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Travkompaniets Stall AB bildades den 31 augusti 2006. Bolagen Travkompaniet Stall Röd 
AB, Travkompaniet Stall Blå AB och Travkompaniet Stall Grön AB har under året 
fusionerats in i Travkompaniets Stall AB genom kombination per den 31 augusti 2006. 
Bolagens intäkter och kostnader redovisas i Travkompaniets Stall AB från och med januari 
2006. 
 
Travkompaniets Stall AB bedriver tävlings- och avelsverksamhet med travhästar. Bolaget har 
under året innehållit 19 hästar, varav 11 fanns kvar per den 31 december 2006.  
 
Bolaget har inte haft några anställda under verksamhetsåret. 
 
Bolagets väsentligaste tillgångar är travhästar. Det finns inga garantier för att de hästar 
bolaget innehar eller förvärvar kommer att vinna några prispengar eller betinga ett högt pris 
vid försäljning. Bolagets resultat, och därmed också värdet, kan därför komma att påverkas 
snabbt beroende på mer eller mindre oförutsägbara händelser, såsom exempelvis 
tävlingsprestationer, avelsförutsättningar, sjukdomar och skador.  
 
 
 
Beskrivning av hästarna och deras prestationer under verksamhetsåret: 
  
Shergar Boko, hingst, född 2000 
 
Shergar Boko har under 2006 tränats av Stefan Hultman. 
Kriteriefyran från 2003 har haft några tuffa år sedan dess. Hästen gjorde endast två starter 
under 2004 och ingen 2005. Under inledningen av 2006 var denna kapable travare tillbaka i 
Frankrike på Stefan Hultmans filial, på den anrika träningsanläggningen Grosbois, där han 
tidigare har tränats. I slutet av februari gjorde hästen comeback i tävling och har sedan dess 
visat att tränare Stefan Hultmans enträgna försök har lönat sig. Den 14 maj blev han 
Travkompaniets första vinnare på fransk mark och Shergar har vunnit ytterligare två lopp 
sedan dess i Frankrike, där han fortsätter att matchas. 
 
Den här hingsten har en stamtavla långt utöver det vanliga och borde med största säkerhet ha 
en framtid som avelshingst. Skulle han som förmodat fortsätta tävla framgångsrikt ökar 
givetvis de möjligheterna, vilket tränare Stefan Hultman är övertygad om.  
 
2006 års tävlingsresultat:  
Antal starter: 14 
Vinster: 3 
Andraplatser: 3 
Tredjeplatser : 1 
Totalt insprunget 2006: 531.839 kr. 
Rekordet 2006: 15,4L 12,0aK   
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Jazzman, hingst, född 2002 
 
Jazzman tränades under 2006 av Stefan Hultman. 
Efter en spännande inledning på karriären 2005, då Jazzman vann 4 av sina 7 första starter, 
fick Jazzman problem under senare delen av det året. Problem som dessvärre höll i sig också 
under 2006 då Jazzman endast gjorde 4 starter utan att på något som helst vis göra sig själv 
rättvisa. Det blev ny operation, den här gången i ett framknä, under hösten och vidare träning 
med sikte på 2007. Så här långt ser allt bra ut med denna hingst som tidigare visat kapacitet 
att kunna tillhöra landets årgångselit och nu hoppas Sportchefen att det ska kunna räcka för att 
matcha den äldre eliten 2007. Jazzman har, sedan förvärvet, ägts till hälften av Menhammar 
Stuteri. 
 
2006 års tävlingsresultat: 
Antal starter 4 
Vinster: 0 
Andraplatser: 0 
Tredjeplatser : 0 
Totalt insprunget 2005: 29.000 kr. 
Rekordet 2006: 1.14,7aM 
 
 
Jaded, hingst, född 2002 
 
Jaded tränades under 2006 av Stefan Hultman. 
Travkompaniets Sportchef Stefan Hultman sa tidigt att det här kan vara den bästa häst han 
någonsin suttit bakom. Dessa ord står sig trots att 2006 blev något av en besvikelse för denna 
”ultratalang”. Denna maffiga hingst visade tidigt prov på mycket egen vilja och har aldrig 
varit helt enkel att ”få styr på”. Kriterievinnaren från 2005 inledde 2006 planenligt med seger, 
men sen gick det ”grus i maskineriet”.  
 
Jaded har varit svår att ”styra” i loppen och drabbats av infektioner. Hästen har också haft en 
hel del otur. I kvalet till årets höjdpunkt, Derbyt, bröt hästen ut i sista sväng och tappade fart. 
En bra spurt räckte inte till final och Jaded fick istället starta i ”Consolation” samma dag som 
finalen på Jägersro. ”Är det någon som tror att Jaded INTE vunnit finalen idag om han varit 
med?”, sa Stefan Hultman efter att Jaded utklassat motståndet i just det loppet. I kvalet till 
Europaderbyt några veckor senare fick han trava med punkterat sulkyhjul och svarade för en 
smått mirakulös insats som trea, vilket dock inte räckte till final. Sportchefen summerar  
 
året för Jaded som ett misslyckande och tycker att det saknas en nolla i siffrorna för 
insprungna pengar 2006.  
 
Nu laddas Jaded för att slå sig in i världseliten 2007. 
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I augusti såldes 50% av Jaded till Menhammar Stuteri.  
 
2006 års tävlingsresultat: 
Antal starter 12 
Vinster: 3 
Andraplatser: 1 
Tredjeplatser : 4 
Totalt insprunget 2006: 467.740  kr. 
Rekord 2006: 1.13,2aK 
 
 
High Speed, hingst, född 2000 
 
High Speed har under 2006 tränats av Stefan Hultman. 
High Speed inledde året hos Lotta Johansson, där Stefan Hultman väljer att placera sina 
”konvalescenter”. I april var hästen tillbaka på Yttersta där han förbereddes för att tävla i 
Frankrike under vår/sommar. I slutet av april debuterade hästen mycket riktigt i Frankrike, 
men kort därefter ådrogs hästen en skada på gaffelbandet. Sportchefen Stefan Hultman 
rekommenderade att Travkompaniet skulle sälja High Speed, då skadan var allvarlig och en 
möjlig comeback låg långt fram i tiden. High Speed såldes till Lotta Johansson, där han 
tidigare var som konvalescent, i juli 2006. 
 
2006 års tävlingsresultat (för Travkompaniets Stall): 
Antal starter 1 
Vinster: 0 
Andraplatser: 0 
Tredjeplatser : 0 
Totalt insprunget 2006: - 
Rekordet: 1.20.1M 
 
 
Sharky Boko, hingst, född 2000 
 
Sharky Boko har under 2006 tränats av Stefan Hultman och Petri Salmela. 
Sex år gammal inledde den här hingsten sitt tävlande i Norrland för Petri Salmela. Resultaten 
var blandade men precis som planerat valde Stefan Hultman att prova hästen i Frankrike, dit 
Sharky Boko åkte i april. Tretton starter blev det i Frankrike. Inledningsvis blev det mycket 
galopper, hästen var ovan vid det franska startsystemet där han blev lite stressad och 
galopperade men hästen lärde sig allt mer. I november beslutade Travkompaniet på inrådan av  
Sportchef Stefan Hultman att sälja Sharky Boko, som ställdes ut på auktion och blev såld. 
Dagen innan hann hästen med att avsluta sin tävlingskarriär för Travkompaniet, vilket han 
gjorde på allra bästa tänkbara vis – med seger. 
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2006 års tävlingsresultat (för Travkompaniets Stall): 
Antal starter 16 
Vinster: 1 
Andraplatser: 0 
Tredjeplatser : 0 
Totalt insprunget 2006: 157 478 kr 
Rekordet: 1.17.1L 
 
 
Tycoon Boko, hingst, född 2001 
 
Tycoon Boko har under 2006 tränats av Stefan Hultman. 
Tycoon Boko inledde året som konvalescent hos Lotta Johansso i Dalarna. Det är framförallt 
problem med framknäna som hindrat denna talang från att utvecklas till den potentiella topp-
travare han skulle kunna vara/blivit. I maj var han tillbaka på Ekerö hos Stefan Hultman, i juli 
gick han kvallopp på Solvalla och i augusti gjorde han comeback som tvåa, efter nästan ett års 
uppehåll. Hästen fortsatte att tävla på godkänt under sensommaren och hösten men  
 
Sportchef Stefan Hultman ansåg att Tycoon inte längre skulle kunna uppnå den potential vi 
först hade hoppats på, varför hästen såldes i november.  
 
2006 års tävlingsresultat (för Travkompaniets Stall): 
Antal starter 5 
Vinster: 0 
Andraplatser: 0 
Tredjeplatser : 1 
Totalt insprunget 2006: 34 000 kr. 
Rekordet: 1.14,0aK 
 
 
Information Center, sto, född 2001 
 
Information Center har under 2006 tränats av Stefan Hultman och Hans Adielsson. 
Information Center fanns under inledningen av året i Malmö hos Hans Adielsson.  
Där avslutade stoet 2005 på ett fantastiskt vis, men resultaten blev inte lika bra i fort-
sättningen på det nya året. Efter flitigt tävlande var Information Center tillbaka på Ekerö i 
maj, där vila väntade. Under sensommaren och hösten provade Stefan Hultman att tävla med 
hästen igen, men hon visade inte alls samma ”kämpaglöd”, varför Sportchefen rekom-
menderade försäljning. Information Center såldes tillbaka till uppfödaren, Menhammar 
Stuteri, där hon nu ska verka som avelssto. 
 
2006 års tävlingsresultat: 
Antal starter 14 
Vinster: 0 
Andraplatser: 1 
Tredjeplatser : 1 
Totalt insprunget 2006:  92.500 kr. 
Rekordet: 1.13,7aK 
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Jeroboam, hingst, född 2002 
 
Jeroboam har under 2006 tränats av Stefan Hultman. 
Som nybliven femåring fick Jeroboam åka till Lotta Johansson i Dalarna redan i januari 2006. 
Där väntade konvalescens på grund av ledinflammation i framknäna. I augusti kvalade hästen 
och sedan gjordes ett försök till comeback, men det kom aldrig längre än till ett försök och 
hästen fick opereras en tredje gång i sina framknän, samtidigt som han kastrerades. 
Rapporterna under slutet av året tyder på att ”tredje gången gillt” verkligen kan komma att 
gälla den här hästen. En häst som har kapacitet för att hävda sig väl på alla nivåer, varför 
Stefan Hultman under 2007 hoppas att hästen kan få utvecklas och visa sitt fulla kunnande.  
I augusti 2006 såldes 50 procent av hästen till Menhammar Stuteri. 
 
2006 års tävlingsresultat: 
Antal starter 0 
Vinster: 0 
Andraplatser: 0 
Tredjeplatser : 0 
Totalt insprunget 2005:  - 
Rekordet: - 
 
 
Jocose, hingst, född 2002 
 
Jocose har under 2006 tränats av Stefan Hultman. 
Jocose visade som treåring att han tillhörde kulltoppen och avslutade 2005 i december med 
två riktiga skalper; seger i ”Sören Nordins lopp” samt ”Big Noon-pokalen”. Det var meningen 
att vila och vinterträning skulle komma därefter. Då hästen var i bästa skick och i bästa form 
redan i februari valde tränare Stefan Hultman att årsdebutera redan då. Det blev seger direkt 
och därefter följde ett fantastiskt år för Jocose. Hästen, som tillhörde kulltoppen som treåring, 
blev nu en av de bästa, kanske den allra bästa fyraåringen i landet 2006. Hästen var bland de 
tre första i samtliga större årgångslopp under året och imponerade stort, trots att hästen inte 
hade någon tur alls i loppen. Året avslutades ändå med seger i Europa-derbyt för fyraåringar i 
Laval, Frankrike. Det visade sig senare i ett dopingprov att hästen kontaminerats med otillåten 
medicin och hästen fråntogs därför segern.  
 
 
”Det är beklagligt och det går inte att beskriva i ord hur tråkigt det känns med den historien. 
Men alla som vet något om trav vet, att det var inte på grund av att han kontaminerats med  
några nanogram av otillåten medicin som Jocose vann i Laval. Han vann för att han var bästa 
hästen”, berättade tränare Stefan Hultman efteråt. Då oklarhet råder angående provtagnings- 
datum har Travkompaniet, för att få säkerställt att prov tagits på rätt häst, valt att driva frågan 
om ett DNA test av provet gentemot det franska travförbundet. Samma Hultman förbereder 
hästen sedan november 2006 för att under 2007 ta Jocose in i världseliten.  
I augusti 2006 såldes 50 procent av hästen till Menhammar Stuteri. 
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2006 års tävlingsresultat: 
Antal starter 15 
Vinster: 7 
Andraplatser: 4 
Tredjeplatser : 2 
Totalt insprunget 2006: 2 501 375  kr. 
Rekordet: 1.11,9ak. 
 
 
Calvin Capar, hingst, född 1999 
 
Calvin Capar har under 2006 tränats av Stefan Hultman och Eric Bondo (Italien).  
Efter succéåret 2003, där Calvin Capar bl.a. segrade i Sprintermästaren på Halmstad och 
Fyraåringseliten på Solvalla, var förväntningarna stora på Calvin Capar. År 2004 var hästen 
en hårsmån från att vinna Gran Premio della Lotteria, Italiens största lopp för äldre elithästar. 
Calvin Capar var också en av 16 inbjudna till Europas största sprinterlopp, Elitloppet på 
Solvalla samma år. Efter det har Calvin Capar, som tidigare varit helt skadefri, haft stora 
problem med fysiken. 
 
I januari 2006 åkte Calvin Capar till Italien för att matchas för tävling, i regi av tränare Erik 
Bondo. Detta på rekommendation av Sportchef Stefan Hultman. Målet för tävlingsverksam-
heten var givetvis att Calvin Capar skulle komma tillbaka till världseliten. I juni rapporterade 
Eric Bondo ”klart för start” och hästen anmäldes. Hästen ströks kort innan start och någon tid 
senare konstaterades att hästen åter hade problem med gaffelbensfästet. I januari 2007 tog 
Stefan Hultman, efter rådfrågningar av veterinär och Eric Bondo i Italien, beslutet om att 
Calvin Capar slutar tävla. 
 
Calvin Capar har vid sidan av tävling också verkat som avelshingst under 2006. Detta gjordes 
möjligt genom ett samarbete med Menhammar Stuteri, till vilka stallbolaget tidigare har sålt 
30 % i Calvin Capar. Allevamento Folli, med vilken stallbolaget har ett samarbetsavtal,  
ansvarar för avelsverksamheten i Italien där Calvin funnits under hela 2006. För avel är 
intresset för Calvin Capar betydligt större i Italien än i Sverige, men möjlighet att betäcka 
med Calvin Capar i Sverige och andra länder finns och har hela tiden funnits genom transport 
av fryst sperma.  
 
Calvin Capar har funnits med sedan Travkompaniet startade 2001. Denne Italien-födde hingst 
var bolagets första starthäst och första vinnare. En fantastisk häst både på och utanför banan  
och omåttligt populär bland alla delägare. En större profil blir svårt att hitta. Saknaden är stor, 
men Calvin Capar finns med i bolaget och fortsätter att verka som avelshingst. 
 
Statistik Calvin Capar år 2006: 
Antal starter: 0 
Antal vinster: 0 
Antal andraplatser: 0 
Antal tredjeplatser: 0 
Totalt insprunget 2006: 0 
Rekord: - 
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Troy Boko, hingst, född 2001 
 
Troy Boko har under år 2005 tränats av Stefan Hultman och Hans Adielsson. 
Efter ett gediget första år på tävlingsbanan fanns förhoppningar på Troy Boko att han under 
sitt andra år 2005 skulle utvecklas ytterligare. En trög inledning gav dåliga startpoäng och 
Troy fick helt enkelt inte plats i lopp som han anmäldes till under en tid. Stefan Hultman 
hittade till slut ett lopp på Romme som Troy Boko också vann. Efter det togs beslut om att 
prova hos Hans Adielsson i Malmö, ett lyckat drag skulle det visa sig. Det blev ytterligare två 
vinster direkt under sensommaren innan det tog stopp i ett V75-lopp. Ytterligare ett par starter 
avslutade året där Troy inte visade samma fina form som tidigare.  
 
I januari 2006 såldes Troy Boko. 
 
2006 års tävlingsresultat: 
Antal starter 0 
Vinster: 0 
Andraplatser: 0 
Tredjeplatser : 0 
Totalt insprunget 2006:  - 
Rekord: - 
 
 
Joined Forces, hingst, född 2002 
 
Joined Forces har under år 2006 tränats av Stefan Hultman. 
Joined Forces inledde karriären trevande och visade inte lika stor potential som bolagets andra 
hästar i samma kull, J-kullen, från uppfödaren, Menhammar Stuteri.  
 
Hästen inledde 2006 med ”pallplacering” i sina tre första starter, varav en seger – hans första.  
Sportchef Stefan Hultman ansåg dock fortfarande att hästen hade begränsad potential varför 
Travkompaniet tackade ja till anbud om försäljning i mars 2006.  
 
2006 års tävlingsresultat: 
Antal starter 3 
Vinster: 1 
Andraplatser: 1 
Tredjeplatser : 1 
Totalt insprunget 2006:  31 000 kr 
Rekordet: 1.16,3M 
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Jampacked, hingst, född 2002 
 
Jampacked har under år 2006 tränats av Stefan Hultman. 
Jampacked visade redan som treåring (2005) kapacitet att tillhöra toppskiktet bland 
årskamraterna i Sverige. En oturlig skada i ett gaffelband avslutade det året och det dröjde 9 
månader innan Jampacked var tillbaka i tävling, den 26 april 2006. Då slutade hästen 2:a efter 
en imponerande insats. Det följdes av ojämna insatser under året innan hästen i september 
kastrerades. Ett ingrepp för att hästen ska lugna ner sig och lära sig hushålla med kraft och 
energi. Av allt att döma har ingreppet gett riktigt positiv effekt och nu jagar Jampacked efter 
en ny comeback. I augusti 2006 såldes 50 procent av hästen till Menhammar Stuteri. 
 
2006 års tävlingsresultat: 
Antal starter 8 
Vinster: 1 
Andraplatser: 1 
Tredjeplatser : 1 
Totalt insprunget 2006: 135 000 kr. 
Rekordet: 1.15,0aM 
 
 
Kerryman, hingst, född 2003 
 
Kerryman har under 2006 tränats av Stefan Hultman. 
Kerryman var en av sex hästar som stallbolaget förvärvade i januari 2006 från uppfödaren 
Menhammar Stuteri. Hästen visade tidigt stor talang och spåddes en lysande framtid, men 
hade svårt att orka med sin stora lekamen varför det tog lång tid innan hästen blev klar för 
start. I oktober kastrerades hästen för att hjälpa till och få hästen lite lättare men i november 
syntes inga stora märkbara förändringar varför stallbolaget valde att sälja Kerryman, på 
inrådan av Sportchef Stefan Hultman.  
 
2006 års tävlingsresultat: 
Antal starter  
Vinster:  
Andraplatser:  
Tredjeplatser :  
Totalt insprunget 2006:  
Rekordet: - 
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Kanallt, hingst, född 2003 
 
Kanallt har under 2006 tränats av Stefan Hultman. 
Kanallt var en av sex hästar som stallbolaget förvärvade i januari 2006 från uppfödaren 
Menhammar Stuteri. Hästen utvecklades inte i den takt Sportchefen önskade varför bolaget 
valde att sälja Kanallt i september 2006.  
 
Forts Kanallt: 
2006 års tävlingsresultat: 
Antal starter  
Vinster:  
Andraplatser:  
Tredjeplatser :  
Totalt insprunget 2006:  
Rekordet: - 
 
 
Kif Kif, hingst, född 2003 
 
Kif Kif har under 2006 tränats av Stefan Hultman. 
Kif Kif var en av sex hästar som stallbolaget förvärvade i januari 2006 från uppfödaren 
Menhammar Stuteri. Hingsten ansågs tidigt vara en stor talang och låg dessutom långt fram i 
utveckling. Redan i mars 2003 var hästen på väg mot debut när han fick problem med halsen. 
Problem som dessvärre varade året ut och följdes av ytterligare två ingrepp och det var först i 
slutet av året som rapporterna åter gick i dur. Hästen tränas nu för fullt och förhoppningen om 
att Kif Kif ska få tävla och utveckla den talang han tidigt visade prov på kvarstår. 
 
2006 års tävlingsresultat: 
Antal starter  
Vinster:  
Andraplatser:  
Tredjeplatser :  
Totalt insprunget 2006:  
Rekordet: - 
 
 
Kick Back, hingst, född 2003 
 
Kick Back har under 2006 tränats av Stefan Hultman. 
Kick Back var en av sex hästar som stallbolaget förvärvade i januari 2006 från uppfödaren 
Menhammar Stuteri. En oerhört välstammad hingst och med en exteriör som väcker upp-
märksamhet. Dessutom tilldelad lovord utöver det vanliga under sin tid som unghäst och det 
var med stora förväntningar som stallbolaget såg fram emot att få se Kick Back debutera 
under 2006. Av det blev intet då hästen oturligt skadade sig allvarligt i hagen redan tidigt 
under året. I november var hästen på väg tillbaka men drabbades av en reaktion i böjsenan.   
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En riktig vilde i hagen således, varför Sportchef Stefan Hultman rekommenderade kastration 
och som valack kämpar den här talangen för att komma tillbaka och bolaget har på intet vis 
gett upp hoppet om att Kick Back kan vara en stjärna i blivande. Kick Back har, sedan 
förvärvet, ägts till hälften av Menhammar Stuteri. 
 
2006 års tävlingsresultat: 
Antal starter  
Vinster:  
Forts Kick Back: 
Andraplatser:  
Tredjeplatser :  
Totalt insprunget 2006:  
Rekordet: - 
 
 
Kentucky Booze, hingst, född 2003 
 
Kentucky Booze har under 2006 tränats av Stefan Hultman. 
Kentucky Booze var en av sex hästar som stallbolaget förvärvade i januari 2006 från 
uppfödaren Menhammar Stuteri. Precis som sina kullkamrater i bolaget en mycket väl-
stammad hingst som i juni var först ut att debutera av ”K-hästarna”.  
 
Det blev en seger och en andraplats på de fyra första starterna och Kentucky Booze 
imponerade så smått. Avslutningen blev inte lika bra och hästen hade en hel del otur med 
infektioner och utvecklades inte som tränaren hoppats under slutet av året. Hoppet kvarstår 
ändå om att den här stora hästen ska kunna växa i sin stora kropp och utnyttja sin talang fullt 
ut under 2007. Kentucky Booze har, sedan förvärvet, ägts till hälften av Menhammar Stuteri. 
 
 
2006 års tävlingsresultat: 
Antal starter: 9 
Vinster: 1 
Andraplatser: 1 
Tredjeplatser : 1 
Totalt insprunget 2006: 43.000 kr. 
Rekordet: 1.16,2K 
 
 
Kippis, hingst, född 2003 
 
Kippis har under 2006 tränats av Stefan Hultman. 
Kippis var en av sex hästar som stallbolaget förvärvade i januari 2006 från uppfödaren 
Menhammar Stuteri. Kippis är en ganska oansenlig häst som inte utmärker sig nämnvärt i 
träning. Tvärtom tvekade tränaren när hingsten under sommaren fortfarande inte ville gå 
fortare i träning än vad han gjorde ett år tidigare. Hästen hade annars utvecklats exteriört och 
visade fint temperament och hade inga som helst problem med fysiken. Tränare Stefan  
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Hultman provade därför i juni att debutera Kippis – som vann direkt. Det blev seger också i 
den andra starten och Kippis visade sig vara en ”helt annan häst” i tävling än i träning. Hästen 
avslutade året med seger i V75 och trots att han inte ändrat inställning i träning finns det här 
ganska stora förhoppningar om att Kippis kan komma att utvecklas mycket under 2007 och 
kunna matcha årgångstoppen. 
 
2006 års tävlingsresultat: 
Antal starter: 7 
Vinster: 3 
Andraplatser: 0 
Tredjeplatser : 1 
Totalt insprunget 2006: 175.500 kr. 
Rekordet: 1.15,1K 
 
 
 
Verksamheten i Travkompaniets Stall förväntas att bedrivas i samma omfattning under 2007. 
 
Moderbolaget Travkompaniet på Ekerö AB har lämnat ett villkorat aktieägartillskott på 300 
tkr till dåvarande Travkompaniet Stall Grön AB. Detta återfinns numera i Travkompaniets 
Stall AB. Om bolagsstämman så beslutar kan detta återbetalas. 
 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade vinsten 1 768 547:50 kr 
balanseras i ny räkning.  
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RESULTATRÄKNING - Travkompaniets Stall AB (TSEK)  Not 9.   
     
   2006
Rörelsens intäkter    
     
 Nettoomsättning Not 1 3 562 
 Övriga rörelseintäkter  63 
   3 625 
     
Rörelsens kostnader    
     
 Övriga externa kostnader Not 2 och 4 -4 930 

 
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar Not 3 -737

   -5 667 
     
Rörelseresultat  -2 042 
     
     
Resultat från finansiella poster    
     

 
Realisationsresultat från avyttringar av 
anläggningstillgångar  3 166 

 Ränteintäkter  126 
 Räntekostnader  -201
   3 091 
    
 Resultat efter finansiella poster  1 049 
     
 Bokslutsdispositioner   
 Avskrivningar över plan        -2 970  
   
     

  Årets resultat            -1 921                 
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BALANSRÄKNING (TSEK)   Not 9. 

 
 

TILLGÅNGAR    2006-12-31  
        
Anläggningstillgångar      
        
 Materiella anläggningstillgångar     
 Travhästar   Not 3 3 300  
        
        
Summa anläggningstillgångar   3 300  
        
Omsättningstillgångar      
        
        
 Kortfristiga fordringar      
 Kundfordringar   114  
 Fordringar på koncernföretag   3 494  
 Övriga fordringar   724  
 Förutbetalda kostnader      
 och upplupna intäkter  Not 5 376  
     4 708  
        
 Kassa och bank   6  
        
Summa omsättningstillgångar   4 714  
        
        
SUMMA TILLGÅNGAR   8 014  
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BALANSRÄKNING (TSEK)     Not 9.     
        
EGET KAPITAL OCH SKULDER  2006-12-31  
       
Eget kapital   Not 6    
        
 Bundet eget kapital      

 
Aktiekapital 
(140.000 aktier)    1 500  

 Reservfond    101  
     1 601  
 Fritt eget kapital       
 Balanserad vinst   3 689  
 Årets resultat    -1 921  
     1 769  
        
Summa eget kapital    3 370  
        
Obeskattade reserver  Not 7 3 299  
        
Skulder       
        
 Kortfristiga skulder      
 Leverantörsskulder   865  
 Övriga skulder    124  
 Upplupna kostnader      
 och förutbetalda intäkter  Not 8 356  
     1 345  
        
Summa skulder    1 345  
      
        
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 014  
 
 
 
 
   
              
Ställda panter 
Företagshypoteksbrev            3 400  
Ansvarsförbindelser                 300  
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ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER: 
 
Bolaget följer Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens rekommendationer.  
 
Värderingsprinciper 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när det på basis  
av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad 
 med innehavet tillfaller företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett 
 tillförlitligt sätt. I bolaget redovisas travhästar som materiella anläggningstillgångar. 
 
Som följer av att bolagets tillgångar är levande djur kan värdet komma att ändras snabbt  
beroende på oförutsägbara framtida händelser såsom sjukdom, skador, tävlingsprestationer 
 och avelsförutsättningar. 
 
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekono- 
misk livslängd. Nedskrivning sker om det kan antas att en värdenedgång på anläggnings- 
tillgången är bestående. 
 
Enligt god redovisningssed och lagstiftning har inga orealiserade övervärden bokförts 
 
Följande avskrivningstider tillämpas: 
Travhästar 10 år 
 
Fordringar 
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. 
 
Redovisning av intäkter 
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som intäkt har redovisats  
verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas i form av prispengar och vinster 
 vid försäljning av travhästar. 
 
Fusion 
Under året har Travkompaniet Stall Röd AB, Travkompaniet Stall Blå AB och  
Travkompaniet Stall Grön AB fusionerats in i Travkompaniets Stall AB genom  
kombination per den 31 augusti 2006. Fusionen har redovisats i enlighet med 
 BFNAR 2003:2 Redovisning av fusion. 
 
Koncernuppgifter 
Bolaget är dotterbolag till Travkompaniet på Ekerö AB, organisationsnummer 556592-7653 
 med säte på Ekerö. Bolagets verksamhet påbörjades genom fusion av Travkompaniet på  
Ekerö AB:s tidigare tre dotterbolag, Travkompaniet Stall Röd AB, 55606-9349, Travkompaniet  
Stall Grön AB, 556606-9356 samt Travkompaniet Stall Blå AB, 55606-9331, samtliga med säte 
på Ekerö. 
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NOTER (TSEK) 
 

Not 9 
Översiktlig jämförelse med år 2005 
 
Nedan visas en översiktlig jämförelse med 2005 års siffror, som om fusionen hade skett redan 
år 2005, genom en ackumulering av utfallen i Travkompaniet Stall Röd AB, Travkompaniet 
Stall Blå AB och Travkompaniet Stall Grön AB. 
 

  
 
  

 RESULTATRÄKNING (TSEK)  2006 2005
     
 Rörelsens intäkter  3 625  4747
     
 Rörelsens kostnader  -5 667 -4 483
     
   Rörelseresultat  -2 042 264
     
 Resultat från finansiella poster  3 091 -1 544
    
 Resultat efter finansiella poster  1 049 -1 280
     

 
Bokslutsdispositioner; Avskrivningar 
över plan        -2 970             1 275

     
    Årets resultat.            -1 921                 -5
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NOTER (TSEK) 
 
Not 9 forts 

 Översiktlig jämförelse med år 2005 

 
TILLGÅNGAR    2006-12-31  2005-12-31
        
Summa anläggningstillgångar   3 300  4 476
        
Omsättningstillgångar      
 Kortfristiga fordringar              4 708              4 023
 Kassa och bank   6                 56 
        
Summa omsättningstillgångar   4 714  4 079
        
        
SUMMA TILLGÅNGAR   8 014  8 555
 
     

 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER  2006-12-31  2005-12-31
     
Bundet eget kapital            1 601           1 601 
Fritt eget kapital              1 769              3 689
 
Summa eget kapital         3 370       5 290 
       
Obeskattade reserver        3 299        328 
       
Skulder       
Kortfristiga skulder                1 345                      2 937
       
Summa skulder        1 345       2 937 
      
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     8 014      8 555 
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NOTER (TSEK) 
 
Not 1 
Rörelsens intäkter  2006  
      
 Inkörda prispengar i Sverige 3 164  
 Inkörda prispengar i utlandet  313  
 Övrigt  85  
   3 562  
Not 2      
Revisionsarvode     
      

 
Revisionsarvode till KPMG för revision och revisionsnära 
rådgivning uppgår till 62 tkr.    

       
Not 3       
Travhästar   2006  
       
 Ackumulerade anskaffningsvärden     
 Ingående balans   0  
 Tillfört genom fusion   6 210  
 Nyanskaffningar   3 000  
 Försäljningar   -4 950  
    4 260  
 Ackumulerade avskrivningar enligt plan     
 Ingående balans   0  
 Tillfört genom fusion   -1 284  
 Försäljningar   1 062  
 Årets avskrivning enligt plan   - 737  
    -959  
 Ackumulerade nedskrivningar      
 Ingående balans   0  
 Tillfört genom fusion   -450  
 Försäljningar   450  
 Årets nedskrivning   0  
    0  
      
 Restvärde vid årets slut   3 300  
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NOTER (TSEK) 
 
Not 4 
Övriga externa kostnader 2006  

Tränings-, tävlings- och därmed förenliga kostnader  3 420   
Hästförsäkringar  309   
Hemsida på webben/ekonomi/administration  648   
Övriga kostnader  553   

  4 930   
Not 5 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Upplupna tävlingsintäkter         105    
Förutbetalda leasingkostnader         84     
Övrigt       187    

       376    
Not 6     Fritt 
Eget kapital Aktiekapital  Reservfond eget kapital
 Ingående balans                  0     0          0 
 Tillfört genom fusion 1 500  101    3 689 
 Årets resultat upparbetat före fusionen      3 588 
 Årets resultat från och med den 31 augusti 2006     -5 509
 Utgående balans 1 500  101   1 769 
       

 
Villkorad återbetalningsskyldighet för 
aktieägartillskott uppgick till 300 tkr.      

 
 
Not 7       
Obeskattade reserver   2006
 Ingående balans       0   
 Tillfört genom fusion     329    
 Avskrivningar utöver plan  2 970  
   3 299  
 Not 8     
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter      

 Upplupna kostnader till Menhammar Stuteri                          0       298      
          Övrigt                        58   
   356   
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