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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ricci Boko, sto, född 1999

Statistik Ricci Boko år 2002:
Antal starter:  5
Antal vinster:  0
Antal andraplatser:  1
Antal tredjeplatser:  0
Totalt insprunget 2002:  17 000 kronor
Rekord:  1.19,3 m

High Speed, hingst, född 2000

Sharky Boko,  hingst, född 2000

Travkompaniet Stall Grön AB bedriver tävlingsverksamhet med travhästar. Bolaget innehar 
fem travhästar.

Ricci Boko har under hela år 2002 funnits i tränare Stefan Hultmans regi, på Yttersta Gård.
Ricci Boko kvalade godkänt redan 2001, men kvalade 4 september också godkänt, tiden 1.19,9.
Knappt en månad senare kom debuten. 2 oktober på Solvalla travade Ricci Boko 1.19,3 i sin första
start, vilket räckte till en sjätteplats. Ytterligare två starter hann Ricci Boko med innan året var över,
med en andraplacering18 december på Solvalla som bästa resultat. Ricci Boko har under året haft
bekymmer med skador och sjukdomar, vilket gjort att hästen inte kunnat tränats kontinuerligt.
Nu hoppas man att det är slut med bekymmer och att det 4-åriga stoet ska kunna tävla regelbundet

High Speed har under hela år 2002 funnits i tränare Stefan Hultmans regi, på Yttersta Gård.
High Speed travade godkänt premielopp 3 juli på Solvalla, tiden 1.34,5. 11 september blev det 
godkänt också i kvallopp på tiden 1.23,2. Efter kvalet hade High Speed lite bekymmer med skada

och på så sätt få den hårdhet som krävs. 

och sjukdom samtidigt som han växte en del. Annars hade nog High Speed varit aktuell för start 
under 2002. Hästen bedöms som lovande, med samma kapacitet som ett år äldre brodern 
Gendarme (Travkompaniet Stall Blå), men betydligt lugnare.

Sharky Boko har under hela år 2002 funnits i tränare Stefan Hultmans regi, på Yttersta Gård.
Sharky Boko gick godkänt premielopp 15 juli på Solvalla, tiden 1.34,4. Den 9 oktober gick hästen 
godkänt kval på tiden 1.23,9. En riktigt grov krabat som haft lite bekymmer med halsen under året, 
vilket man verkar ha fått bukt med. Stora Sharky Boko vinner kanske inte några skönhetstävlingar
men bedöms ha ett mäktigt kliv och tränare Stefan Hultman tror att Sharky Boko kan bli riktigt,
riktigt bra, även om det kanske dröjer innan han har vuxit i sin stora kropp.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Higgins, hingst, född 2000

främsta vapen och tränas åter för fullt.

Hippie,  hingst, född 2000

Higgins har under hela år 2002 funnits i tränare Stefan Hultmans regi, på Yttersta Gård.
Higgins travade godkänt premielopp redan 3 juli, tiden 1.34,4, men har sedan försökt att trava
godkänt i kval tre gånger utan att lyckas. Higgins har under hösten haft problem med halsen och
blivit eftersatt i träning. Misslyckade kvalloppen beror enligt tränare Stefan Hultman på orutin, 
hästen uppträder fortfarande valpigt. Higgins bedöms som en lovande häst med styrka som sitt

Hippie har under hela år 2002 funnits i tränare Stefan Hultmans regi, på Yttersta Gård. 

Hippie bedöms vara en välutvecklad herre med bra stam, hästen har trots halsproblem ändå

Därefter flyttade han till Nygård och Christer Nyström, med vilken Stefan Hultman startat samarbete.
Hippie hade fram till dess haft stora problem med allergi, dragits med bronkit, vilket gjort att han 
kommit efter i träning. Flytten till Nygård och Christer Nyström gjordes i första hand för att prova
miljöombyte för hästen. Hästen har hos Nyström tränats försiktigt, men halsproblemen har

1 236 171  kronor, balanseras i ny räkning.

återkommit. I januari 2003 opererades Hippie i halsen och beräknas vara i full träning inom kort.

Bolagets hästar som är födda 2000 kommer att tävla mer under 2003 än under  2002.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel 

samlat på sig en hel del grundträning.
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Travkompaniet Stall Grön AB bedriver tävlingsverksamhet med travhästar. Bolaget innehar 

Ricci Boko har under hela år 2002 funnits i tränare Stefan Hultmans regi, på Yttersta Gård.
Ricci Boko kvalade godkänt redan 2001, men kvalade 4 september också godkänt, tiden 1.19,9.
Knappt en månad senare kom debuten. 2 oktober på Solvalla travade Ricci Boko 1.19,3 i sin första
start, vilket räckte till en sjätteplats. Ytterligare två starter hann Ricci Boko med innan året var över,
med en andraplacering18 december på Solvalla som bästa resultat. Ricci Boko har under året haft
bekymmer med skador och sjukdomar, vilket gjort att hästen inte kunnat tränats kontinuerligt.
Nu hoppas man att det är slut med bekymmer och att det 4-åriga stoet ska kunna tävla regelbundet

High Speed har under hela år 2002 funnits i tränare Stefan Hultmans regi, på Yttersta Gård.
High Speed travade godkänt premielopp 3 juli på Solvalla, tiden 1.34,5. 11 september blev det 
godkänt också i kvallopp på tiden 1.23,2. Efter kvalet hade High Speed lite bekymmer med skada
och sjukdom samtidigt som han växte en del. Annars hade nog High Speed varit aktuell för start 
under 2002. Hästen bedöms som lovande, med samma kapacitet som ett år äldre brodern 

Sharky Boko har under hela år 2002 funnits i tränare Stefan Hultmans regi, på Yttersta Gård.
Sharky Boko gick godkänt premielopp 15 juli på Solvalla, tiden 1.34,4. Den 9 oktober gick hästen 
godkänt kval på tiden 1.23,9. En riktigt grov krabat som haft lite bekymmer med halsen under året, 
vilket man verkar ha fått bukt med. Stora Sharky Boko vinner kanske inte några skönhetstävlingar
men bedöms ha ett mäktigt kliv och tränare Stefan Hultman tror att Sharky Boko kan bli riktigt,
riktigt bra, även om det kanske dröjer innan han har vuxit i sin stora kropp.
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Higgins har under hela år 2002 funnits i tränare Stefan Hultmans regi, på Yttersta Gård.
Higgins travade godkänt premielopp redan 3 juli, tiden 1.34,4, men har sedan försökt att trava
godkänt i kval tre gånger utan att lyckas. Higgins har under hösten haft problem med halsen och
blivit eftersatt i träning. Misslyckade kvalloppen beror enligt tränare Stefan Hultman på orutin, 
hästen uppträder fortfarande valpigt. Higgins bedöms som en lovande häst med styrka som sitt

Hippie har under hela år 2002 funnits i tränare Stefan Hultmans regi, på Yttersta Gård. 

Hippie bedöms vara en välutvecklad herre med bra stam, hästen har trots halsproblem ändå

Därefter flyttade han till Nygård och Christer Nyström, med vilken Stefan Hultman startat samarbete.
Hippie hade fram till dess haft stora problem med allergi, dragits med bronkit, vilket gjort att han 
kommit efter i träning. Flytten till Nygård och Christer Nyström gjordes i första hand för att prova
miljöombyte för hästen. Hästen har hos Nyström tränats försiktigt, men halsproblemen har
återkommit. I januari 2003 opererades Hippie i halsen och beräknas vara i full träning inom kort.

Bolagets hästar som är födda 2000 kommer att tävla mer under 2003 än under  2002.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel 



Travkompaniet Stall Grön AB (publ) 
org nr 556606-9356

Årsredovisning 2002

RESULTATRÄKNING

2002-01-01-
2002-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 67 700

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader Not 1 -753 190
Avskrivning av materiella
anläggningstillgångar Not 2 -200 004

-953 194

Rörelseresultat -885 494

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 115

Årets resultat -885 379
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2001-02-23-
2002-12-31

18 250

-273 158

            -
-273 158

-254 908

-

-254 908
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR 2002-12-31 2001-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Travhästar Not 2 1 799 996 2 000 000

Summa anläggningstillgångar 1 799 996 2 000 000

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 50 825 53 306
Upplupna intäkter 18 400           -

69 225 53 306

Kassa och bank 14 962 -

Summa omsättningstillgångar 84 187 53 306

SUMMA TILLGÅNGAR 1 884 183 2 053 306
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BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2002-12-31 2001-12-31

Eget kapital Not 3

Bundet eget kapital
Aktiekapital 20 000 aktier à nom SEK 25 500 000 500 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 121 550 1 750 200
Årets resultat -885 379 -254 908

1 236 171 1 495 292

Summa eget kapital 1 736 171 1 995 292

Skulder

Långfristiga skulder
Skuld till koncernföretag - 19 790

Kortfristiga skulder
Skuld till koncernföretag 129 312
Upplupna kostnader 18 700 38 224

148 012 38 224

Summa skulder 148 012 58 014

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 884 183 2 053 306

Ställda panter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER

Allmänna redovisningsprinciper

Travhästar redovisas som anläggningstillgång.

Värderingsprinciper

Fordringar

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

livslängd.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Travhästar 10 år

Koncernuppgifter
Bolaget är dotterbolag till Travkompaniet på Ekerö AB, organisationsnummer 
556592-7653 med säte på Ekerö.

Bolaget  följer Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens rekommendationer. 

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk
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NOTER

Not 1
Revisionsarvode

Revisionsarvode har utgått med 10 (10) till KPMG AB.

Not 2
Travhästar 2002 2001

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående balans 2 000 000
Nyanskaffningar                 2 000 000

2 000 000 2 000 000
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Årets avskrivning enligt plan -200 004

Planenligt restvärde vid årets slut 1 799 996 2 000 000

Not 3 Fritt 
Eget kapital Aktiekapital eget kapital

Ingående balans 500 000 1 495 292
Aktieägartillskott 626 258
Årets resultat              -885 379
Utgående balans 500 000 1 236 171

Aktieägartillskott redovisades 2001 över resultaträkningen med 250 200 kronor. I år sker

Stockholm den              

Lars Bönnelycke Nils Sköld Anders Nilsson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den       
KPMG AB

Hans Åkervall
Auktoriserad revisor

redovisningen direkt mot eget kapital. Jämförelsesiffran i resultaträkningen är ändrad.


