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HÄSTNÄRINGENS NATIONELLA STIFTELSE
Organisationsnummer 802017 - 6544 

Förvaltningsberättelse 
Styrelsen för Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) avger härmed årsredovisning för 
verksamhetsåret 2021. 

Allmänt 
Stiftelsens verksamhet startade 1992. Stiftare är Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) och 
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Bildandet av HNS föregicks av en överenskommelse mellan 
ATG, LRF och organisationer som senare ingick i Svenska Ridsportförbundet (SvRF). HNS 
styrelse har under 2021 bestått av sex ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Enligt 
stiftelseurkunden utser stiftarna samt SvRF vardera två ordinarie ledamöter och en suppleant. 
Enligt gällande avtal mellan svenska staten samt Svensk Travsport (ST) och Svensk Galopp (SG), 
som reglerar HNS finansiering, utser ST samt SG ATG:s ledamöter i HNS styrelse. Stiftelsen har 
sitt säte i Stockholm. 

Uppdraget för HNS omfattar att främja hästhållningen i Sverige med inriktning på utbildning, 
avel och uppfödning samt utveckling av Hästnäringens Riksanläggningar.  

HNS… 
- har ett övergripande ekonomiskt och organisatoriskt ansvar för Hästnäringens

Riksanläggningar; Flyinge, Ridskolan Strömsholm och Wången, samt för att dessa nyttjas
i utveckling av hästnäringen,

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

- ska främja svensk 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.

Covid-19 pandemin 
Verksamheten på HNS har påverkats av den pågående pandemin, men i mindre utsträckning än 
2020. Arbete, verksamhet och sammankomster har skett i huvudsak på distans och digitalt. 
Ekonomiskt har pandemin ej haft direkt inverkan, med undantag för minskade resekostnader.   

Finansiering 
Efter omregleringen av den svenska spelmarknaden vid årsskiftet 2018/19 har hantering av 
hästnäringens allmänna finansiering, bland annat via HNS, 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 part 
senast den 1 oktober varje år. Via avtalet avsätts 55 miljoner kronor (mnkr) per år till 
verksamheterna på HNS, Hästnäringens Riksanläggningar (Flyinge, Ridskolan Strömsholm och 
Wången) samt trav- och galoppsportens finansiering till Stiftelsen Hästforskning. Förbunden står 
nu för finansieringen av HNS i sin helhet och från och med verksamhetsåret 2019 sker årlig 
rapportering av HNS verksamhet till förbunden. 

Enligt ovan beskrivna avtal bestod HNS intäkter under 2021 i huvudsak av 55 mnkr. Avtalet anger 
att dessa medel ska användas enligt följande: 

- 34 mnkr för utbildningsverksamhet, inklusive hästnäringens ansvar för delfinansiering av
det Hippologiska Högskoleprogrammet,
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- 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 hästnäringen - varav 2 mnkr

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

Avtalet beskriver att angivna medel skall fördelas allsidigt inom sektorn. 

Långsiktig finansiering av HNS och verksamheterna på riksanläggningarna 
Spelmarknadsutredningens delbetänkande Hästnäringens finansiering på den omreglerade 
spelmarknaden redovisades oktober 2020. Delbetänkandet lämnade inte något förslag om 
finansiering av ”allmänna ändamål inom hästnäringen”, frågan om HNS och riksanläggningarnas 
finansiering på en omreglerad marknad saknar därmed ännu en långsiktig lösning. HNS 
lämnade, tillsammans med organisationerna i Hästnäringens Representationsråd (HRR), ett 
yttrande på betänkandet till Finansdepartementet under våren 2021. Huvudposition var en 
önskan om att genomföra en grundlig analys av nuvarande konstruktion som grund för förslag 
om förändringar samt långsiktig finansiering. 

Ekonomi/administration 
HNS ekonomi drivs med god kontroll och stiftelsens administrativa kostnader understiger väl det 
tak på 6 mnkr årligen, som beskrivs i finansieringsavtalet. Det planerade resultatmässiga 
underskottet hanteras med sedan tidigare år reserverade anslagsmedel.  

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.  

STUTAB 
Utgångspunkt för STUTAB har historiskt varit ägarskap och förvaltning av fast egendom i 
Strömsholm med syfte att skapa förutsättningar för utveckling av området och verksamheterna. 
Förvaltningsverksamheten har under det senaste årtiondet avvecklats successivt och STUTAB är 
inne i en omvandling mot att bli ett renodlat utvecklingsbolag. Under 2021 har bolagets styrelse 
genomfört en bred strategisk process. Under denna period har de operativa resurserna avslutats 
och bolaget hanteras av sin helhet av styrelsen, där HNS är en stark medverkande part.  

Hästnäringens Riksanläggningar 
Allmänt 
HNS är minoritetsägare (9%) i Flyinge AB, Ridskolan Strömsholm AB samt Wången AB. 
Aktieinnehaven är bas för befintliga konsortialavtal mellan HNS och den andra ägarparten vid 
respektive riksanläggning. Ägarinflytandet medger deltagande i utformandet av ägardirektiv, 
formellt inflytande samt en plattform för samarbete mellan anläggningarna. HNS vd är vice 
ordförande i de tre driftsbolagen.  

De tre riksanläggningarna har påverkats av den pågående Covid-19 pandemin, men i mindre 
utsträckning än 2020. System för hantering av utbildning och verksamhet utvecklades under 
pandemins början och har förfinats och anpassats till rådande omständigheter. Verksamhet och 
ekonomi planerades inför 2021 utifrån ett läge med fortsatt pandemi vilket begränsat effekterna. 

Flyinge (FAB) & Ridskolan Strömsholm AB (RSAB) 
Sedan 2015 har Flyinge AB och Ridskolan Strömsholm AB förenade styrelseledamöter samt en 
gemensam vd och ledningsgrupp. Verksamheterna utvecklar löpande det operativa samarbetet 
och arbetar enligt en gemensam strategiplan mot 2030. 
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FAB 
Uppdraget för Flyinge är att tillgodose ridsportens behov av utbildningar inriktade på utbildning 
och förädling av hästar. FAB visar en fortsatt positiv ekonomisk utveckling med ett rörelseresultat 
om ca 4.6 mnkr för 2021. Bokföring av bidrag samt avdragsgilla kostnader kopplade till pågående 
renoveringar gör dock att bolaget kommer taxera ett negativt resultat.   

FAB äger anläggningens fastigheter. Via fastighetsanalysen Flyinge mot 2025 (2019) har 
underhåll och renoveringar fortsatt 2021 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 (ca 4.7 
mnkr 2021). Enligt tidigare avtal mellan staten samt trav- och galoppsporten ska FAB årligen 
erhålla ett anslag för de K-märkta fastigheterna, 2021 fick FAB för detta ändamål ett tillskott från 
HNS på drygt 6 mnkr, vilket nyttjas som egen finansiering i renoveringar samt till underhåll.  

RSAB 
RSAB:s uppdrag är främst att tillgodose Svenska Ridsportförbundets utbildningsbehov men 
omfattar även utbildning för områden inom i huvudsak ridsport. Även RSAB visar stabil ekonomi 
med ett rörelseresultat om ca 2.8 mnkr för 2021.  

Statens Fastighetsverk (SFV) äger merparten av fastigheterna på Strömsholm och RSAB är 
hyresgäst. Hyresavtalet med SFV är femårigt och omförhandlades 2019. Efter identifierat behov 
har beslut fattats att bygga ut ridbanan på stora stallplan. Syftet är möjlighet till dubbla 
tävlingsarenor och parallella lektioner i utbildningsverksamheten. Planering har skett i nära 
samarbete med Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen har beviljat och även förlängt bygglov 
under tiden en finansieringslösning arbetats fram. Förhandling om finansiering har skett med 
SFV mot ett upplägg via framtida hyra. Endast detaljer återstår och upphandling för byggnation 
sker inom kort med preliminär byggstart 2022.  

Det med SvRF utvecklade samarbetet inom Ridsportens Utvecklingscenter (RUC) omfattar 
talang- och ryttarutveckling, landslagsaktiviteter samt tränarutbildning. Under 2021 har 
samarbetet utvecklats ytterligare med etablering av testmiljö för genomförande av SOK:s 
fysprofiler för landslag och talanggrupper, HNS stöttar detta samarbete ekonomiskt.  

Wången (WAB) 
WAB är travsportens riksanläggning, med det huvudsakliga uppdraget att tillgodose 
utbildningsbehoven inom Svensk Travsport. Sedan ett antal år finns även ett utvecklat samarbete 
med Svenska Islandshästförbundet. 

Fastigheten på Wången ägs av bolagets majoritetsägare; Stiftelsen Wången. Under 2021 har ett 
större utvecklingsarbete påbörjats på anläggningens hag- och stallmiljöer. Syftet är att förbättra 
nyttjandegraden för en effektivare vardag samt förstärka hållbarhet vad gäller hästvälfärd och 
arbetsmiljö. Förstudien har identifierat åtgärder och uppskattat investeringskostnader för ett 
kommande genomförande.  

Efter många år med goda resultat har WAB de senaste åren haft ett utmanande ekonomiskt läge, 
bland annat på grund av vikande rekrytering. Pandemin har inneburit påverkan på Wångens 
Wärdshus som via mat, konferens och boende är ett viktigt ben i affärsverksamheten. Mot 
bakgrund av det osäkra läget lades en underbalanserad budget 2021 (-3.1 mnkr). Under året har 
insatser skett för rekrytering och sommarerbjudanden via Wärdshuset. HNS har bidragit med 
ekonomiskt stöd till insatser för stärkt rekrytering. WAB har kunnat förbättra läget och visar ett 
rörelseresultat om ca -1.3 mnkr för 2021. Bolaget är fortsatt utan skuldsättning till banker och 
kreditinstitut.  

Utbildning 
Hippologprogrammet 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och HNS har via avtal gemensamt ansvar för den treåriga 
kandidatutbildningen till Hippolog, Sveriges enda universitetsutbildning helt inriktad på häst. 
Avtalet reglerar ansvar samt gemensam finansiering av programmet (ca 18.5 mnkr från resp. 
part). Alumnenkäter visar att en stor del examinerade hippologer har anställning i hästnäringen, 
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exempelvis inom utbildning av hästar och människor samt arbetsledning eller rådgivning. 
Söktrycket på inriktningarna ridhäst och islandshäst är stabilt, utmaningar finns för 
travhästinriktningen. Under 2021 har ett särskilt projekt pågått för att beskriva och analysera 
nuläge samt presentera åtgärder med mål att stärka kvalité och attraktivitet samt öka rekrytering. 

Hösten 2021 initierade SLU en önskan om att utreda Hippologprogrammets placering, innehåll 
samt genomförande, med syftet att åtgärda upplevd problematik med bland annat små 
studentmiljöer. Samråd sker mellan HNS och SLU för strategisk dialog samt upplägg och 
genomförande av en eventuell utredning. Kvalitetshöjande insatser sker därtill löpande via 
adjungerade professorer som arbetar efter förordnanden av SLU och finansiering från HNS. 

Yrkeshögskolan 
Yrkeshögskolans praktiska utbildningar i nära samverkan med arbetslivet passar väl för 
hästnäringen. Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) beviljar utbildningar och står för 
kvalitetsgranskning samt grundfinansiering. Den ersättning som MYH lämnar per studerande är 
inte tillräcklig för de praktiska hästutbildningarna med krav på hästbestånd och anläggningar 
med många faciliteter. HNS har därför ett antal ekonomiska åtaganden för utbildningar viktiga 
för näringens kompetensförsörjning. HNS är direkt medfinansiär till hovslagararutbildningarna 
på alla tre riksanläggningarna, beridarutbildningen på Flyinge samt kuskutbildningen 
(brukshästar) på Wången. För 2021 har HNS utbetalat drygt 10.5 mnkr i medfinansiering till 
yrkesutbildningarna på riksanläggningarna, av dessa är knappa 3.7 mnkr anslag som HNS 
erhåller till hovslagarutbildning av SLU via universitetets regleringsbrev. 

Övrig yrkesutbildning 
För genomförande av främst utbildning inom Hästsportens Folkhögskola överför HNS medel till 
riksanläggningarna Strömsholm (4.7 mnkr till ridsport) samt Wången (4.1 mnkr till travsport), 
medlen avser de tidigare så kallade huvudmannabidragen. Vid folkhögskolorna på Strömsholm 
och Wången sker bl.a. instruktörsutbildning på området Hästunderstödda Insatser, kurser i 
hästkunskap, träningsfysiologi och pedagogik, utbildning till Svensk Ridlärare och Hästskötare 
mot trav- respektive islandshäst samt Tränarkurs 1 och Proffstränarkurs trav. 

Gymnasium 
På alla tre riksanläggningar finns gymnasieprogram av skiftande karaktär inom respektive 
ansvarsområde, vilka inte finansieras via HNS utan med offentliga skolersättningar. 
Gymnasieprogrammen är dock viktiga pusselbitar för anläggningarnas helhet i form av 
attraktivitet, hästbestånd och löpande verksamhet.  

Avel och uppfödning 
En kvantitativ och kvalitativ inhemsk avel och uppfödning är basen för en stark svensk 
hästnäring. HNS arbetar med avel- och uppfödningsfrågor via Hästnäringens Avelskommitté, ett 
nätverk med representanter för de större avelsorganisationerna. Målsättningen är att stärka 
området genom att driva gemensamma utvecklingsfrågor. Via kommittén stödjer HNS även 
avelsorganisationernas arbete genom finansiering av olika utvecklingsprojekt samt samordning 
av lagstiftningsfrågor. Under 2021 har anslag på området använts för uppdatering av 
avelsrapporten Hästar och uppfödare i Sverige samt stöttat organisationerna inom till exempel 
digitala evenemang och vidareutveckling av system för avelsbedömning av hästar. 

Utvecklingsprojekt 
HNS avsätter årligen medel för att bedriva utvecklingsprojekt med det breda syftet att stärka 
svensk hästnäring. Bland dessa projekt har under 2021 skett större satsningar för branschens 
attraktivitet och intresse för hästen, branschstatistik, samverkan, hållbar utveckling samt hästens 
roll och möjligheter för folkhälsan via Hästunderstödda Insatser. Fortsatt arbete har även skett 
för arbetsmarknadsutveckling via bland annat utbildningar för arbetsgivare. Därtill har på 
området en utredning skett för genomlysning av organisering, ansvarsfördelning och roller 
kopplat till arbetsmarknadsfrågor. HNS svarar även för ekonomiska åtagande gentemot 
Hästnäringens Yrkesnämnd samt medfinansiering av LRF Häst. 
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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. HNS har även fortsatt finansiera och driva 
det gemensamma ledarskapsprogrammet Hästnäringens Unga Ledare (HUL) via två olika 
utbildningssteg. Gemensamma satsningar har även skett om kompetensutveckling och 
omvärldsspaning för ungdomssamordnare i organisationerna inom HUS samt en processinriktad 
förstudie om rådande normer och beteenden i hästnäringen.  

Samverkan & kommunikation 
För att fungera som en plattform arbetar HNS 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 samt 
LRF. Organisationerna i HRR har genomfört tre möten under 2021, två digitala samt ett fysiskt.  

Under 2021 har samordningsinsatser skett inför ikraftträdandet av EU-lagstiftningen 
”Djurhälsoförordningen” (AHL), planering av kommande gemensam kampanj inom smittskydd 
samt informations- och kunskapsspridning inom miljö och hållbarhet. 

Forskning 
Stiftelsen Hästforskning (SHF) bildades 2004 av HNS i samverkan med ATG, Agria 
Djurförsäkring och Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF). Sedan 2009 finns ett formellt 
hästforskningssamarbete mellan Sverige och Norge avseende samverkansprojekt, administration 
och finansiering. HNS vd är styrelseledamot i SHF. Enligt avtalet avsätter HNS 4 mnkr årligen till 
SHF, dessa överförs oavkortat och inkluderas i den öppna utlysningen. Utlysningen 2021 
beviljade anslag till fem nya projekt, varav tre samverkansprojekt mellan Sverige och Norge. 
Under 2021 har nya finansieringsavtal förhandlats fram med Agria samt Norges Forskningsråd, 
det senare innebär även en ökning med 0.5 miljoner norska kronor per år under den treåriga 
avtalsperioden. 

Förväntningar inför 2022 
Verksamheterna inom och via HNS förväntas med lättade restriktioner successivt återgå till 
arbete med större inslag fysiska aktiviteter och samlingar. HNS-organisationen är dock väl rustad 
för en vardag med större andel digital verksamhet vilket också är ett troligt scenario. Relevanta 
omgivande aktörer är bekväma i det digitala formatet som ofta även lockar fler deltagare än vid 
fysiska event. Samlade erfarenheter från de senaste två åren kommer vara vägledande vid 
planering av aktiviteter även utan samhällsrestriktioner.  

Större områden för bevakning och deltagande kommer för HNS vara fortsatt dialog om en 
eventuell utredning av Hippologprogrammet samt eventuell kommande hantering eller översyn 
av HNS-modellen efter de slutsatser som beskrevs i delbetänkandet av spelmarknadsutredningen 
2020. Att besluta om en översyn av hästnäringens allmänna ändamål och HNS-modellen ligger 
nu hos Näringsdepartementet. Därtill är vidare insatser för omstrukturering av 
arbetsmarknadsfrågor inom hästnäringen prioriterat. 
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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 

2021 2020 2019 2018 2017 
Summa stiftelsens intäkter 59 475 60 109 60 564 56 540 55 853 
Resultat efter finansiella poster -669 -849 -1 735 -547 -107
Soliditet (%) 13% 18% 16% 24% 17%

Förändring i Eget Kapital 
Beloppen visas i tkr 

Stiftelsekapital 
Ändamålsbestämda 

medel 

Belopp vid årets ingång 200 2 717 
Förändring av balanserade anslag -675
Belopp vid årets utgång 200 2 042 

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



Hästnäringens Nationella Stiftelse

Org nr 802017-6544

Resultaträkning

Belopp i tkr Not 2021 2020

Stiftelsens intäkter
Erhållna anslag 2 58 854 58 674
Övriga rörelseintäkter 621 1 435
Summa stiftelsens intäkter 59 475 60 109

Stiftelsens kostnader
Lämnade anslag 3 -51 977 -52 283
Övriga externa kostnader -5 890 -6 314
Personalkostnader 4 -2 300 -2 261
Summa stiftelsens kostnader -60 167 -60 858

Resultat -692 -749

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 0 -100
Ränteintäkter och liknande resultatposter 25 –
Räntekostnader och liknande resultatposter -2 –
Summa finansiella poster 23 -100

Resultat efter finansiella poster -669 -849

Skatt -6 -52
Årets resultat -675 -901
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Balansräkning
Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

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

Summa anläggningstillgångar 2 154 2 154

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 132 284
Övriga fordringar 6 204 1 849
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 2 384 3 407
Summa kortfristiga fordringar 2 720 5 539

Kassa och bank 12 368 8 527

Summa omsättningstillgångar 15 088 14 066

SUMMA TILLGÅNGAR 17 242 16 220

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Stiftelsekapital 200 200

200 200
Fritt eget kapital
Balanserade medel 8 2 042 2 717

2 042 2 717
Summa eget kapital 2 242 2 917

Kortfristiga skulder
Balanserade anslag 9 11 694 10 169
Övriga kortfristiga skulder 80 80
Leverantörsskulder 1 670 692
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 1 556 2 362
Summa kortfristiga skulder 15 000 13 303

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 242 16 220
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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
2021 2020

Anslag från Svensk Travsport 55 000 55 000
Andra anslag 3 854 3 674

58 854 58 674

Not 3 Lämnade anslag
2021 2020

Ungdomssatsningen 4 300 4 313
Summa ungdomssatsning 4 300 4 313

Utbildning
Anslag Strömsholm 4 740 4 740
Anslag Wången 4 120 4 120
Hippologiska högskoleprogrammet 17 969 17 791
Unghäst/beridarutbildning 3 645 3 645
Brukskörningsutbildning 1 375 1 375
Tilläggsutbildning Hästunderstödda Insatser 175 175
Hovslagarutbildning 5 773 6 037
Summa utbildning 37 797 37 883

Riksanläggningarna
Lokalanslag Flyinge 3 129 3 129
Utvecklingsprojekt 1 307 1 471
Summa Riksanläggningarna 4 436 4 600

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

Avel- och uppfödning 1 444 1 487
Summa avel- och uppfödning 1 444 1 487

Summa 51 977 52 283
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Hästnäringens Nationella Stiftelse

Org nr 802017-6544

Not 4 Anställda 
2021 2020

Medelantalet anställda 4 4

Not 5 Aktier i intresse- och dotterföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden 2021-12-31 2020-12-31
Vid årets början 2 154 2 154
Bokfört värde vid årets slut 2 154 2 154

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
2021-12-31 2020-12-31

Ridskolan Strömsholm AB – 1 780
Övrigt 204 69

204 1 849

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2021-12-31 2020-12-31

Strömsholm 2 019 3 168
Övrigt 365 239

2 384 3 407

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
2021-12-31 2020-12-31

Riksanläggningarna 8 624 6 707
Övriga projekt 3 070 3 462

11 694 10 169
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Hästnäringens Nationella Stiftelse

Org nr 802017-6544

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2021-12-31 2020-12-31

Semesterlöneskuld inkl sociala kostnader 151 141
Interimsskulder SLU 850 800
Övriga interimsskulder 555 1 421

1 556 2 362
Not 11 Eventualförpliktelser

2021-12-31 2020-12-31

Borgen för Ridskolan Strömsholm AB (RSAB) 7 736 7 901
7 736 7 901

Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut. 

Stockholm, den dag som framgår av vår elektroniska underskrift          

Anders Källström Lina Bertilsson
Ordförande

Ulf Brömster Ann-Charlott Folkesson

Mona Holmsten Annika Tjernström

Karolina Lagerlund
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift
Ernst & Young AB

Helena Huss
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Hästnäringens Nationella Stiftelse, orq.nr 802017-6544

Reppsnt 0m årsredo$/isminqem

{lffå/dndem

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hästnäringens
Nationella Stiftelse för * 2027.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
råttvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31
december 2027 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

6r.rnd för uttalanden

Vi här utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing
(lSA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Reyisorns ansyar. Vi är
oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i

Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Sf yrefser?s @er? yerksååtrrarlde dirckförer,s amsuar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkstållande
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på

oegentligheter eller på fel.

Vid uppråttandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verk-
stållande direktören för bedömningen av stiftelsens förmåga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är iillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har
fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansyar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig såkerhet är en hög grad av såkerhet, men är
ingen garänti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund
av oegentliqheter eller fel och anses vaTa 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 använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:

o identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtqärder
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis
som är tillräckligä och ändamålsenliga för att utgöra en grund
för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till föl.id av oegentligheter är högre ån för en
våsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.

. skaffår vi oss en förståelse av den del av stiftelsens internä
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i

den interna kontrollen.

. utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysn ingar

. drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en
slutsats. med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel
om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplys-
ningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäker-
hetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera Uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta
verksamheten.

. utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och
om årsredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en
rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.
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Röpport orn amdra krav emiåqt laqar oah amdra
fönfattminqar

L/ffa/ande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av
Hästnäringens Nationella Stiftelse för il 2021,.

Vi har intä funnit att någon styrelseledamot eller verkställande
direktör företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
stiftelsen.

6rund för uttatrande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i

Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Sf yrelsens ocfi yerksfä//ande direft förens ånsyör

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelse-
lagen och stiftelseförordnandet.

Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enliqt.styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som år nödvändiga för att stiftelsens bokföring ska full-
göras i överensståmmelse med lag och för att medelslörvalt-
ningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revr"s@rt s ar?svör

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimliq qrad
av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören i något våsentligt avseende:

. företagit nåqon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
stiftelsen.

. på nåqot annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelse-
f örordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av såkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vl professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvalt-
ningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebår att vi fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som år väsentliga för
verksamheten och dår avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åt9ärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttala 

-nde.

Öslersund enligt vår digitala signatur

Ernst & Young AB

Helena Huss
Auktoriserad revisor
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