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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen och generalsekreteraren för Avelsföreningen för Sv Varmblodiga Travhästen, 849200-9181,
 med säte i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

 Ändamål
 ASVT är en ideell förening, medlem och en av sju BAS-organisationer i Svensk Travsport, ST.
 Föreningen ska främja aveln med varmblodiga travhästar inom landet. Det kan ske genom att
 föreningen stimulerar intresset för aveln och arbetar för dess utveckling och liknande åtgärder
 angivna i föreningens stadgar.

 Medlemmar
 ASVT har medlemmar, ständiga medlemmar, familjemedlemmar och hedersmedlemmar. År 2020
 har antalet medlemmar uppgått till 1 636, vilket är något lägre än tidigare år. 

 Organisation
 Föreningen (ASVT) är moderbolag till Avelsföreningens Försäljnings AB Trottex. 
 Trottex äger 45% i Svenska Andelshästar AB som är komplementär till Easy KB . Dotterbolaget
 lämnar egen verksamhetsberättelse.

 Styrelse
 Styrelsen i ASVT och Avelsföreningens Försäljnings AB Trottex har under 2020 bestått av: Ingemar
 Alin, Ljusdal (ordförande), Johan Hellander, Ekerö, (vice ordförande), Anders Jonsson, Falun,
 Christer Häggström, Sollentuna, Jenny Nilsson, Norrköping, Nils Larsson, Borlänge, Jenny Larsson,
 Sala, Ulrika Rehn, Arnäsvall och Katarina Brodda, Skurup. Generalsekreterare har varit Sara
 Lennartsson.

 Styrelsearbetet
 ASVT och Avelsföreningens Försäljnings AB Trottex styrelser har sammanträtt gemensamt tio
 gånger, varav ett var konstituerande möte.
 ASVT:s reviderade verksamhetsplan ASVT mot 2025 fastställdes i december 2020.
 Verksamhetsplanen innehåller, bland annat, verksamhetsidé, vision, värdegrunder och viktiga
 strategiska och prioriterade frågor. Utvärdering och revidering av verksamhetsplanen görs årligen.
 Verksamhetsplanen i sin helhet finns på  www.asvt.se 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 ASVT:s 79:e föreningsstämma hölls år 2020 på Skytteholm Hotell och konferens, Ekerö precis innan
 sådana samlingar förbjöds med anledning av Coronapandemin. Stämman beslöt att överföra årets
 resultat bestående av 9 726 kr i ny räkning. Det egna kapitalet i ASVT bestod därmed på samma
 höga nivå som tidigare.
 Medlemsavgiften för året 2020 var 475 kr. 
 Travpolitiskt har ASVT på sedvanligt sätt varit mycket aktivt. ASVT har under året innehaft en av
 BAS-organisationernas platser i Svensk Travsports Strategiska samråd. Under Året har ASVT också
 arbetat för uppfödarna genom att aktivt arbeta med jordbrukspolitiska frågor genom LRF Häst, t ex
 har frågor som undantag av försäljning av djur från konsumentköplagen och
 övergödningsutredningen varit två mycket aktuella frågor under året. ASVT har under året haft en
 framträdande roll i samarbetet med de övriga BAS-organisationerna. Där har gemensamt prioriterade
 frågor identifierats och drivits. ASVT har också medverkat i ett antal projekt i samverkan med ST.
 Arbetet med begreppet Svenskfödd är ett exempel på detta.
 ASVT:s hemsida, www.asvt.se, är under ständig förbättring vad gäller funktionalitet och aktivitet. 
 Coronapandemin har påverkat ASVTs verksamhet på så sätt att ett antal planerade mindre
 medlemsevent blev inställda. Det gällde t ex event i Granngården butiker och på travbanor. 

 Ekonomi
 Det ekonomiska utfallet i föreningen blev ett överskott på 63 773 kr.  
 Föreningen har även fortsättningsvis en mycket god uthållighet i sin balansräkning. I en verksamhet
 som i grunden är ideell är det, med en sådan uthållighet som grund, eftersträvansvärt att
 åstadkomma ett resultat nära noll. Det vill säga att man använder medlen till att uppfylla det man
 föresatt sig i verksamhetsplanen.

 Dotterbolag
 Avelsföreningens Försäljnings AB Trottex (Trottex)
 Trottex bildades 1988 och verksamheten utgörs i huvudsak av auktioner, fysiska och via internet,
 samt värderingar av travhästar, avelsrådgivning samt kurser och seminarier till nytta för föreningens
 medlemmar. Vidare ger Trottex på uppdrag av ASVT ut medlemstidningen Travhästen. Trottex
 bedriver sin verksamhet utifrån av ASVT angivna ägardirektiv och upprättar egen verksamhetsplan. 

 Intressebolag
 Easy KB, som är delägt med 45 % genom Svenska Andelshästar AB tillsammans med Agria
 Djurförsäkring AB 45 % och Folke Forsmarker AB 10 % visar upp ett positivt resultat för 2020.
 Ingemar Alin är styrelsens ordförande och Christer Häggström är styrelseledamot.

 Hedersutmärkelser
 1984 beslöt ASVT:s styrelse att en särskild hedersutmärkelse - Guldnålen - skall utdelas till personer
 som utfört ett synnerligen förtjänstfullt arbete för svensk travhästuppfödning. Föreningen har delat ut
 28 guldnålar hitintills. Under 2020 utdelades Guldnålen till Carina Satrell Dahling, Bro. En förteckning
 på samtliga Guldnålsinnehavare finns tillgänglig på www.asvt.se. Uppfödarbragden som instiftades
 2002 delas ut vid Årets Häst Galan. 2019 års uppfödarbragd tilldelades Ronny och Vanja Olofsson,
 Stånga.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret forts.

 Övrig information
 Styrelsen tackar alla medlemmar för det gångna året. Arbetet med att sprida information om ASVT
 och initiera olika medlemsaktiviteter är till stor nytta för föreningen.
 Årets räkenskaper och föreningens ekonomiska ställning har granskats av Hanna Rexhammar, Sala,
 som är auktoriserad revisor samt föreningens valda lekmannarevisorer Björn Fällström och Bengt
 Wall. Styrelsen och generalsekreteraren vill avslutningsvis tacka all personal för ett mycket gott
 arbete under 2020.

 Framtida utveckling
 Föreningen kommer att fortsätta arbetet med att genomföra verksamhetsplanen, ASVT mot 2025.
 Föreningens dotterbolag Trottex fortsätter att utveckla sin auktionsverksamhet utifrån av ASVT
 utfärdade ägardirektiv. 

 Resultat och ställning
 Resultatet av föreningen och koncernens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid
 räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.
 Inköp från koncernbolag har skett avseende att ASVT har givit Trottex i uppdrag att ge ut
 medlemstidningen Travhästen. Inköp har skett till ett belopp av 376 799 kronor.

 Resultatdisposition
 Styrelsen och generalsekreteraren föreslår att årets vinst i moderföreningen kronor 63 773 kr förs mot
 tidigare balanserade vinstmedel kronor 3 909 673 kr.
 Till ny räkning balanseras därmed kronor 3 973 446.

Flerårsöversikt Belopp i kr
 2020 2019 2018 2017
Medlemsavgifter 697 375 701 697 692 427 491 307

Övriga intäkter, aktivitetsbidrag, 
sponsorintäkter mm. 995 213 999 915 1 111 452 833 242

Lönekostnader och pensioner
 (exkl sociala avgifter mm.) 503 940 536 863 498 171 474 145

Styrelsearvoden 
(exkl sociala avgifter mm.) 161 350 173 620 145 250 86 550

Föreningens övriga kostnader 958 699 1 126 863 1 022 171 897 907

Soliditet, % 89 88 87 86

 För definitioner se not 1.

Förändringar i eget kapital
 
Vid årets början 3 909 673
Årets resultat 63 773

Vid årets slut 3 973 446
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2020-01-01- 2019-01-01-

2020-12-31 2019-12-31

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter, gåvor och bidrag 2 1 297 375 1 301 697
Nettoomsättning 3 395 213 399 918

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 1 692 588 1 701 615

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -770 356 -840 774
Personalkostnader 4 -853 633 -996 575

Summa rörelsekostnader -1 623 989 -1 837 349

Rörelseresultat 68 599 -135 734

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 5 - 150 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 48 125
Räntekostnader och liknande resultatposter -4 874 -4 665

Summa finansiella poster -4 826 145 460

Resultat efter finansiella poster 63 773 9 726

Resultat före skatt 63 773 9 726

Årets resultat 63 773 9 726
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 6 750 000 750 000

Summa finansiella anläggningstillgångar 750 000 750 000

Summa anläggningstillgångar 750 000 750 000

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar - 11 737
Fordringar hos koncernföretag 178 241 164 964
Övriga fordringar 92 750 94 250
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 28 027 16 960
Summa kortfristiga fordringar 299 018 287 911

Kassa och bank
Kassa och bank 3 420 241 3 390 971

Summa kassa och bank 3 420 241 3 390 971

Summa omsättningstillgångar 3 719 259 3 678 882

SUMMA TILLGÅNGAR 4 469 259 4 428 882
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital
Ingående eget kapital 3 909 673 3 899 947
Årets resultat 63 773 9 726

Summa eget kapital 3 973 446 3 909 673

Summa eget kapital 3 973 446 3 909 673

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 44 073 33 801
Övriga skulder 331 444 343 378
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 120 296 142 030

Summa kortfristiga skulder 495 813 519 209

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 469 259 4 428 882
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Noter

 Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1  Redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Definition av nyckeltal
Medlemsavgifter
Under räkenskapsåret inbetalda avgifter (enligt kontantprincipen)

Övriga intäkter
Föreningens övriga intäkter avseende bl.a. aktivitetsstöd, sponsoravtal 
men även koncernintern fakturering till dotterbolaget.

Föreningens övriga kostnader
Kostnader för medlemsaktiviteter, administration, föreningsstämma, sociala avgifter på 
personalens löner och pensioner samt styrelsearvoden.

Soliditet
Eget kapital  i förhållande till balansomslutningen.

Not 2  Medlemsavgifter, gåvor och bidrag

Intäkternas fördelning
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Medlemsavgifter 697 375 701 697
Föreningsanslag 600 000 600 000

Summa 1 297 375 1 301 697

Not 3  Nettoomsättning
2020-01-01- 2019-01-01-
2020-12-31 2019-12-31

Samarbetsavtal Folksam 300 000 300 000
Samarbetsavtal EASY KB 20 000 20 000
Samarbetsavtal Granngården (bonus) 26 613 28 918
Intäkter föl- och ammajouren 18 600 21 000
Hyresintäkter 30 000 30 000

395 213 399 918
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Not 4   Anställda och personalkostnader

Personal
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Medelantalet anställda 1 1

Summa 1 1

Not 5  Resultat från andelar i koncernföretag
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Utdelning - 150 000

Summa - 150 000

Not 6  Andelar i koncernföretag
 2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 750 000 750 000

Redovisat värde vid årets slut 750 000 750 000

Not 7  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

 Vi har särskilt beaktat hur effekterna av Covid-19 utbrottet kan påverka föreningens framtida
 utveckling och risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt. 
 Vi bedömer att påverkan på föreningen är begränsad.
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Underskrifter

  

Ingemar Alin Sara Lennartsson
Styrelseordförande Generalsekreterare

Johan Hellander Katarina Brodda
Ledamot, vice ordförande Ledamot

Christer Häggström Anders Jonsson
Ledamot Ledamot

Jenny Larsson Nils Larsson
Ledamot Ledamot

Jenny Nilsson Ulrika Rehn
Ledamot Ledamot

Våra revisionsberättelser har lämnats

Hanna Rexhammar Bengt Wall
Auktoriserad revisor Föreningsrevisor

Björn Fällström
Föreningsrevisor
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Revisionsberättelse Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen, org.nr 849200-9181 

Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen, org.nr 849200-9181 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen för räkenskapsåret                                 
2020-01-01-2020-12-31. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen 
avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller 
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti 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 oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

̶ identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll. 

̶ skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens 
interna kontroll som har betydelse för min revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte för att uttala mig om 
effektiviteten i den interna kontrollen. 

̶ utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

̶ drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i 
de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. 
Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

̶ utvärderar jag 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. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de betydande brister i den interna 
kontrollen som jag identifierat. 
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Revisionsberättelse Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen, org.nr 849200-9181 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Avelsföreningen för Svenska 
Varmblodiga Travhästen för räkenskapsåret 2020-01-01-2020-12-31. 

Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är 
oberoende i förhållande till Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt 
stadgarna. 

 

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende: 

̶ företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 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 föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 

skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 
utförs baseras på min professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens 
situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som 
är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

 

 

 

 

Stockholm  

Deskjockeys Revision AB 

 

 

 

Hanna Rexhammar  

Auktoriserad revisor 
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