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Arsredovisning 2004

FORVALTNINGSBERATTELSE
Travkompaniet Stall ROd AB bedriver tavlingsverksamhet med travhästar. Bolaget innehâller
5 hästar per den 31 december 2004.
Calvin Capar, hingst, f~ddd1999
Calvin Capar har under 2004 funnits i tränare Stefan Huitmans regi, pa Yttersta Gárd.
Efier succéâret 2003, där Calvin Capar bLa. segrade i Sprintermastaren pa Halmstad och
Fyraânngseliten pa Solvalla, var fdrvantningarna att Calvin Capar under 2004 skulle kunna
utmana ocksâ de bästa äldre hastarna i Europa.
Tvâ lopp pa hemmaplan avklarades innan det i borjan pa maj var dags fOr Italiens stOrsta lopp.
Gran Premio de la Lotteria, med stora delar av Europaeliten pa plats. Efter en andraplats i
£drsöket sag Calvin lange ut att gâ mot seger i Finalen, men bara meter fOre ma! lyckades
Legendary Lover K sätta nosen fOre. En hedrande andraplats dock i denna prestigetunga
lopning, även om mAnga ansâg att Calvin Capar var den “moraliska vinnaren” eftersom han
blev slagen pa linjen av en smygkOrd häst vilken bryskt tog sig loss pa upploppet.
Calvin Capar blev genom den insatsen som en av endast 16 hastar inbjuden till Europas
allra tyngsta sprinterlopp: Elitloppet pa Solvalla!
Tränare Hultman aviserade att vi hade en häst I bättre form an nâgonsin, men till de mânga
tillresta supportrarnas fOrtret blev det galopp direkt när bilen slappte fãltet och sà var den
dagen fOrstOrd for Calvin Capar. Under augusti-september tavlade Calvin i Italien med
godkant resultat, men ingen succé. Ingen succé heller när han kom hem och det skulle faktiskt
drOja till november innan vi fick se Calvin i ârets första och enda seger.
—

—

—

-

-

Calvin Capar visade under inledningen av Aret att han mycket väl kan hävda sig mot Europas
basta hästar. De sämre resultaten under senare delen av âret kan delvis fOrklaras av en he! del
otur men framfOrallt efterhangset virus. Calvin Capar siktar ocksâ 2005 pa Lotteria och
Elitloppet och fdrhoppningen är att hasten ska blomma Ut ordentligt och tillhOra varldse!iten.
-

Calvin Capar har vid sidan av tavling ocksâ verkat som avelshingst under 2004. Detta gjordes
mOjligt genom ett samarbete med Menhammar Stuteri, till vilka stailbolaget sâlde 30 % i
Calvin Capar. Calvin Capar ingâr i Svenska Ave!sforeningens Hingstdepa och kommer vid
sidan av tav!andet ocksâ att verka i avel under 2005.
Statistik Calvin Capar âr 2004:
Antal starter: 17
Antal vinster: 1
Antal andraplatser: 5
Antal tredjeplatser: 1
Tota!t insprunget 2004: 1.249.146 kr.
Rekord: 1.11,8 ak.
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Scott Boko, hingst, fOdd 2000
Scott Boko har under 2004 tränats av Stefan Hultman samt Christer NystrOm.
Scott Boko bedOmdes tidigt som talangfull och med en fysik utOver det normala. Det har är
dock en otursdrabbad kille som inledde 2004 med att sta konvalescent efter ha drabbats av
overtraningssymptom och kastrerats i november 2003. I april 2004 kvalade hasten godkant
men dâ kom nasta bakslag hjartmuskelinflammation. Nagra manaders vila och Christer
NystrOm fick uppdraget att fOrsOka trana Scott tillbaka i tavlingsform igen. Sakta men sakert
gjorde Scott framsteg I traning och i november var han tillbaka i sin fOrsta start pa mer an ett
ar! Nu blev det galopp i den starten men det viktiga är att Scott har visat att han är tillbaka och
att rakna med ocksâ i framtiden.
—

2004 ars tavlingsresultat:
Antal starter 1
Vinster: 0
Andraplatser: 0
Tredjeplatser : 0
Totalt insprunget 2004: 0 kr.
Rekordet:
-

NI

Hemlock, hingst, fOdd 2000
Hemlock har under hela âr 2004 funnits i tranare Stefan Huitmans regi, pa Yttersta gard.
Efter en riktigt spannande inledning pa karriaren har Hemlock under 2004 som fyraaring
startat flitigt, med kraftigt varierande resultat. Hasten agerar ojamnt framfOrallt beroende pa
en kanslig hals som stundtals hindrar hasten fran att prestera maximalt. Toppama ar dock
hoga vilka vi f~ttsmak pa inte minst i arets tre vinster, med V75-segem I Ostersund i juni som
absolut hojdpunkt. Fortsatt hOga fOrvantningar finns det pa den har hogstammade hingsten
med fOrhoppningar om att han ocksâ skall kunna utvecklas ytterligare.
2004 ars tavlingsresultat:
Antal starter 16
Vinster: 3
Andraplatser: 0
Tredjeplatser: 3
Totalt insprunget 2004: 254.500 kr.
Rekordet: 12,8ak
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Troy Boko, hingst, fddd 2001
Troy Boko har under hela ar 2004 funnits i tranare Stefan Hultmans regi, pa Yttersta gard.
Troy Boko kOptes av stallbolaget under 2004 och tillhOr saledes kategorin nyforvarv. En stor
häst som debuterade I slutet av mars fOr att bara nagra veckor senare ta sin fOrsta seger. 13
starter har det blivit under aret fOr Troy, där hOjdpunkterna fOrutom tva fOrstap!atser varit
fjardeplatser I Treáringseliten och E3-fOrsOk, i vilket han travade 1.13,0/1640 meter.
Markvardig tid av en hast som knappast gynnas av sprinterdistans. Troy beskrivs som en
palitlig och gedigen travare som det finns mycket utveckling kvar i.
2004 ars tavlingsresultat:
Antal starter 13
Vinster: 2
Andraplatser: 0
Tredjeplatser: 2
Totalt insprunget 2004: 133.000 kr.
Rekord: 13,Oak
It’s All Over, sto, fddd 2001
It’s All Over ar Stallbolagets andra nyfOrvarv 2004 och har under stOrre delen av âr 2004
fuimits I tränare Stefan Hultmans regi, pa Yttersta gârd.
Ett spanstfenomen som lovordats flitigt och i slutet av mars debuterade som favorit pa
Solvalla. Det blev galopp direkt i den starten som skulle visa sig bli arets enda.
Stoet har haft problem med sina framknan och i oktober atgardades knana varpâ hasten
stationerades i Dalama hos Lotta Johansson, dar hon efter vila boij ade ridtranas mot slutet av
aret med inriktning pa comeback under 2005.
2004 ars tavlingsresultat:
Antal starter 1
Vinster: 0
Andraplatser: 0
Tredjeplatser: 0
Totalt insprunget 2004: 0 kr.
Rekordet:
-
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Hesitate, hingst, fodd 2000
Hesitate har under ar 2004 funnits i tranare Stefan Hultmans regi samt under en kortare period
hos tränare Petri Salmela.
Hesitate har sedan tidig alder varit en stor hast och bedOmts behOva mycket tid fOr att kunna
utvecklas. Efter en bra inledning om dock ift starter pa tavlandet under sitt fOrsta tavlingsar
2003 har det gatt trOgare under 2004. Hingsten startade kontinuerligt under arets fOrsta 8
manader, utan att visa prov pa nâgra stora fartresurser. Stefan Hultman var heller inte nOjd
med vad hasten presterade i traning och provade I augusti att lâta Petri Salmela i Boden träna
hasten. I egenskap av Sportchef fOr Travkompaniet rekommenderade Stefan Hultman att vi i
november skulle salja Hesitate (till andelsagare i Finland), vilket ocksâ gjordes.
-

-

2004 ars tavlingsresultat:
Antal starter 10
Vinster: 0
Andraplatser: 0
Tredjeplatser: 1
Totalt insprunget 2004: 16.500 kr.
Rekordet: 1 6,4m
Coktail Iron, sto, fodd 1998
Coktail Iron betacktes redan 2002 med Fast Photo pa Menhammar Stuteri. I april 2003
kastade (aborterade) dock Coktail Iron sitt fol, efter en livmoderinflammation bara tva
manader innan planerad folning. Coktail Iron blev dock helt aterstalld och betäcktes pa nytt i
augusti 2003, aven denna gang med Fast Photo pa Menhammar Stuteri och den har gangen
gick det battre. FOrsta fOlet dok upp i maj 2004.
Travkompaniets sportchef, Stefan Hultman tror att Coktail Iron har alla fOrutsattningar att bli
ett bra fdlsto, och beskriver 6-ariga Coktail Jet-stoet som en häst med fantastiskt fint blod.
Travkompaniet Stall Rod valjer dock att satsa vidare pa tavlingshastar och har darfor salt
Coktail Iron i bOrjan av 2004 till Travkompaniet pa EkerO AB.
Stallbolaget har under inledningen av 2005 kopt tva hastar fran Travkompaniet pa EkerO AB,
uppfOdda 2002 pa Menhammar Stuteri. Det handlar om hingstama Jampacked och Joined
Forces, som tränare Stefan Hultman hoppas ska kunna tillhOra kulltoppen under sitt fOrsta
tavlingsar.
Styrelsen och verkstallande direktOren foreslar att till forfogande staende vinstmedel
3 302 300 kronor balanseras I ny rakning.
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RESULTATRAKNING
2004-01-01-

2003-01-01-

2004-12-31

2003-12-31

Not 1

3 238 072

3 215 402

Not 2

-1 595 407

-1186 310

Not 3

-217 676

-200 000

Not 3

=
-1 813 083

-438 996
-1 825 306

1 424 989

1 390 096

1 022

169

935

=
169

1 425 924

1 390 265

-1 424 902

-178 934

1 022

1 211 331

-

-150 305

1 022

1 061 026

Rörelsens intäkter
Nettoomsattning
Rörelsens kostnader
Ovriga extema kostnader
Avskrivning av materiella
anlaggningstillgângar
Nedskrivning av materiella
anlaggningstillgângar

Rörelseresultat
Resultat fran finansiella poster

Ranteintakter
Rantekostnader

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat fore skatt
Skatt pa arets resultat
Arets resultat

Not 5
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BALANSRAKNING

TILLGANGAR

2004-12-31

2003-12-31

1 610 730

1160 988

1 610 730

1160 988

4 113 322
196 459
170 547
4480328

2 335 746
34 759
742 176
3112681

26621

29487

Summa omsattningstillgãngar

4 506 949

3 142 168

SUMMA TILLGANGAR

6 117 679

4 303 156

Anlaggningstillgângar
Materiella anlaggningstillgángar
Travhastar

Not 3

Summa anlaggningstillgângar
Omsattningstillgángar
Kortfristiga fordringar
Fordringar pa koncemforetag
Ovriga fordringar
Upplupna intäkter

Kassa och bank

Not 6
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BALANSRAKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER

2004-12-31

2003-12-31

500 000
100 000
600 000

500 000
=
500 000

3 301 278
1 022
3 302 300

2 340 253
1 061 026
3 401 279

3 902 300

3 901 279

1 603 836

178 934

150305
461238
611543

150305
72638
222943

611 543

222 943

6 117679

4303 156

Ställda panter

Inga

Inga

AnsvarsfOrbindelser

Inga

Inga

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

Not 4

20 000 aktier a nom SEK 25

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

Not 5

Skulder
Kortfristiga skulder
Skatteskulder
Upplupnakostnader

Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER

Allmänna redovisningsprinciper
Bolaget fO!jer Arsredovisningslagen och BokfOringsnanmdens rekommendationer.
Travhastar redovisas som an!aggningstillgang.
Som intakt har redovisats verkliga vardet av vad som erhallits eller kommer att erhallas I form av
prispengar och vinster vid forsaljning av travhastar.
Varderingsprinciper
Tillg~.ngaroch skulder har varderats till anskaffningsvarden om inget annat anges nedan.
Fordringar
Fordringar har efter individuell vardering upptagits till belopp varmed de beraknas inflyta.
Avskrivningsprinciperfor anlaggningstillgángar
Avslu-ivningar enligt plan baseras pa ursprungliga anskaffiiingsvarden och beraknad ekonomisk
livslangd. Nedskrivning sker om det kan antas att en vardenedgang pa anlaggningstillgangen
ar bestaende.
Enligt god redovisningssed och lagstiftning har inga orealiserade Overvärden bokfiirts
FOlj ande avskrivningstider tillampas:
Travhastar

10

ar

Koncernuppgifter
Bolaget ar dotterbolag till Travkompaniet pa EkerO AB, organisationsnummer
556592-7653 med sate pa EkerO.

•1
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NOTER

Not 1
Nettoomsättning
Tavlingsintakter
Vinst vid fdrsaljning av travhastar

2004

2003

1 258 071
1 980 001
3238072

3 215 402
=
3215402

2004

2003

2 000 000
1 000 000
-823 235
2176765

2 000 000

Not 2
Revisionsarvode
Revisionsarvode har utgatt med 11(10) till KPMG.
Not 3
Travhästar
Ackumulerade anskaffningsvarden
Ingaende balans
Nyanskafthingar
FOrsaljningar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingaende balans
FOrsaljningar
Arets avskrivning enligt plan
Ackumulerade nedskrivningar
Ingaende balans
Forsaljningar
Arets nedskrivning

Restvarde vid arets slut

-400 016
164 657
-217 676
-453 035

-

=
2000000

-200 016
-

-200 000
-400 016

-438 996
325 996
=
-113000

-438 996
-438996

1 610 730

1160 988

-

-
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NOTER

Not 4
Eget kapital

Aktiekapital

Ingaende balans
Avsattning till reservfond
Arets resultat
Utgaendebalans

500 000

Fritt
Reservfond eget kapital

100000

3 401 278
-100 000
1 022
3302300

2004

2003

3 606
1 600 230
1 603 836

178 934
=
178 934

2004

2003

168 667
1 880
170 547

732 176
10 000
742 176

-

100 000
500000

Not 5
Obeskattade reserver
Periodiseringsfond tax-04
Avskrivningar utOver plan

Not 6
Upplupna intäkter
Upp!upna tavlingsintakter
Ovrigt

Stockholm den(~~~(

~~nnelyche

~SkOld~~~s
Ordforande

LL~

Mm revisionsberatte!se har lamnats den

Hans Akervall
Auktoriseradrevisor

/1

Verkställande direktôr

Revisionsberättelse
Till bolagsstamman i Travkompaniet Stall ROd AB (pub!)
Org nr 556606-9349

Jag har granskat ârsredovisningen och bokf~ringensamt styrelsens och verkställande direktörens
fOrvaltning i Travkompaniet Stall Rod AB (publ) fOr rakenskapsAret 2004-01-0! 2004-12-31. Det
ar styrelsen och verkstallande direktOren som har ansvaret fOr rakenskapshandlingarna och
fOrvaitningen och fOr aft ârsredovisningslagen tillampas vid upprattandet av arsredovisningen. Mitt
ansvar är aft uttala mig om ârsredovisningen och fOrvaltningen pa grundval av mm revision.
-

Revisionen har utfOrts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär aft jag planerat och
genomfort revisionen fOr aft i rimlig grad fOrsäkra mig om aft ârsredovisningen inte innehâller
vasentliga felaktigheter. En revision innefattar aft granska eft urval av underlagen fOr belopp och
annan information i rakenskapshandlingarna. I en revision ingâr ocksA aft prOva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktOrens tillampning av dem samt aft bedOma de
betydelseftilla uppskaftningar som styrelsen och verkställande direktoren gjort när de uppraftat
ârsredovisningen samt aft utvardera den samlade informationen i ârsredovisningen. Som underlag
fOr mitt uftalande om ansvarsfrihet har jag granskat vasentliga beslut, atgarder och fOrhállanden i
bolaget fOr aft kunna bedOma om nâgon styrelseledamot eller verkställande direktOren är
ersaftningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om nâgon styrelseledamot eller
verkställande direktOren 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 ârsredovisningslagen och ger dArmed en
rättvisande bild av bolagets resultat och stalining i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

FOrvaltningsberaftelsen ar fOrenlig med ârsredovisningens Ovriga delar.
Jag tillstyrker aft bolagsstämman fastställer resultatraikningen och balansrakningen, disponerar
vinsten enligt fOrslaget i fOrvaltningsberäftelsen och beviljar styrelsens ledamOter och
verkställande direktOren ansvarsfrihetfOr rakenskapsAret.

Stockholm den 16 maj 2005

Hans

Akervall

Auktoriserad revisor

