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Revisionsberättelse
Till bolagsstamman i Travkompaniet Stall Grön AB (pubi)
Org nr 556606-9356

Jag har granskat Arsredovisningen och bokfOringen samt styrelsens och verkstAllande direktörens
fdrvaltning i Travkompaniet Stall Grön AB (publ) fOr rakenskapsAret 2004-01-01 2004-12-31.
Det Ar styrelsen och verkstAllande direktören som har ansvaret fOr rakenskapshandlingarna och
fOrvaltningen och fOr aft Arsredovisningslagentillampas vid upprattandet av Arsredovisningen. Mitt
ansvar är aft uttala mig om Arsredovisningen och forvaitningen pA grundval av mm revision.
-

Revisionen har utfbrts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebAr aft jag planerat och
genomfort revisionen fOr aft i rimlig grad fOrsAkra mig om aft Arsredovisningen inte innehAller
vasentliga felaktigheter. En revision innefaftar aft granska ett urval av underlagen fOr belopp och
annan information i rakenskapshandlingama. I en revision ingAr ocksA aft pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillAmpning av dem samt aft bedOma de
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkstAllande direktOren gjort nAr de upprattat
Arsredovisningen samt aft utvardera den samlade informationen i Arsredovisningen. Som underlag
fOr mitt uftalande om ansvarsfrihet har jag granskat vasentliga beslut, Atgarder och fl~rhAllandeni
bolaget fOr aft kunna bedöma om nAgon styrelseledamot eller verkstAllande direktören Ar
ersattningsskyldig mot bolaget. Jag har Aven granskat om nAgon styrelseledamot eller
verkstAllande direktören pA annat sAft har handlat i strid med aktiebolagslagen, Arsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser aft mm revision ger mig rimlig grund fOr mina uftalanden
nedan.
Arsredovisningen har upprAftats i enlighet med Arsredovisningslagen och ger därmed en
rAttvisande bild av bolagets resultat och stailning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
ForvaltningsberAftelsen Ar fOrenlig med Arsredovisningens ovriga delar.
Jag tilistyrker aft bolagsstamman faststAller resultatrakningen och balansrakningen, behandlar
fOrlusten enligt fdrslaget i fOrvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkstAllande direktören ansvarsfrihet fOr rakenskapsAret.

Stockholm den 16 maj 2005

Hans Akervall
Auktoriserad revisor
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Arsredovisning 2004

orgnr556606-9356
FORVALTNINGSBERATTELSE
Travkompaniet Stall Grön AB bedriver tAvlingsverksainhet med travhästar.
Bolaget innehAller 4 hAstar per den 31 december 2004.
High Speed, hingst, fc5dd 2000
High Speed har under hela Ar 2004 fuimits i tränare Stefan Hu!tmans regi, pA Yttersta gArd.
Hela 18 starter har det blivit under Aret fOr den hAr hingsten, fOrdelade over hela Aret. Enda
vinsten kom direkt i Arsdebuten i ett V75-fdrsOk. Godkant resultat fdljde nArmaste mânaderna
medan hasten presterade klart sämre under andra halvan av 2004. Mycket kan fOrklaras av
efterhangset virus i stallet men High Speed liar inte utvecklats i den utstrackning trAnare
Stefan Huitman hoppats pa tidigare. FOrhoppningen är att ändra pA det under 2005.
2004 Ars tav!ingsresultat:
Antal starter 18
Vinster: 1

Andraplatser: 1
Tredjeplatser: 3
Totalt insprunget 2004: 205.000 kr.
Rekordet: 14,3am.
Sharky Boko, hingst, fOdd 2000
Sliarky Boko har under 2004 funnits i tränare Stefan Hultmans regi.
Sharky inledde Aret med att bli diskvalificerad tvA gAnger i rad. PAtvingat kval fOljdes av en
sjundeplats i “comebacken” innan Sharky 12 maj slog knockout pA Solvallapubliken ocli vann
med hela upploppet till godo pA tvAan i loppet. Det fdljdes av ytterligare tvA segrar innan vi
fick vänta till september igen pA nya segrar. DA blev det tvA raka vinster pA V75. En fantastisk
utveckling av en häst som utvecklats till en stor profil bland delagama och som kan komma
att räcka riktigt lAngt i tAvling nAr det handlar om langre distanser, dA det liar är ett
styrkefenomen.
2004 Ars tavlingsresultat:
Antal starter 13
Vinster: 5
Andraplatser: 0

Tredjeplatser: 0
Totalt insprunget 2004: 329.000 kr.
Rekordet: 15,lm

Travkornpaniet Stall GrOn AB (publ)

Arsredovisning 2004

org nr 556606-9356
FORVALTNINGSBERATTELSE
Tycoon Boko, hingst, fOdd 2001
Tycoon Boko kOptes av stallbolaget under 2004 och tilihOr sAledes kategorin nyfdrvarv.
TrAnad av Stefan Hultman blev det debut i juli mAnad fOr en hAst som bedOmdes ha
fOrutsattningar att bli en riktig topphast. Med tvA vinster och aldrig sAmre placerad An trea i
sina fern starter fanns Tycoon Boko med i uttagningarna till Arets stOrsta uppgift fOr treAriga
hastar Svenskt Travkriterium pA Solvalla. DA var hasten sjuk och efter det blev det ocksA
knaoperation. SAledes inga mer starter under Aret fOr den hAr hasten som trAnas fOr comeback
och en plats i ArgAngstoppen.
—

2004 Ars tavlingsresultat:
Antal starter 6
Vinster: 2
Andraplatser: 1
Tredjeplatser : 2
Totalt insprunget 2004: 123.500 kr.
Rekordet: 15,8am.
Information Center, sto, fddd 2001
Information Center koptes, tillsarnmans med Tycoon Boko, av stallbolaget under 2004.
AnsAgs tidigt besitta stora fartresurser men var alideles fOr “het” I sitt upptradande fOrklarade
trAnare Stefan Hultman. Hasten drogs ocksA med virus varfdr Arets 5 starter inte alls
resulterade i vad vi liade hoppats, undantaget tredjeplatsen i debuten som togs med mersmak.
Fortsatt hOga fOrvantningar dock pA hasten med fOrhoppning att det hAr kan bli ett riktigt bra
tavlingssto och 2005 liar inletts pA bästa vis med seger i tre av Arets fyra fOrsta starter.
2004 Ars tavlingsresultat:
Antal starter 5
Vinster: 0
Andraplatser: 0
Tredjep!atser: 1
Totalt insprunget 2004: 17.300 kr.
Rekordet: 1 6,Oak.
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FORVALTNINGSBERATTELSE
Higgins, hingst, fddd 2000
Higgins har under 2004 trAnats av Hans Adielsson, Jagersro. Hasten visade sig vara nAgot
skOr och det var med stort tAlamod och forsiktighet sorn Adielsson lyckades fOrbereda
Higgins fOr tavlingsdebut i augusti —04. Det b!ev tre starter till, med en seger som avslutning
innan Sportchef Stefan Hultman gay rAdet att sAlj a Higgins, som inte ansAgs platsa I
Travkompaniets Stall. Higgins sAldes I slutet av Aret och tillhOr inte langre Stalibolaget.
2004 Ars tavlingsresultat:
Antal starter 4
Vinster: 1
Andraplatser: 1
Tredjeplatser: 1
Totalt insprunget 2004: 9.308 kr.
Rekordet: 18,6am
Ricci Boko, sto, fddd 1999
Ricci Boko slutade tAv!a och betacktes redan i juni 2003.
Allt gick bra och fOrsta fOlet efter Ricci Boko anlAnde till variden I maj 2004. Ricci Boko
sAldes dock redan i borjan pA Aret till Travkompaniet pA EkerO AB eftersorn stalibolaget vAljer
att satsa vidare pA tavlingshastar.
Hippie, hingst, fOdd 2000
Hippie fanns fram till oktober 2003 hos trAnare Clirister Nystrom, med vilken
Stefan Hultman samarbetar. Aterkommande haisproblem och i samrAd med Sportclief Stefan
Hultman togs beslut att avbryta all traning med Hippie och istAllet lAta hasten fortsätta
som ridhast. Stallbolaget sAlde I januari 2004 Hippie till Veronica GArdh, Gnesta.

Stallbolaget har under inledningen av 2005 kopt tvA hastar frAn Travkompaniet pA EkerO AB,
uppfddda 2002 pA Menhammar Stuteri. Det handlar om hingstarnaJocose och Jeroboam,
som enligt trAnare Stefan Hultman Ar bland de bAstahan liar trAnat.
Moderbolaget Travkompaniet pA EkerO AB kommer under 2005, om sA behOvs, att ti!lskjuta
kapital i form av villkorade aktieAgartil!skott fOr att hAlla bolagets egna kapital intakt.
Styrelsen och verkstAllande direktoren fOreslAr att ansamlad fOrlust 241 772 honor,
balanseras i ny rakning.
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RESULTATRAKNING
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BALANSRAKNING
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BALANSRAKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Balanserat resultat
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Arsredovisnrng 2004

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER

Allmänna redovisningsprinciper
Bolaget fOijer Arsredovisningslagen och BokfOringsnamndens rekommendationer.
TravhAstar redovisas som anlaggningstillgAng.
Som intAkt har redovisats verkliga vArdet av vad som erhAllits eller kommer att erhAllas i form av
prispengar.
VArderingsprinciper
TillgAngar och skulder har varderats till anskaflhingsvarden om inget annat anges nedan.
Fordringar
Fordringar har efter individue!! vardering upptagits till be!opp varmed de berAknas inflyta.
Avskrivningsprincz~er
for anlaggningstillgángar
Avskrivningar enligt plan baseras pA ursprungliga anskaffhingsvarden och beräknad ekonornisk
livslangd. Nedskrivning sker om det kan antas att en vardenedgAng pA an!aggningstillgAngen
Ar bestAende.
Enligt god redovisningssed och lagstiftning har inga orealiserade dvervArden bokfOrts.
FOlj ande avskrivningstider tillampas:
Travhastar

10 Ar

Koncernuppgifter
Bolaget Ar dotterbolag till Travkompaniet pA EkerO AB, organisationsnummer
556592-7653 med sate pA EkerO.
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NOTER

Not 1
Revisionsarvode
Revisionsarvode har utgAtt med 11(10) till KIPMG.
Not 2
Travhästar
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IngAende balans
Nyanskafthingar
FOrsaljningar
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NOTER

Fritt
Aktiekapital eget kapital
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IngAende balans
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Arets resultat
UtgAende balans
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