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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Coktail Iron, sto, född 1998

Calvin Capar,  hingst, född 1999

mest övertygande seger. I september-oktober provade Calvin Capar i två starter lyckan i Italien, 

under 2003.

Statistik Calvin Capar år 2002:
Antal starter:  17
Antal vinster:  5
Antal andraplatser:  2
Antal tredjeplatser:  3
Totalt insprunget 2002:  610 500 kronor
Rekord:  1.13,0 ak

mersmak då han bland annat var trea och tvåa i E3-revancherna, slagen av kulltopparna Naglo 
respektive Rae Boko. Caalvin Capar har förväntningar på sig att tillhöra kulltoppen också 

förväntningar som tränare Stefan Hultman har på denne Italien-födda hingst. I sitt livs sjätte start 
startade Calvin Capar i 3-åringseliten på Solvalla under Elitloppssöndagen. En fjärdeplacering och 
sluttid på 1.14,7 trots två galopper var ett styrkebesked. Juliloppet på Örebro var kanske årets 

dock utan framgång. Väl hemma igen vann Calvin Capar direkt och avslutningen på året gav 

underbart psyke. Tror det kan bli perfekt för Coktail Iron". Föl väntas i maj 2003.

Calvin Capar har under 2002 funnits i tränare Stefan Hultmans regi, på Yttersta Gård. Hästen 
debuterade 28 januari på Solvalla. Hästen slutade då oplacerad, men var ursäktad av halsinfektion.
Men därefter fortsatte Calvin Capar att starta under 2002 och infriade i alla fall till en del de höga 

ett bra fölsto, och beskriver 5-åriga Coktail Jet-stoet som en häst med fantastiskt fint blod. 
Hon har riktigt fin exteriör, vacker som en tavla då hon är stor och lång. I juli 2002 betäcktes 
Coktail Iron med Fast Photo. Fast Photo är Menhammar Stuteris senaste tillskott i aveln och 2002 
var hingstens första säsong som avelshingst. Hingsten beskrivs av Stefan Hultman som  

gå tävlingstider. Hon behandlades, men problemen återkom. Det krävs enormt mycket av en häst 
om man ska tävla på elitnivå. Coktail Iron har problem med sina knän och håller inte för detta. 
Därför rekomenderade Travkompaniets sportchef, Stefan Hultman, att Coktail Iron inte skall tränas 
vidare utan istället ska betäckas. Stefan Hultman tror att Coktail Iron har alla förutsättningar att bli 

Travkompaniet Stall Röd AB bedriver tävlingsverksamhet med travhästar. Bolaget innehar 

Coktail Iron inledde år 2002 i Malmö, i Hans Adielssons träning. Stoet hade tidigare haft en del 

fortsatte hos Hans Adielsson och Coktail Iron fick alltjämt reaktion i sina framknän när hon skulle 
bekymmer med förkylningar och halsbesvär, vilket gjorde att hästen kom efter i träning. Problemen 

fem travhästar.

"en spännande hingst. Stor, vacker och rör sig väldigt lätt. Men inte minst verkar hästen ha ett
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Scott Boko,  hingst, född 2000

Hemlock, hingst, född 2000

ypperlig stam.

Hesitate,  hingst, född 2000

godkänt kval på tiden 1.24,2. Scott Boko har inte haft några bekymmer och har under hela året 

Scott Boko har under hela år 2002 funnits i tränare Stefan Hultmans regi, på Yttersta Gård.
Scott Boko gick godkänt premielopp 3 juli på Solvalla, tiden 1.34,2. Den 4 september blev det 

under senvintern utan några komplikationer. Hemlock bedöms som ytterst lovande och med 

Hesitate har under hela år 2002 funnits i tränare Stefan Hultmans regi, på Yttersta Gård. 
Hesitate gick godkänt premielopp 11 december på Solvalla, tiden 1.38,1. Den 23 december blev 

tränats kontinuerligt. Hästen bedöms som talangfull och med en fysik utöver det normala.

Hemlock har under hela år 2002 funnits i tränare Stefan Hultmans regi, på Yttersta Gård.
Hemlock gick godkänt premielopp på Solvalla, tiden 1.35,1. Hemlock har tränats kontinuerligt 
under hela året fram till hösten, då han fick inflammation i glidleden i hasen, höger bakben. Detta 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel 
1 738 423 kronor, balanseras i ny räkning.

det också godkänt i kval, tiden 1.27,8. Hesitate är en riktigt stor häst som tränats kontinuerligt under 
hela året, utan några skador. Hästen behöver dock rejält med tid för att växa in i sin stora kropp, 
men bedöms kunna bli lika bra som sin tre år äldre bror Eller (2,2 miljoner).

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

medförde att han inte kunde gå kvallopp innan årets slut. Hästen var dock tillbaka i full träning 
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mest övertygande seger. I september-oktober provade Calvin Capar i två starter lyckan i Italien, 

mersmak då han bland annat var trea och tvåa i E3-revancherna, slagen av kulltopparna Naglo 
respektive Rae Boko. Caalvin Capar har förväntningar på sig att tillhöra kulltoppen också 

förväntningar som tränare Stefan Hultman har på denne Italien-födda hingst. I sitt livs sjätte start 
startade Calvin Capar i 3-åringseliten på Solvalla under Elitloppssöndagen. En fjärdeplacering och 
sluttid på 1.14,7 trots två galopper var ett styrkebesked. Juliloppet på Örebro var kanske årets 

dock utan framgång. Väl hemma igen vann Calvin Capar direkt och avslutningen på året gav 

underbart psyke. Tror det kan bli perfekt för Coktail Iron". Föl väntas i maj 2003.

Calvin Capar har under 2002 funnits i tränare Stefan Hultmans regi, på Yttersta Gård. Hästen 
debuterade 28 januari på Solvalla. Hästen slutade då oplacerad, men var ursäktad av halsinfektion.
Men därefter fortsatte Calvin Capar att starta under 2002 och infriade i alla fall till en del de höga 

ett bra fölsto, och beskriver 5-åriga Coktail Jet-stoet som en häst med fantastiskt fint blod. 
Hon har riktigt fin exteriör, vacker som en tavla då hon är stor och lång. I juli 2002 betäcktes 
Coktail Iron med Fast Photo. Fast Photo är Menhammar Stuteris senaste tillskott i aveln och 2002 
var hingstens första säsong som avelshingst. Hingsten beskrivs av Stefan Hultman som  

gå tävlingstider. Hon behandlades, men problemen återkom. Det krävs enormt mycket av en häst 
om man ska tävla på elitnivå. Coktail Iron har problem med sina knän och håller inte för detta. 
Därför rekomenderade Travkompaniets sportchef, Stefan Hultman, att Coktail Iron inte skall tränas 
vidare utan istället ska betäckas. Stefan Hultman tror att Coktail Iron har alla förutsättningar att bli 

Travkompaniet Stall Röd AB bedriver tävlingsverksamhet med travhästar. Bolaget innehar 

Coktail Iron inledde år 2002 i Malmö, i Hans Adielssons träning. Stoet hade tidigare haft en del 

fortsatte hos Hans Adielsson och Coktail Iron fick alltjämt reaktion i sina framknän när hon skulle 
bekymmer med förkylningar och halsbesvär, vilket gjorde att hästen kom efter i träning. Problemen 

"en spännande hingst. Stor, vacker och rör sig väldigt lätt. Men inte minst verkar hästen ha ett
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godkänt kval på tiden 1.24,2. Scott Boko har inte haft några bekymmer och har under hela året 

Scott Boko har under hela år 2002 funnits i tränare Stefan Hultmans regi, på Yttersta Gård.
Scott Boko gick godkänt premielopp 3 juli på Solvalla, tiden 1.34,2. Den 4 september blev det 

under senvintern utan några komplikationer. Hemlock bedöms som ytterst lovande och med 

Hesitate har under hela år 2002 funnits i tränare Stefan Hultmans regi, på Yttersta Gård. 
Hesitate gick godkänt premielopp 11 december på Solvalla, tiden 1.38,1. Den 23 december blev 

tränats kontinuerligt. Hästen bedöms som talangfull och med en fysik utöver det normala.

Hemlock har under hela år 2002 funnits i tränare Stefan Hultmans regi, på Yttersta Gård.
Hemlock gick godkänt premielopp på Solvalla, tiden 1.35,1. Hemlock har tränats kontinuerligt 
under hela året fram till hösten, då han fick inflammation i glidleden i hasen, höger bakben. Detta 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel 

det också godkänt i kval, tiden 1.27,8. Hesitate är en riktigt stor häst som tränats kontinuerligt under 
hela året, utan några skador. Hästen behöver dock rejält med tid för att växa in i sin stora kropp, 
men bedöms kunna bli lika bra som sin tre år äldre bror Eller (2,2 miljoner).

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

medförde att han inte kunde gå kvallopp innan årets slut. Hästen var dock tillbaka i full träning 
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RESULTATRÄKNING

2002-05-01-
2002-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 615 900

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader Not 1 -620 972
Avskrivning av materiella
anläggningstillgångar Not 2 -133 344

-754 316

Rörelseresultat -138 416

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 18

Årets resultat -138 398
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2001-02-23-
2002-04-30

47 000

-558 159

-66 672
-624 831

-577 831

-

-577 831
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR 2002-12-31 2002-04-30

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Travhästar Not 2 1 799 984 1 933 328

Summa anläggningstillgångar 1 799 984 1 933 328

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar på koncernföretag 160 811 8 094
Övriga fordringar 58 293 20 747
Upplupna intäkter 245 125 15 120

464 229 43 961

Kassa och bank 16 540 -

Summa omsättningstillgångar 480 769 43 961

SUMMA TILLGÅNGAR 2 280 753 1 977 289
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BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2002-12-31 2002-04-30

Eget kapital Not 3

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

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 876 821 2 017 095
Årets resultat -138 398 -577 831

1 738 423 1 439 264

Summa eget kapital 2 238 423 1 939 264

Skulder

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader 42 330 38 025

42 330 38 025

Summa skulder 42 330 38 025

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 280 753 1 977 289

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 2002-12-31 2002-04-30

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående balans 2 000 000
Nyanskaffningar               - 2 000 000

2 000 000 2 000 000
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående balans -66 672
Årets avskrivning enligt plan -133 344 -66 672

-200 016 -66 672

Planenligt restvärde vid årets slut 1 799 984 1 933 328

Not 3 Fritt 
Eget kapital Aktiekapital eget kapital

Ingående balans 500 000 1 439 264
Aktieägartillskott 437 557
Årets resultat              -138 398
Utgående balans 500 000 1 738 423

Stockholm den              

Lars Bönnelycke Nils Sköld Anders Nilsson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den       
KPMG AB

Hans Åkervall
Auktoriserad revisor

Aktieägartillskott redovisades föregående period över resultaträkningen med 517 095 kronor.
För innevarande period sker redovisning direkt mot eget kapital. Jämförelsesiffran i
resultaträkningen är ändrad.


