 189 (3 429 823). Omsättningen inkluderar förutom medlemsintäkter även projektbidrag från 
HNS samt aktivitetsstöd från Agria. 
 

Balansomslutning 

Föreningens totala tillgångar uppgick vid årets slut till 3 904 832 (4 319 308).  

Betalningsförmågan i föreningen är mycket god och kassalikviditeten är 359% (277%). 

Soliditeten är 75,66% (65,46%) och visar på en stabil ekonomi i föreningen. 
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SWB Swedish Warmblood Association
Org.nr. 845000-6690

RESULTATRÄKNING 2022-01-01 2021-01-01
Not 2022-12-31 2021-12-31

Verksamhetsintäkter
Nettoomsättning 4 315 189 3 429 823

4 315 189 3 429 823

Verksamhetskostnader
Handelsvaror samt köpta tjänster -1 243 186 -737 468
Övriga externa kostnader -189 714 -151 668
Personalkostnader 2 -2 750 996 -2 064 186

-4 183 896 -2 953 322

Verksamhetsresultat 131 293 476 501

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 911 1 179
Räntekostnader och liknande resultatposter -169 -252

742 927

Resultat efter finansiella poster 132 035 477 428

Årets resultat 132 035 477 428
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SWB Swedish Warmblood Association
Org.nr. 845000-6690

BALANSRÄKNING 2022-12-31 2021-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 3 144 375 144 375
Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 6 202 6 202

150 577 150 577

Summa anläggningstillgångar 150 577 150 577

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror 30 800 39 800

30 800 39 800

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 149 190
Fordringar hos koncernföretag 182 000 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 127 730 0

309 730 149 190

Kassa och bank
Kassa och bank 3 413 725 3 979 741
Summa kassa och bank 3 413 725 3 979 741

Summa omsättningstillgångar 3 754 255 4 168 731

SUMMA TILLGÅNGAR 3 904 832 4 319 308
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SWB Swedish Warmblood Association
Org.nr. 845000-6690

BALANSRÄKNING 2022-12-31 2021-12-31
Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Ändamålsbestämda medel 184 855 189 762

Fritt eget kapital
Föreningskapital 2 637 720 2 160 292
Årets resultat 132 035 477 428
Summa eget kapital 2 954 610 2 827 482

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 179 666 75 865
Skulder till koncernföretag 105 593 66 669
Övriga skulder 95 092 105 287
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 569 871 1 244 005
Summa kortfristiga skulder 950 222 1 491 826

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 904 832 4 319 308
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SWB Swedish Warmblood Association
Org.nr. 845000-6690

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Resultaträkningen

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer 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, när 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 i utbyte är en gåva eller ett erhållet 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 
verksamheten 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 redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har 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

Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu 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 skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Inkomstskatt
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.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
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SWB Swedish Warmblood Association
Org.nr. 845000-6690

NOTER

Not 2 Personal 2022 2021

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget
betalda närvarotimmar relaterade till en normal 
arbetstid.

Medelantal anställda har varit 3,00 3,00
varav kvinnor 3,00 3,00
varav män 0,00 0,00

Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar 197 800 177 300
Kostnadsersättningar 41 477 31 500

239 277 208 800
Övriga anställda:

Löner och ersättningar 1 769 694 1 358 605
Pensionskostnader 62 081 66 669

1 831 775 1 425 274

Sociala kostnader 594 760 410 377

Summa styrelse och övriga 2 665 812 2 044 451

Not 3 Andelar i koncernföretag 2022-12-31 2021-12-31

Företag Antal/Kap. Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
ASVH Service AB 100 144 375 144 375
556016-8667 Lund

144 375 144 375

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2022-12-31 2021-12-31

Värdepapper Antal Antal
Swedbank AK A 0 6 202 81 6 202

6 202 6 202

På balansdagen uppgår marknadsvärdet på ovanstående värdepapper till 14 tkr.

Not 5 Ändamålsbestämda medel 2022-12-31 2021-12-31

Gunnar Henrikssons Minnesfond 25 037 29 989
Nils Tatis Anderssons Minnesfond 24 639 24 594
Knut Odhs Minnesfond 15 287 15 286
Dr Arvid Aaby-Ericssons Minnesfond 119 892 119 891

184 855 189 760

När en givare donerat en summa pengar för ett visst ändamål, men inte avskilt egendom och gett anvisningar om dess 
användning på ett sådant sätt att en självständig stiftelse föreligger, skall det redovisas i föreningens räkenskaper som 
ändamålsbestämda medel. 

Stipendier har under året lämnats ur Gunnar Henrikssons Minnesfond med 5 000 kr.
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SWB Swedish Warmblood Association
Org.nr. 845000-6690

NOTER

Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.

Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Flyinge 

Olle Kindberg Camilla Ericson Helén Uddefors
Verkställande direktör

Henrietta Hansson Per Jansson Gustaf Johansson

Monica Björkdahl Aja Blomberg-Andersson Pär Eriksson

Nina Känsälä Charlotte Liliemark

Vår revisionsberättelse har lämnats den                     .

Kristina Anderson Katarina Remnemark
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor
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SWB Swedish Warmblood Association ÅR 2022
            E8S2B-XNCDN-E8NKN-NS272-S027F-JD3TT
            SHA-256
            91399430c18a4ad66b152d254f17b5038289310af6a06fb539f5d0168790669b
            
                                    
                                                                            Förtroendevald revisor
                                            
                            
        
            
            RB 2022 845000-6690 (2023-02-23)
            HYT27-HF1EA-1QOTM-KZZGL-CHNSD-OXQN5
            SHA-256
            fa4a62471a191e57429a680b92a7b9653ddce7b08d786390c6f15747144c1823
            
                                    
                                                                            Förtroendevald revisor
                                            
                            
        
    

            
            
                
    
    
        
                
                    Intygande och samtycke
                

                
                    
                        Med min signatur godkänner jag innehållet och alla datum i följande dokument, som identifieras av en dokumentnyckel och sitt kryptografiska hashvärde.
                    

                    
                        Jag godkänner att mitt fullständiga namn, min IP-adress och mitt offentliga certifikat sparas och lagras digitalt i syfte att bevisa signaturens giltighet.                    

                    
                        Informationen inbäddas i signaturen och kommer att finnas tillgänglig för alla som har åtkomst till det signerade materialet.
                    

                    
                        Med min signatur godkänner jag det slutanvändaravtal (EULA) som gäller vid tiden för användningen av Penneo Digital signeringsplattform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokument signeras

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jag signerar dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på uppdrag av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnyckel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiska hashvärde : 
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