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Förvaltningsberättelse
Travkompaniet Stall Röd AB har bedrivit sin verksamhet i överensstämmelse med bolagsordningen.
Bolaget har fem hästar:
Coktail Iron, Sto, född 1998
Coktail Iron fanns fram till den 25/11-2001 på Yttersta Gård, i travtränare Stefan Hultmans regi. Stoet
hade under vinter/vår en hel del bekymmer med förklylningar och halsbesvär, vilket gjorde att
hon kom efter i träning. Under sommaren och hösten var hon i full träning i backe och på
mottionsslinga (7,2 km), men hade stundtals bekymmer med sina knän. Hösten gav dock positiva
besked och Coktail Iron närmade sig tävling. Tränaren Stefan Hultman ansåg dock att det hårda klimatet
missgynnade henne, särskilt då hästen ogärna ska gå med brodd. Coktail Iron hamnade därför i
Malmö och hos Hans Adielsson. Coktail Iron gick provlopp under andra veckan hos Adielsson,
med beröm godkändt. Därefter har hon åter haft bekymmer med sina knän. Hans Adielsson
har lagt om träningen för hästens del, som nu bara ridtränas och kommer förhoppningsvis till
start 2002. Coktail Iron gick under år 2000, godkännt, 1.33,2/2160 meter premielopp på Solvalla,
samt 22/11 Godkänd, 1.23,6, kvallopp, också det på Solvalla.
Calvin Capar, hingst, född 1999
Calvin Capar har under hela år 2001 funnits på Yttersta Gård I Stefan Hultmans regi. Vinter och
vår ägnades åt träning i backe och på motionsslinga (7,2 km) tre gånger i veckan. Calvin capar åt
dåligt under vintern och tappade en del vikt, men var snabbt tillbaka med god aptit kort tid efter.
Han visade tidigt talang och möjlighet till start redan 2001 fanns.Tränare Stefan Hultman valde
dock att vänta till förmån för en långsiktig planering för hästen. 26/9 kvalade Calvin Capar godkänt
på Solvalla, 1.25,1/2160 meter.
Scott Boko, hingst, född 2000
Hemlock, hingst, född 2000
Hesitate, hingst, född 2000
Hästarna födda år 2000 har under hela året gått gemensamt i hagar. Under vinter/vår har de varit på
de stuterier där de fötts upp, Menhammar Stuteri (Hemlock, Hesitate) samt Boko Stables
(Scott Boko). Under sommaren gick de gemensamt på ängsbete vid Menhammar. I månadsskiftet
augusti/september kom de till Yttersta Gård och tränare Stefan Hultman. De gick samtidigt
officiellt i träning hos Stefan Hultman. Samtliga hästar födda 2000 fanns då i utestall med utedrift,
hingstar för sig och ston för sig. Under de första två månaderna på Yttersta fick de vänja sig med
utrustning för travhäst, tömköras, gå för vagn samt trava kortare intervaller på 500 meter på rakbana.
i november började de köras på motionsslinga (7,2 km) tre gånger i veckan.
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RESULTATRÄKNING 2001-02-23-2001-12-31
TÄVLINGSVERKSAMHETEN
Tävlingsintäkter
Tävlingskostnader
Reslutat tävlingsverksamheten

1 100
-10 164
-9 064

Övriga kostnader
Veterinärkostnader
Tränarkostnader
Övriga kostnader djur
Transporter djur
Hästförsäkring
Summa övriga kostnader

-32 299
-267 473
-2 615
-6 190
-26 897
-335 474

Rörelseresultat

-344 538

Erhållet aktieägartillskott
Årets resultat

335 474
-9 064
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BALANSRÄKNING 2001-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Travhästar
Korfristiga fordringar
Momsfordran
Förutbetald kostnad
SUMMA TILLGÅNGAR

2 000 000

73 499
800
2 074 299

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Aktieägartillskott

Fritt eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Skulder
Långfristiga skulder
Travkompaniet på Ekerö
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

500 000
1 500 000
2 000 000

-9 064
1 990 936

42 117

41 246
83 363
2 074 299

