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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Svenska islandshästar stiftelse för avel, 802477-7461 får härmed avge årsredovisning för
2014

Allmänt om verksamheten
Styrelsen för Svenska Islandshästförbundets stiftelse för Avel (SIF Avel) lämnar följande
verksamhetsberättelse för år 2014
Allmänt
Förändringsprocessen inom Svenska Islandshästförbundet drog ut på tiden och avelsverksamheten
kom inte att överföras operativt till stiftelsen för än i samband med årsskiftet 2013/2014. Statens
Jordbruksverk godkände då stiftelsen som officiell avelsorganisation för islandshästen i Sverige.
Stiftaren Svenska Islandshästförbundet har till stiftelsen tillfört SEK 350.000.- som eget kapital.
Stiftelsens verksamhet betecknas som rörelsedrivande och är mervärdeskattpliktig. Styrelsen utses av
Svenska Islandshästförbundets årsmöte.
Styrelse 1/1 - 15/3 2014
Ordf: Jan Erik Karlsson
Sekr: Lena Ehrling
Ledamöter: Viktoria Östlund, Katarina Tegholm, Jan Lockwall, Göran Montan (SIF repr)
Suppleant: Jörgen Backman
Styrelse 15/3 - 31/12 -14
Ordf: John Ljungqvist
Sekr: Monique Nilsfors
Ledamöter: Ivar Arnbjörnsson, Jennie Lindberg, Josefin Sjöstrand, Nina Bergholtz (SIF repr)
Suppleant: vakant
Styrelsen har sedan den 15/3-2014 genomfört 4 sammanträden och två telefonmöten. Därtill haft
kontinuerliga kontakter och diskussioner via nätet.
Den operativa verksamheten
Registreringar, betäckningar och verksamma hingstar
Under året har 213 hingstar varit verksamma i aveln. Därav har 200 varit hingstar med
betäckningslicens och 13 hingstar med betäckningsbevis. 1011 ston betäcktes enligt språngrullorna
2014 vilket är en svag ökning med 10 talet ston jämfört med 2013.
Antalet registrerade föl blev 638 st vilket är en minskning med 240 jämfört med 2013 och nära en
halvering jämfört med 2012
Avelsbedömningar
Avelsbedömningarna i Vaggeryd, Sundbyholm, Backome ,Wången och Romme blev väl genomförda.
Totalt minskade antalet bedömda hästar och stannade 2014 på 165 st mot 272 st 2013
Ett program för utbildning av medhjälpare för avelsbedömningar genomfördes under våren.
Avelschampionatet genomfördes för 3:e året i rad i samband med SM, detta år på Wången och gav
oss möjlighet att få visa upp de flesta av årets högst bedömda hästar för en större publik.
Föl- och unghäst
Föl- och unghästbedömningarna utvecklades positivt under året. Över 300 föl och unghästar visades
runt om i landet. Denna utveckling berodde bl.a. på att vi i år enhetligt tillämpade FEIF:s anvisningar
för föl- och unghästbedömningar i syfte att möjliggöra att bedömningsresultaten blev registrerbara i
WorldFengur.
Tillsammans med Avelsföreningen Idunn genomfördes ett Föl- och Unghästchampionat där vi efter
kvalificeringsomgångarna ute i landet kunde visa upp de bästa av årets föl o unghästar.
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Marknadsaktiviteter, representation och samarbeten
I samband med Stockholm International Horse Show var SIF Avel engagerad, dels i egen monter och
uppvisningsprogram, samt tillsammans med flera andra rasorganisationer i en stor monter under
samlingsnamnet Horses Made in Sweden
I samarbete med SIF genomfördes traditionsenligt ett välbesökt höstmöte i Linköping. Under mötet
gavs tillfälle till värdefulla diskussioner där uppfödarnas åsikter och förslag till förändringar fick
utrymme. Förenklingar av rutiner för anmälningar och betalningar efterlystes och fler möjligheter till
diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan avlarna, var några av de punkter som lyftes,
Som ett resultat av dessa diskussioner har bl.a medel sökts och beviljats hos HNS för att genomföra
seminarier angående bedömningar och för att analysera/använda bedömningsresultat. Dessa
aktiviteter planeras ske under 2015.
Stiftelsen har aktivt deltagit med en representant i förarbetet till Statens Jordbruksverks revidering av
bestämmelserna för seminverksamhet och revideringen av föreskrift L115 angående genetiska
defekter. SIF Avel deltog även tillsammans med övriga avelsorganisationerna i det efterföljande
remissförfarandet som samordnades inom HNS.
SIF Avel har varit representerat vid HNS Hästråd, LRF Hästdelegation, HNS Avelskommitté,
Utmärkelser:
Årets uppfödare och Årets visningsryttare samt högst bedömda hästar i kategorierna:
Bästa 4-åriga sto respektive hingst, Bästa 5-åriga sto respektive hingst, Bästa 7-åriga och äldre sto
respektive hingst.
Ekonomi och organisation
Det första verksamhetsåret innebär starten på ett förändringsarbete vad avser rutiner och ekonomisk
styrning.
Målet är att göra förenklingar för användarna av våra tjänster samtidigt som ambitionen är att minska
de administrativa kostnaderna.
Med syfte att minska kostnaderna har under året en omläggning av den ekonomiska redovisningen
genomförts och behovet av att köpa administrativa tjänster från Svenska Islandshästförbundet har
därmed minskat väsentligt.
Likaledes har driften av datasystem och datakommunikation reviderats och även här med målet att
kostnadseffektivisera samt öka flexibiliteten.
Ekonomiska medel har lagts på utvecklingen av ett webbaserat system för att förenkla uppfödarnas
kontakt med vår administration. Detta arbete sker i samverkan med WorldFengur.
De första rutinerna planeras vara färdiga till betäckningssäsongen senast den 1/4 2015.
Under året har en ny avelsledare utsetts. I samband med det gjordes en genomgång av befattningen
som till sitt ursprung kommit att bli omfattande och svår att bemanna. Vid genomgången kom
arbetsuppgifterna att fördelas på flera olika personer. Separata ansvarsområden har skapats för
bedömningar samt marknad och sponsorer.
Personförändring har skett även på befattningen registrator.
De uppnådda positiva resultatet läggs, efter skatt, till det egna kapitalet.
Mer detaljerad ekonomisk information lämnas i bifogade räkenskaper.

Ekonomisk översikt
Nettoomsättning
Balansomslutning
Soliditet, %

2014-12-31
3 578 663
1 512 598
38,6

2013-12-31
100 000
-
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Dispositioner beträffande vinst eller förlust
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
årets resultat
Totalt

234 313
234 313

disponeras för
balanseras i ny räkning
Summa

234 313
234 313

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2014-01-012014-12-31

2013-02-082013-12-31

3 578 663
3 578 663

-

-1 245 171
-85 888
-1 880 558
-67 072
299 974

-

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader
Resultat efter finansiella poster

2 408
-1 984
300 398

-

Resultat före skatt

300 398

-

Skatt på årets resultat

-66 085

-

Årets resultat

234 313

-

Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat

1

5(9)

Svenska islandshästar stiftelse för avel
802477-7461

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2014-12-31

2013-12-31

127 960
1
127 961

-

Kassa och bank

1 384 637

100 000

Summa omsättningstillgångar

1 512 598

100 000

SUMMA TILLGÅNGAR

1 512 598

100 000

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2014-12-31

2013-12-31

350 000
350 000

100 000
100 000

234 313
234 313

-

584 313

100 000

542 640
66 085
96 809
222 751
928 285

-

1 512 598

100 000

2014-12-31
Inga

2013-12-31
Inga

Inga

Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Stiftelsekapital
Fritt eget kapital
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Ställda panter och säkerheter

Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna).

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.
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Noter
Not 1 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Män
Kvinnor
Totalt

2014-01-012014-12-31
-

2013-02-082013-12-31

2014-01-012014-12-31
67 072
67 072
5 922
-

2013-02-082013-12-31
-

Kapital
tillskott

Fritt eget
kapital
-

-

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar:
Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

Not 2 Eget kapital
Vid årets början
Kapitaltillskott

Stiftelse
kapital
100 000

250 000

Disposition enl årsstämmobeslut

Årets resultat
Vid årets slut

234 313
100 000

250 000

234 313
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Underskrifter
_______________

John Ljungqvist
Styrelseordförande

Monique Ihlfors

Ovar Arnbjörnsson

Jenny Lindberg

Josefin Sjöstrand

Nina Bergholtz

Min/Vår revisionsberättelse har lämnats den __________________

Jörgen Sivertsson
Auktoriserad revisor

