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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Travkompaniet Stall Blå AB bedriver tävlingsverksamhet med travhästar. Bolaget innehåller
fem hästar per 31 december 2003.
Gendarme, hingst, född 1999
Gendarme fanns fram till september i tränare Stefan Hultmans regi, på Yttersta Gård.
Gendarme årsdebuterade redan i januari – och vann direkt. Hästen matchades för att tillhöra
kulltoppen. Gendarme kvalade i maj in till final i Kungapokalen, men slutade oplacerad.
Veterinär konstaterade att hästen drabbats av överträningssymptom och på Stefan Hultmans
inrådan kastrerades hästen i juni. Efter vila valde Sportchef Stefan Hultman att överlåta
träningen till Flemming Jensen.
Med ridträning som nytt koncept kunde Gendarme tränas för ”comeback”, vilket skedde i
november, då hästen blev tvåa på Åby.
Travkompaniet Stall Blå har kontaktats av hästägare i Frankrike och sålde Gendarme i början
av 2004.
Ny miljö, bättre väderförhållanden, fortsatt ridträning och matchning i montélopp är
förutsättningar som talar för hästen Gendarme men också för en försäljning.
2003 års tävlingssäsong har resulterat i:
8 starter, 1 seger, 1 andraplats, 2 tredjeplatser.
Gendarme har sprungit in 117.000 kr, ett snitt på över 14.600:- per start. Rekordet 17,1m
15,1am
Half Volley, sto, född 2000
Half Volley har under hela år 2003 funnits i tränare Stefan Hultmans regi, på Yttersta gård.
Half Volley tillhörde under 2003 den absoluta eliten bland treåriga ston.
I intjänade pengar fanns hon bland dom 10 bästa treårsstona i hela landet.
Detta trots att hästen två gånger tidigt på året skadat sig olyckligt i hagen och tvingats till
längre vila. Under andra halvåret gick det desto bättre. I juni segrade hon i Breeders'Crown. I
oktober kvalade Half Volley in till final i Oaks, en final där Half Volley med mersmak gick i
mål som fyra.
I december startade vinterträningen inför 2004, ett år då Half Volley matchas mot
årskullstoppen bland ston.
2003 års tävlingssäsong har resulterat i:
13 starter, 2 segrar, 2 andraplatser, 2 tredjeplatser.
Half Volley har sprungit in 423.500 kr, ett snitt på över 32.500:- per start.
Rekordet 17,0m 14,5ak.
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Shergar Boko, hingst, född 2000
Shergar Boko har under hela år 2003 funnits i tränare Stefan Hultmans regi, på Yttersta gård.
Shergar Boko matchades tidigt för att tillhöra den absoluta eliten bland kullkamraterna.
I februari debuterade hästen med en femteplats. Andra starten dröjde till april, men då blev det
seger. Därefter har hästen matchats i tuffast tänkbara konkurrens; Breeders'Crown, E3 och
V75.
I oktober kvalade Shergar Boko in till final i Kriteriet. En final i vilken Shergar tog en
meriterande fjärdeplats, men segern var inom räckhåll den dagen.
I intjänade pengar ligger han bland de 20 bästa treårshingstarna i Sverige. Shergar hade
säkerligen funnits högre upp om det inte vore för att hans insatser i tävling varierat och
galopper förstört.
Shergar bedöms ha mycket utveckling kvar och vintertränas med start i december 2003 för att
tillhöra kulltoppen under 2004.
2003 års tävlingssäsong har resulterat i:
18 starter, 2 segrar, 2 andraplatser, 1 tredjeplatser. Oplacerad 8 gånger och galopperat i lopp
tre gånger.
Shergar Boko har sprungit in 406.000 kr, ett snitt på över 22.500:- per start.
Rekordet *18,2m 14,3ak 14,5am 15,8al

Hiking, hingst, född 2000
Hiking har under hela år 2003 funnits i tränare Stefan Hultmans regi, på Yttersta gård.
Hiking bedöms vara ett exteriört praktexemplar och förväntningarna inför 2003 var höga.
Pine Chip-sonen debuterade i mars på Solvalla med en andraplats. Hästen travade 14,9
voltstart redan i sin sjätte start och har tre andraplatser på totalt elva starter under året, ett år
som dock varit en besvikelse med tanke på de högt ställda förväntningarna.
Tränare Stefan Hultman oroade sig för hästens nervositet i tävlingssammanhang och på
veterinärens inrådan kastrerades Hiking i november för att försöka få hästen att bli mer
harmonisk. Hästen vilade efter det men kommer under januari 2004 tränas för comeback på
tävlingsbanan. Förväntningarna är fortfarande höga.
Hiking var tidigt en favorit för tränare Stefan Hultman, som inte vill ändra sig på den punkten.
2003 års tävlingssäsong har resulterat i:
11 starter, 0 segrar, 3 andraplatser, 1 tredjeplatser.
Hiking har sprungit in 101.500 kr, ett snitt på över 9.200:- per start.
Rekordet 14,9k 15,8m 15,2am 18,4al
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Scioto Boko, hingst, född 2000
Scioto Boko bedömdes tidigt som en tung och lite trög häst som behövde få lite extra tid på
sig att utvecklas. Hästen var dock redan i februari inne på Solvalla för att gå snabbjobb och
debuten var inte långt borta. Scioto tvingades dock till vila beroende på sina knän, vilka
gjorde sig påminda fler gånger och gjorde det omöjligt att träna hästen kontinuerligt. I maj
togs beslutet att operera Scioto Boko. Det var ligamenten inne i knäleden som håller ihop
skelettdelarna som inte var bra. 3 månaders konvalescens följde och först i oktober var det
dags för kval som misslyckades.
Sportchef Stefan Hultman ansåg att Scioto Boko borde provas i ny miljö och med nya
träningsmetoder. I december flyttades Scioto Boko till Petri Salmela i Boden, där rapporterna
så här långt är positiva.
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel
1 692 263 kronor, balanseras i ny räkning.
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RESULTATRÄKNING
2003-01-012003-12-31

2002-01-012002-12-31

1 065 900

417 600

Not 1

-1 021 255

-844 921

Not 2

-200 000

-200 004

Not 2

-310 995
-1 532 250

-1 044 925

-466 350

-627 325

Ränteintäkter

111

110

Årets resultat

-466 239

-627 215

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivning av materiella
anläggningstillgångar
Nedskrivning av materiella
anläggningstillgångar

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
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BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR

2003-12-31

2002-12-31

1 289 001

1 799 996

1 289 001

1 799 996

887 530
47 713

145 117
60 108

10 000
945 243

15 100
220 325

22 311

17 216

967 554

237 541

2 256 555

2 037 537

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Travhästar
Summa anläggningstillgångar

Not 2

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar på koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSRÄKNING
2003-12-31

2002-12-31

500 000
532
500 532

500 000
532
500 532

2 158 502
-466 239
1 692 263

2 135 035
-627 215
1 507 820

2 192 795

2 008 352

63 760

29 185

63 760

29 185

2 256 555

2 037 537

Ställda panter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Not 3

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

20 000 aktier à nom SEK 25

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital
Skulder
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER

Allmänna redovisningsprinciper
Bolaget följer Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens rekommendationer.
Travhästar redovisas som anläggningstillgång.

Värderingsprinciper
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk
livslängd. Nedskrivning sker om det kan antas att en värdenedgång på anläggningstillgången
är bestående.
Två oberoende värderingsmän har under året värderat hästarna. I de fall där värdering visat på ett
lägre värde än bokfört värde har nedskrivning gjorts. Enligt god redovisningssed och lagstiftning
har inga orealiserade övervärden bokförts.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Travhästar

10 år

Koncernuppgifter
Bolaget är dotterbolag till Travkompaniet på Ekerö AB, organisationsnummer
556592-7653 med säte på Ekerö.
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NOTER

Not 1
Revisionsarvode
Revisionsarvode har utgått med 10 (10) till KPMG.
Not 2
Travhästar
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående balans

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående balans
Årets avskrivning enligt plan
Ackumulerade nedskrivningar
Årets nedskrivning
Restvärde vid årets slut
Not 3
Eget kapital

Aktiekapital

Ingående balans
Aktieägartillskott
Årets resultat
Utgående balans

2003

2002

2 000 000
2 000 000

2 000 000
2 000 000

-200 004
-200 000
-400 004

-200 004
-200 004

-310 995

-

1 289 001

1 799 996

Reservfond

500 000

532

500 000

532

Fritt
eget kapital
1 507 820
650 682
-466 239
1 692 263

Stockholm den

Lars Bönnelyche

Nils Sköld

Anders Nilsson

Ordförande

Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den
KPMG

Hans Åkervall
Auktoriserad revisor

