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HÄSTNÄRINGENS NATIONELLA STIFTELSE
Organisationsnummer 802017 - 6544 

Förvaltningsberättelse 
Styrelsen för Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) avger härmed årsredovisning för 
verksamhetsåret 2020. 

Allmänt 
Stiftelsens verksamhet startade 1992. Uppgiften är att främja hästhållningen i Sverige med 
inriktning på utbildning, avel och uppfödning samt Hästnäringens Riksanläggningar. Stiftare är 
Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Bildandet av HNS 
föregicks också av en överenskommelse mellan ATG, LRF och några organisationer som 
sedermera ingick i Svenska Ridsportförbundet (SvRF). Stiftelsen har sitt säte i Stockholm. 

HNS styrelse har under året bestått av sex ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Stiftarna samt 
SvRF utser vardera två ordinarie ledamöter och en suppleant. Inför årsskiftet 2020/2021 valde 
HNS styrelseordförande att, efter 13 år på posten, avsäga sig uppdraget. Enligt §5 i avtalet mellan 
svenska staten samt Svensk Travsport (ST) och Svensk Galopp (SG), som reglerar HNS 
finansiering, utser förbunden ATG:s ledamöter i HNS styrelse. HNS stiftelseurkund beskriver att 
när ledamot avgår under mandattiden utser stiftelsens styrelse en ersättare efter förslag från 
organisationen som föreslagit den avgående ledamoten. Från och med 1 januari 2021 är, efter 
beslut i Svensk Travsports styrelse ny ledamot och tillika ordförande tillsatt i styrelsen för HNS.  

HNS… 

- har ett övergripande ekonomiskt och organisatoriskt ansvar för hästnäringens
riksanläggningar; Flyinge, Ridskolan Strömsholm och Wången, samt skall svara för att
dessa utnyttjas optimalt i utvecklingen av hästnäringen,

- ska tillse att utbildningar med häst i Sverige håller mycket hög kvalitet samt är för
branschen relevanta,

- ska främja avel och uppfödning i syfte att förse den svenska hästnäringen med sunda och
hållbara hästar samt få fram internationellt konkurrenskraftiga hästar,

- ska tillvarata hästnäringens gemensamma intressen,
- ska som en av stiftarna i Stiftelsen Hästforskning (SHF) tillse att hästforskningen

utvecklas och har långsiktigt goda finansieringsvillkor.

Coronapandemin 
Verksamheten på HNS har påverkats av Coronapandemin men i begränsad utsträckning. Det 
handlar om en övergång till arbete och verksamhet på distans samt omställning till digitala 
alternativ. Störst effekt har varit kopplat till externa eller offentliga aktiviteter och events, där ett 
mindre antal ställts in men majoriteten genomförts digitalt. Omställningen har inneburit mer 
resurser till planering men mindre kostnader vid genomförande. Tidigt under året gjordes en 
översyn av all planerad verksamhet för eventuell justering eller omprioritering.  

Flytt 
Efter att historiskt varit hyresgäst hos ATG flyttade HNS under 2020 från Hästsportens Hus på 
Solvalla till Gröna Näringslivets hus på Kungsholmen och blev hyresgäst hos LRF. Bakgrunden 
till flytten är ändrade praktiska och ekonomiska förutsättningar efter spelomregleringen och den 
följande uppdelning mellan ATG och sporten. Flytten ger verksamheten en central placering och 
god tillgänglighet med enbart marginellt höjda årliga hyreskostnader. 
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Intäkter 
Efter omregleringen av den svenska spelmarknaden vid årsskiftet 2018/19, från monopol till 
licensmarknad, har hantering av hästnäringens allmänna finansiering, bland annat via HNS, 
ännu inte funnit en långsiktig lösning. HNS årliga anslag grundas på det avtal som inför 
spelomregleringen tecknades mellan staten och ST samt SG. Avtalet gäller tillsvidare, ett år i 
taget, med möjlighet till uppsägning för vardera parten senast den 1 oktober varje år. Via avtalet 
avsätts 55 miljoner kronor (mnkr) till verksamheterna på HNS, Hästnäringens Riksanläggningar 
(Flyinge, Ridskolan Strömsholm och Wången) samt trav- och galoppsportens finansiering till 
Stiftelsen Hästforskning. Förbunden står nu står för finansieringen av HNS i sin helhet, istället 
för tidigare ATG. Från och med verksamhetsåret 2019 sker årlig rapportering av HNS verksamhet 
till Svensk Travsport. 

Enligt ovan beskrivna avtal bestod HNS intäkter under 2020 i huvudsak av 55 mnkr. Avtalet 
anger att dessa medel ska användas enligt följande: 

- 34 mnkr för utbildningsverksamhet, inklusive bland annat hästnäringens ansvar för
delfinansiering av det Hippologiska Högskoleprogrammet,

- 5 mnkr för säkerställande av verksamheten vid riksanläggningarna Flyinge, Ridskolan
Strömsholm och Wången,

- 6 mnkr för särskilda satsningar på barn- och ungdomsverksamhet inom hästnäringen,
- 6 mnkr för särskilda satsningar på utvecklingsprojekt inom hästsporten - varav 2 mnkr

ska avse avel och uppfödning,
- 4 mnkr till Stiftelsen Hästforskning

Det framgår av avtalet att angivna medel skall fördelas allsidigt inom sektorn. 

Ekonomi/administration 
HNS ekonomi drivs med god kontroll och nuvarande organisering innebär att stiftelsens 
administrativa kostnader väl understiger det tak som finns enligt finansieringsavtalet. Det 
planerade underskottet tar utgångspunkt i en strategisk treårig satsning om hästnäringens 
attraktivitet som 2021 är under avslutning. HNS har sedan tidigare år reserverade anslagsmedel 
och det resultatmässiga underskottet hanteras utifrån dessa reserverade medel. HNS svarar även 
för näringens ekonomiska åtagande gentemot Hästnäringens Yrkesnämnd. 

Koncernen 
HNS äger 9% i driftsbolagen för respektive riksanläggning; Flyinge AB, Ridskolan Strömsholm 
AB och Wången AB. Därutöver äger HNS en tredjedel av aktierna i Strömsholms Utvecklings AB 
(STUTAB), övriga lika stora ägare i STUTAB är SvRF och Hallstahammars kommun.  

NS Horse AB 
HNS helägda dotterbolag NS Horse AB ägde 100% av aktierna i ATG Hästklinikerna AB (ATGHK) 
som efter en lång process formellt likviderades i januari 2020. NS Horse AB har länge varit ett 
vilande bolag verksamhetsmässigt och enda skäl till bolagets fortlevnad var ägarskapet för 
ATGHK. När likvidation av ATGHK var slutförd saknades incitament att behålla bolaget NS 
Horse AB och vid årsstämman under våren 2020 beslutades om likvidation av bolaget. Denna 
hanterades i sin helhet av en extern likvidator och avslutades formellt i slutet av oktober.  

Hästnäringens Riksanläggningar 

Allmänt 

Aktieinnehaven som minoritetsägare i Flyinge AB, Ridskolan Strömsholm AB samt Wången AB är 
grund för de konsortialavtal som reglerar ansvar och förhållanden mellan HNS och den andra 
ägarparten i respektive anläggning, samt ger ett formellt inflytande över ägardirektiv. 
Ägarinflytandet skapar också en plattform för ett utökat samarbete mellan riksanläggningarna.  
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De tre riksanläggningarna har påverkats av Coronapandemin. Utbildningarna har på olika sätt 
anpassat såväl teoretisk- som praktisk undervisning till rådande läge och restriktioner. Detta har 
varit praktiskt resurskrävande och den digitala övergången har inneburit utmaningar men även 
möjligheter till innovationer och utveckling. Pandemin har även medfört ekonomiska effekter på 
verksamheterna.  

Flyinge (FAB) & Ridskolan Strömsholm AB (RSAB) 
Sedan 2015 har Flyinge AB och Ridskolan Strömsholm AB förenade styrelseledamöter samt en 
gemensam vd och ledningsgrupp. Fem år efter sammanslagningen skedde vid bolagsstämman 
2020 förändringar i styrelsens sammansättning och en ny styrelseordförande valdes. 2020 
avslutades det strategiska arbete som bolagens ledning under ett och ett halvt år genomfört under 
ledning av Kairos Future. Arbetet har lagt grunden för en gemensam strategi med sikte på 2030. 

FAB 
Uppdraget för Flyinge är främst att tillgodose ridsportens behov av utbildningar inriktade på 
utbildning och förädling av hästar. FAB visar en fortsatt positiv ekonomisk utveckling under 
2020. Coronapandemin har inneburit intäktstapp via inställda tävlingar/evenemang, men 
samtidigt har detta minskat de interna kostnaderna och personal har korttidspermitterats. FAB 
visar ett rörelseresultat om ca 4.7 mnkr för 2020.  

FAB äger anläggningens fastigheter. Via den framtagna analysen Flyinge mot 2025, 
innehållandes en plan för underhåll och renovering av det eftersatta fastighetsbeståndet, 
inklusive antikvariska merkostnader, har under 2020 planerat underhåll och eftersatta 
renoveringar fortsatt enligt plan. En stor del av byggnaderna är kulturminnesmärkta och all 
renovering sker i nära dialog med Länsstyrelsen. Utöver FAB:s egen insats i renoveringar och 
underhåll har även stöd beviljats från Landsbygdsprogrammet (6 mnkr) samt Länsstyrelsen i 
Skåne (drygt 2 mnkr för 2020). Enligt tidigare avtal mellan staten samt trav- och galoppsporten 
ska FAB årligen även erhålla ett särskilt anslag för de K-märkta fastigheterna och under 2020 fick 
FAB för detta ändamål ett tillskott från HNS motsvarande ca 6 mnkr.  

RSAB 
RSAB:s uppdrag är främst att tillgodose Svenska Ridsportförbundets behov av utbildningar men 
omfattar även utbildning för andra behov inom hästnäringen, i huvudsak inom ridsport. Även 
RSAB visar fortsatt positiv ekonomisk utveckling under 2020. RSAB har likt FAB påverkats 
ekonomiskt av Coronapandemin på intäkts- och kostnadssidan kopplat till inställda tävlingar och 
evenemang, och även kunnat korttidspermittera del av personalen tidvis. RSAB visar ett 
rörelseresultat om ca 4.5 mnkr för 2020.  

Statens Fastighetsverk (SFV) äger merparten av fastigheterna på Strömsholm och RSAB är 
hyresgäst. Hyresavtalet med SFV är femårigt och omförhandlades 2019. Under året har samarbetet 
med SvRF fördjupats extra via Ridsportens Utvecklingscenter (RUC) som bland annat omfattar 
talang- och ryttarutveckling, landslagsaktiviteter samt tränarutbildning. Inom ramen för detta 
samarbete har identifierats ett behov att bygga ut en befintlig ridbana på stallplan. Utbyggnad 
möjliggör dubbla tävlingsarenor och förenkling utbildningsverksamheten via parallella lektioner. 
Bygglov är sökt samt beviljat hos Länsstyrelsen i nära dialog med Riksantikvarieämbetet. RSAB 
analyserar nu finansieringslösningar, bl.a. via dialog med hyresvärden SFV samt externa medel, för 
att kunna starta byggnationen. 

Wången (WAB) 
Uppdraget för WAB är främst att tillgodose utbildningsbehoven inom Svensk Travsport och 
Svenska Islandshästförbundet. Fastigheten på Wången ägs av bolagets majoritetsägare; Stiftelsen 
Wången. 

Efter många år med goda resultat har WAB under de senaste tre åren haft utmaningar gällande 
ekonomin. En organisationsutredning genomfördes 2018 och en ny vd tillsattes. De ekonomiska 
utmaningarna har grund i svårigheter att rekrytera till utbildningar på framförallt travsidan, 
vilket 2020 förstärkts av Coronapandemin som gjort att elever från framförallt Norge lämnat eller 
valt att inte starta utbildning på Wången. Pandemin har även påverkat Wångens Wärdshus som 
via mat, konferens och boende är ett viktigt ben i affärsverksamheten. Med rådande läge 2020 har 
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värdshusets intäkter fallit kraftigt, vilket trots permitteringar och andra stöd påverkar ekonomin i 
sin helhet. Via bl.a. god kostnadskontroll visar dock WAB ett rörelseresultat om ca 500 tkr för 
2020, och bolaget är i dagsläget fortsatt utan skuldsättning till banker och kreditinstitut.  

Utbildning 
Hippologprogrammet 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och HNS har via ett avtal gemensamt ansvar för den treåriga 
kandidatutbildningen till Hippolog, Sveriges enda universitetsutbildning helt inriktad på häst. 
Avtalet reglerar gemensam finansiering av programmet (ca 18.5 mnkr från resp. part) samt 
styrning kring utbildningen. Alumnenkäter visar att en stor del examinerade hippologer har 
anställning i hästnäringen, exempelvis inom utbildning av hästar och människor samt 
arbetsledning eller rådgivning. Söktrycket på inriktningarna ridhäst och islandshäst är stabilt, 
utmaningar finns fortsatt för travhästinriktningen. 

Under 2020 har utbildningen granskats via SLU:s kvalitetssäkring med gott betyg och arbete har 
fortsatt via det inrättade branschrådet bestående av hästnäringens förbund och organisationer. 
Kvalitetshöjande insatser sker löpande via adjungerade professorer som arbetar efter 
förordnanden av SLU. 

Yrkeshögskolan 
Utbildningar inom Yrkeshögskolan passar väl för praktiskt inriktade hästutbildningar i nära 
samverkan med arbetslivet. Finansieringen från Myndigheten för Yrkeshögskolan är inte 
tillräcklig för de resursintensiva och praktiskt inriktade hästutbildningarna och HNS har 
ekonomiska åtaganden för ett antal av de utbildningar som bedöms nödvändiga för näringens 
långsiktiga utveckling och kompetensförsörjning. HNS är direkt medfinansiär till 
hovslagararutbildningarna som finns på alla tre riksanläggningarna, beridarutbildningen på 
Flyinge samt kuskutbildningen (brukshästar) på Wången. För 2020 har HNS utbetalat ca 9 mnkr 
i medfinansiering till yrkesutbildningarna på riksanläggningarna. 

Övrig yrkesutbildning 
För genomförande av främst verksamheten inom Hästsportens Folkhögskola överför HNS medel 
till riksanläggningarna. Medlen avser de tidigare så kallade huvudmannabidragen och fördelas 
med 4.7 mnkr till Strömsholm och 4.1 mnkr till Wången för utbildning inom ridsport respektive 
travsport. Vid folkhögskolorna på Strömsholm och Wången sker bl.a. instruktörsutbildning på 
området Hästunderstödda Insatser (HUI), kurser i hästkunskap, träningsfysiologi och pedagogik, 
utbildning till Svensk Ridlärare och Hästskötare mot trav- respektive islandshäst samt 
Fördjupningskurs trav och Proffstränarkurs trav. 

Gymnasium 
På alla tre riksanläggningar finns gymnasieprogram av skiftande karaktär, vilka inte finansieras 
via HNS utan med offentliga skolersättningar. På Flyinge samlas tre program; 
Hästsportgymnasiet inriktning Skötsel och drift av hästsportanläggningar, det 
naturvetenskapliga Hippologigymnasiet i samarbete med Polhemsgymnasiet i Lund och på 
anläggningen finns även Sveriges Ridgymnasium (SRG), som är sin egen huvudman. Ridskolan 
Strömsholm driver Ridsportgymnasiet inriktning Svensk Ridlärare nivå 1. Wången erbjuder 
Naturbruksgymnasiet med profilerna islandshäst samt travhäst i samverkan med Jämtlands 
gymnasieförbund. 

Avel och uppfödning 

En kvantitativ och kvalitativ inhemsk avel och uppfödning är basen för en stark svensk 
hästnäring. HNS driver Hästnäringens Avelskommitté, ett nätverk med representanter för de 
större avelsorganisationerna. Målsättningen är att stärka området, ta ett större helhetsgrepp och 
driva gemensamma utvecklingsfrågor. Via kommittén stödjer HNS även avelsorganisationernas 
arbete genom finansiering av olika utvecklingsprojekt på området samt samordning av 
lagstiftningsfrågor. Under 2020 har projektmedel bl.a. stöttat organisationerna i den digitala 
omställningen. 
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Utvecklingsprojekt 

HNS avsätter årligen medel för att bedriva utvecklingsprojekt med det breda syftet att stärka 
svensk hästnäring. Bland dessa projekt har under 2020 skett större satsningar för branschens 
attraktivitet och intresse för hästen samt fortsatt arbete för arbetsmarknadsutveckling, 
branschstatistik, samverkan, hållbar utveckling samt hästens roll och möjligheter för folkhälsan. 

Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS) 

Verksamheten inom HUS fokuserar på rekrytering och ökat ungdomsinflytande i hästnäringens 
organisationer. HNS har under året betalat ut verksamhets- och projektstöd för 
ungdomsverksamhet till åtta olika hästorganisationer. Ledarskapsprogrammet Hästnäringens 
Unga Ledare (HUL) har drivits vidare med unga talanger från näringens förbund. Ytterligare 
gemensamma satsningar har skett för kompetensutveckling inom djurrättsaktivism och 
djurvälfärd, omvärldsspaning samt riktlinjer för arbete inom HUS.  

Samverkan & kommunikation 
För att fungera som en plattform arbetar HNS dagligen för att bibehålla, utveckla och förstärka 
samverkan mellan och med hästnäringens organisationer. De formella strukturer som drivs av 
HNS är Hästnäringens Representationsråd (HRR), som samlar landets större nationella 
organisationer, samt tre kommittéer på områdena hästvälfärd, miljö och hållbarhet samt avel och 
uppfödning. HNS medverkar även löpande i diverse externa nätverk via exempelvis 
Jordbruksverket. Organisationerna i HRR har genomfört ett ordinarie möte i februari 2020. 
Därefter har rådet samlats digitalt ett antal tillfällen och fungerat som ett forum för 
branschavstämning om Coronapandemin.  

Under 2020 har två större samordningsinsatser skett, kopplat hantering och yttrande om den 
statliga utredningen om övergödning samt inför ikraftträdandet av den kommande EU-
lagstiftningen ”Djurhälsoförordningen”. 

Forskning 
Stiftelsen Hästforskning (SHF) bildades 2004 av HNS i samverkan med ATG, Agria 
Djurförsäkring och Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF). Sedan 2009 finns också ett formellt 
hästforskningssamarbete mellan Sverige och Norge avseende samverkansprojekt, administration 
och finansiering. Under 2020 har tre- till femåriga avtal tecknats med såväl den privata 
finansieringen som den statliga finansieringen via Formas. Norges Forskningsråd ansvarar för 
den norska hästforskningsfinansieringen om totalt 7 miljoner norska kronor årligen. 
Coronapandemin har påverkat hästforskningsprojekt via problem att genomföra aktiviteter som 
kräver resor samt fysiska möten och fler ansökningar om anstånd i projekt än normalt har därför 
inkommit. Utlysningen 2020 omfattade totalt ca 17 mnkr. 

Förväntningar inför 2021 
Verksamheterna inom och via HNS förväntas påverkas fortsatt av Coronapandemin och det 
generella läget i samhället. Verksamhetsplanering i HNS och även riksanläggningarna är lagda 
med detta i beaktande och det finns utrymme för såväl flexibilitet som omställning om 
förutsättningarna ändras. Organisationen är väl förberedd för såväl en fortsatt digital vardag som 
en succesiv övergång till normalläge. Initialt under 2021 är samordning och dialog kring yttrande 
om delbetänkandet från Spelmarknadsutredningen i fokus. Delbetänkandet hanterar analys och 
förslag om hästnäringens finansiering, inklusive HNS verksamhet, på en licensierad 
spelmarknad, som ännu inte funnit en långsiktig lösning.  
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Stiftelsens förmögenhet 
Stiftelsen driver sin verksamhet utan vinstsyfte och samtliga anslagna medel skall, enligt avtalet 
med staten, komma hästnäringen till godo. Medel som erhålls men inte utbetalas innevarande år 
balanseras för framtida utnyttjande. 

Stiftelsekapital  200 000 SEK 

Flerårsöversikt 
Beloppen i flerårsöversikten visas i tkr 

2020 2019 2018 2017 2016 
Summa stiftelsens intäkter 60 109 60 564 56 540 55 853 55 799 
Resultat efter finansiella poster -1 735 -547 -107 980 
Soliditet (%) 

-901
18% 16% 24% 17% 16% 

Förändring i Eget Kapital 
Beloppen visas i tkr 

Stiftelsekapital 
Ändamålsbestämda 

medel 

Belopp vid årets ingång 200 3 618 
Förändring av balanserade anslag -901
Belopp vid årets utgång 200 2 717

Medlen ska användas till ändamål som framgår av § 5 i avtalet mellan svenska staten och Svensk 
Travsport samt Svensk Galopp. 



Hästnäringens Nationella Stiftelse

Org nr 802017-6544

Resultaträkning

Belopp i tkr Not 2020 2019

Stiftelsens intäkter

Erhållna anslag 2 58 674 58 674
Övriga rörelseintäkter 1 435 1 890
Summa stiftelsens intäkter 60 109 60 564

Stiftelsens kostnader

Lämnade anslag 3 -52 283 -51 152
Övriga externa kostnader -6 314 -8 719
Personalkostnader 4 -2 261 -2 433
Summa stiftelsens kostnader -60 858 -62 304

Resultat -749 -1 740

Finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag -100 –
Ränteintäkter – 5
Summa finansiella poster -100 5

Resultat efter finansiella poster -849 -1 735

Skatt -52 –
Årets resultat -901 -1 735
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Hästnäringens Nationella Stiftelse

Org nr 802017-6544

Balansräkning
Belopp i tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i intresse- och dotterföretag 5 2 154 2 254
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 154 2 254

Summa anläggningstillgångar 2 154 2 254

Omsättningstillgångar

Varulager 

Färdiga varor och handelsvaror – 31
Summa varulager – 31

Kundfordringar 284 70
Övriga fordringar 6 1 849 2 054
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 3 407 10 488
Summa kortfristiga fordringar 5 539 12 612

Kassa och bank 8 527 9 679

Summa omsättningstillgångar 14 066 22 322

SUMMA TILLGÅNGAR 16 220 24 576

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Stiftelsekapital 200 200
200 200

Fritt eget kapital

Balanserade medel 8 2 717 3 618
2 717 3 618

Summa eget kapital 2 917 3 818

Kortfristiga skulder

Balanserade anslag 9 10 169 6 970
Övriga kortfristiga skulder 80 87
Skulder till koncernföretag – 115
Leverantörsskulder 692 11 114
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 2 362 2 472
Summa kortfristiga skulder 13 303 20 758

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 16 220 24 576
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Hästnäringens Nationella Stiftelse

Org nr 802017-6544

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i tkr om inget annat anges

Not 1

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd ( BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag, K2. 
För att ge en mer rättvisande bild är resultaträkningens uppställningform anpassad till 
stiftelsens verksamhet. Tillämpande principer är oförändrade från föregående år.
Stiftelsens verksamhet drivs inte i syfte att uppnå vinst. Erhållna anslag som ej förbrukas
redovisas därmed som ändamålsbestämda medel inom eget kapital vid utgången av året.

Kortfristiga fordringar

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell prövning, beräknas bli betalt.

Koncernredovisning

I enlighet med ÅRL 7:3 upprättas, fr.o.m. 2014, inte koncernredovisning, då HNS är
en s.k. mindre koncern. 

Not 2 Erhållna anslag

2020 2019

Anslag från Svensk Travsport 55 000 55 000
Andra anslag 3 674 3 674

58 674 58 674

Not 3 Lämnade anslag

2020 2019

Ungdomssatsningen 4 313 4 439
Summa ungdomssatsning 4 313 4 439

Utbildning

Anslag Strömsholm 4 740 4 740
Anslag Wången 4 120 4 120
Hippologiska högskoleprogrammet 17 791 17 054
Unghäst/beridarutbildning 3 645 3 570
Brukskörningsutbildning 1 375 1 375
Tilläggsutbildning Hästunderstödda Insatser 175 175
Hovslagarutbildning 6 037 5 637
Summa utbildning 37 883 36 671

Riksanläggningarna

Lokalanslag Flyinge 3 129 3 067
Utvecklingsprojekt 1 471 1 517
Summa Riksanläggningarna 4 600 4 584

Stiftelsen Hästforskning 4 000 4 000
Summa Stiftelsen Hästforskning 4 000 4 000

Avel- och uppfödning 1 487 1 458
Summa avel- och uppfödning 1 487 1 458

Summa 52 283 51 152
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Not 4 Anställda 

2020 2019

Medelantalet anställda 4 5

Not 5 Aktier i intresse- och dotterföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden 2020-12-31 2019-12-31

Vid årets början 2 254 2 254
Bokfört värde vid årets slut 2 154 2 254

Dotterföretaget NS Horse, org nr 556652-0762, Stockholm, har likviderats under året. 
191231 var innehavet 1000 aktier motsv 100%. 
Intresseföretag

Strömsholms Utvecklings AB, org nr 556470-4988, Strömsholm, 332 aktier motsv 33%
Övriga

Travskolan Wången AB, org nr 556427-5575, 90 aktier motsv 9%
Flyinge AB, org nr 556379-2927, 90 aktier motsv 9%
Ridskolan Strömsholm RS AB, org nr 556694-0408, 90 aktier motsv 9%

Not 6 Övriga fordringar
2020-12-31 2019-12-31

Ridskolan Strömsholm AB 1 780 1 780
Övrigt 69 274

1 849 2 054

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2020-12-31 2019-12-31

Strömsholm 3 168 3 443
Wången – 2 496
Flyinge – 4 008
Övrigt 239 541

3 407 10 488

Not 8 Eget kapital 

Siftelsen drivs inte i vinstsyfte och ej förbrukade anslag skall användas ändamålsenligt 
kommande år. Årsresultaten förs därför i sin helhet till ändamålsbestämda medel, 
varför balanserade medel består enbart av ändamålsbestämda medel. 

Not 9 Balanserade anslag

2020-12-31 2019-12-31

Riksanläggningarna 6 707 3 293
Övriga projekt 3 462 3 677

10 169 6 970
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Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2020-12-31 2019-12-31

Semesterlöneskuld inkl sociala kostnader 141 122
Interimsskulder SLU 800 1 000
Övriga interimsskulder 1 421 1 350

2 362 2 472

Not 11 Eventualförpliktelser

2020-12-31 2019-12-31

Borgen för Ridskolan Strömsholm AB (RSAB)
och  Flyinge AB (FAB) 7 901 13 066

7 901 13 066

Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut. 

Stockholm den 201925 mars 2021

Anders Källström Lina Bertilsson
Ordförande

Ulf Brömster Ann-Charlott Folkesson

Mona Holmsten Annika Tjernström

Karolina Lagerlund
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den  29 mars2016 2021
Ernst & Young AB

Åsa Lundvall
Auktoriserad revisor
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