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RESULTATRAKNING
Travkompaniet Stall Blá AB bedriver tavlingsverksamhet med travhästar. Bolaget har under
âret innehâllit 6 hästar varav Shergar Boko, Jazzman och Jaded finns kvar per
den 31 december 2005.
Half Volley, sto, född 2000
Half Volley har under hela ár 2005 funnits i tränare Stefan Huitmans regi, pa Yttersta gârd.
Half Volley tillhörde kuiltoppen som treáring, med fjardeplats i Svenskt Travoaks som
främsta merit. Inte samma framgángar följde àret efter varför Stallbolaget redan i slutet av
2004 beslutade att sälja Half Volley tillbaka till uppfodaren, Menhammar Stuteri, vilket ocksá
gjordes under inledningen av 2005. For Half Volley väntar nu forhoppningsvis en
framgàngsrik karriär som fölsto. Hon är an sá lange det sto ur Menhammars H-kull som
tjänat mest pengar.
-

—

2005 ârs tavlingsresultat:
Antal starter 0
Vinster: 0
Andraplatser: 0
Tredjeplatser: 0
Totalt insprunget 2005: 0 kr.
Rekordet:
-

Shergar Boko, hingst, född 2000
Shergar Boko bar under 2005 tränats av Stefan Hultman, Yttersta Gârd.
Kriteriefyran fran 2003 bar efter treáringssasongen haft det tungt. Tranare Stefan Huitman vill
inte gärna ge upp hoppet och vill ge den Mr talangen och oerhört välstammade hingsten “en
chans till” att komma tillbaka pa allvar. Det är hastens framknän och hovleder som orsakat
största problemen, följt av operationer och vila. Det blev bara tvá starter 2004. 2005 blev det
ingen start alls men under slutet av áret fick vi antligen riktigt positiva besked om aft Shergar
Boko var pa vag tillbaka pa allvar och siktet är installt pa att tävla i Frankrike under vintem
och váren 2006.
2005 ârs tavlingsresultat:
Antal starter 0
Vinster: 0
Andraplatser: 0
Tredjeplatser: 0
Totalt insprunget 2005: 0 kr.
Rekordet:
-

Tarzan Boko, hingst, fddd 2001
Tarzan Boko tranades under 2005 av Petri Salmela.
Tarzan Boko profilerade sig snabbt som en buse och favorit bland Travkompaniets delagare
och ute pa Yttersta, under 2005 ocksa hos Petri Salmela i Boden. Arets resultat talar ocksâ for
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att hans humOr haller i sig, pa gott och ont. Bara en gang har han förlorat feifri, d~blev han
tvaa. I Ovrigt bara segrar. A andra sidan har det blivit galopp i sju av arets elva starter, sa
vi forstar aft det inte ar en helt enkel hast att hantera men ocksa aft det finns potential utOver
det vanliga. Dock beslutade Stallbolaget pa inrâdan av Sporchef Stefan Hultman att saija
Tarzan, vilket ocksa gjordes i slutet av 2005.
2005 árs tavlingsresultat:
Antal starter 11
Vinster: 3
Andraplatser: 1
Tredjeplatser: 0
Totalt insprunget 2005: 85 640 kr.
Rekordet: 1 .14,6ak
Islay Mist, Sto, fOdd 2001
Islay Mist koptes som en av tva hastar in till Stalibolaget under 2004. Tranad av Stefan
Huitman lag hasten lãngt fram i utvecklingen och var pa vag mot debut när hon âdrog sig en
gaffelbandsskada. Lang konvalescens följde innan Stalibolaget i april valde att salja Islay
Mist.
2005 ars tavlingsresultat:
Antal starter 0
Vinster: 0
Andraplatser: 0
Tredjeplatser: 0
Totalt insprunget 2005: 0 kr.
Rekordet:
-

Jazzman, hingst, fodd2002
Jazzman tranades under 2005 av Stefan Hultman, Yttersta Gard.
Stalibolaget har under inledningen av 2005 kopt tvá hastar fran Travkompaniet pa EkerO AB,
uppf~dda2002 pa Menhammar Stuteri. Tranare Stefan Huitman bedOmer de bar nyf~rvarven
som tvá talanger lângt utOver det vanliga. En av dem heter Jazzman och han bar ocksâ visat
prov pa den talangen. Hingsten inledde aret med seger i fyra av de sju fOrsta starterna och
totalt under arets 12 starter har hasten varit bland de tre i 10 starter. Trearingen kvalade in till
tva E3-finaler, galopperade i den fOrsta och fick dessvärre strykas infdr den andra. Redan i
augusti fick aret avslutas da hasten opererades fOr los benbit innan han vid slutet av áret,
precis som vintern 2004, akte till Frankrike f~iratt fOrberedas infOr ett tavlingsar dar han ska
matchas mot de allra bästa i kullen. Jazzman ar 50% delagd med Menhammar Stuteri AB.
2005 ars tavlingsresultat:
Antal starter 12
Vinster: 5
Andraplatser: 3
Tredjeplatser: 2

Totalt
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insprunget 2005: 493 000 kr.
Rekordet: 1.1 2,7ak
Jaded, hingst, fOdd 2002
Jaded tränades under 2005 av Stefan Huitman, Yttersta Gard.
Stalibolaget har under inledningen av 2005 kOpt wa hastar fran Travkompaniet pa EkerO AB,
uppfodda 2002 pa Menhammar Stuteri. Tranare Stefan Hultman bedOmer de bar nyforvarven
som tvâ talanger iangt utOver det vanliga. Jaded ar en av dem och bedOms av Stefan Hultman
som “kanske den basta hast jag nagonsin tranat”. Det visade sig under 2005 aft Huitman hade
fog for sin asikt.
Jaded debuterade i mars och efter fyra starter var ban annu obesegrad och saval
Travkompaniets delagare som landets samlade “travexperter” talade redan d~om Jaded som
en potentiell varldsstjarna. Som stor favorit foil han i E3-finalen Over 1640 meter efter att ha
“tokrusat” i ledningen 40-50 meter fore de andra innan ban stumnade och biev upphunnen pa
upploppet. Aft hasten orkade i mal som trea var en bedrift i sig. Det biev forlust igen i
starten efter nar Jaded blev tvâa, i “Sommarfavoriten” pa Solvalla, bakom kullens davarande
kung, Kung Lavec som ocksà bade vunnit E3 tidigare. Trots detta stod Jaded som favorit när
de mOftes igen i nasta E3-final Over 2140 meter pa Bergsaker. Det blev nastan repris nar Jaded
drog ivag fOr hart och tappade till en sjaftepiats medan Kung Lavec vann. De skuile mOtas en
sista gang, den bar gangen i árets stOrsta lopp fOr trearingar, Svenskt Travkriterium. Den bar
gangen var Kung Lavec favorit. Den bar gangen vann Jaded och skrev pa sa vis in sig i
Svensk Travsports historiebok som den 79:e vinnaren i loppets historia.
Efter det loppet bOrjade uppladdningen fOr 2006, dá Jaded tar sikte mot nya historiska segrar.
Ingen blir fOrvânad om det lyckas.
—

—

2005 ârs tavlingsresultat:
Antal starter 10
Vinster: 7
Andrapiatser: 1
Tredjepiatser: 1
Totait insprunget 2005: 2 270 000 kr.
Rekordet: 1.1 3,2ak

Under 2006 kommer ett nytt stailbolag, “Travkompaniets Stall AB”, bildas, i vilket
Travkompaniet Stall GrOn AB (publ), Travkompaniet Stall Bia AB (publ) och Travkompaniet
Stall ROd AB (pubi) fusioneras. Verksambeten i det nya bolaget kommer aft fortsatta drivas
pa samma vis som i de tre tidigare bolagen. Allmanheten kommer alltsâ fortsattningsvis aft
erbjudas mOjlighet att fOrvarva andelar i det nya stalibolaget, dar samtliga hastar fran de tre
tidigare bolagen kommer att inga.
Styrelsen ocb verkstaliande direktOren foresiar aft till forfogande staende vinstmedel
1 068 969 kronor, balanseras i ny rakning.
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2005-01-012005-12-31

2004-01-012004-12-31

Not 3

2 736 897

401 908

Not 1,3

-2 074 997

-l 283 428

Not 2

-161 000
-2235997

-177 463
-1460891

500 900

-i 058 983

270
-65 828
-65 558

347
=
347

435 342

-l 058 636

Rörelsens intäkter
Nettoomsattning
Rörelsens kostnader
Ovriga externa kostnader
Avskrivning av materiella
anlaggningstillgângar

Rörelseresultat
Resultat fran finansiella poster
Ranteintakter
Rantekostnader

Arets resultat
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TILLGANGAR

2005-12-31

2004-12-31

1 266 004

1 442 246

1 266 004

1 442 246

Anläggningstillgângar
Materiella anläggningstillgángar
Travhästar
Summa anläggningstillgângar

Not 2

Omsättningstillgângar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar pa koncernfOretag
Ovriga fordringar
FOrutbetalda kostnader
och upplupna intakter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgãngar
SUMMA TILLGANGAR

40 000
245 487
60 037

39 511

34 396
379920

41 640
81151

19 520

201

399 440

81 352

1 665 444

1 523 598

-

-
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

2005-12-31

2004-12-3 1

500 000

500 000

500 532

500 532

633 627
435 342
1 068 969

1 692 264
-1 058 636
633 627

1 569 501

1134 160

Not 4

20 000 aktier a nom SEK 25

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa eget kapital
Skulder
Kortfristiga skulder
Skuld till koncernfOretag
Ovriga skulder
Upplupna kostnader

95 943
95943

292 521
22 255
74 662
389438

95 943

389 438

1 665 444

1 523 598

Ställda panter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

i
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REDOVISNINGSPRJNCIPER OCH B OKSLUTSKOMMENTARER

Allmänna redovisningsprinciper
Bolaget fOij er Arsredovisningslagen och BokfOringsnamndens rekommendationer.
Travhastar redovisas som anlaggningstiligang.
Som intäkt bar redovisats verkliga vardet av vad som erhallits eller kommer aft erhálias i form av
prispengar och vinster vid fiirsaljning av travhastar.
Värderingsprinciper
Tiligangar och skuider har varderats till anskaffningsvarden om inget annat anges nedan.
Som fOijer av att bolagens tillgangar ar levande djur kan vardet komma aft andras snabbt
beroende pa ofOrutsagbara framtida händelser sasom sjukdom, skador, tavlingsprestationer och
aveisfOrutsaftningar.
Fordringar
Fordringar har efter individueli vardering upptagits till belopp varmed de beraknas inflyta.
Avskrivningsprinciperfor anlaggningstillgángar
Avskrivningar enligt plan baseras pa ursprungliga anskaffningsvarden och beraknad ekonomisk
livslangd. Nedskrivning sker om det kan antas aft en vardenedgang pa aniaggningstillgangen
är bestáende.
Enligt god redovisningssed och lagstiftning bar inga orealiserade Overvarden bokfOrts.
FOijande avskrivningstider tillampas:
Travbastar

10

ar

Koncernuppgifter
Bolaget ar dofterbolag till Travkompaniet pa EkerO AB, organisationsnummer
556592-7653 med sate pa EkerO.
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NOTER
Not 1
Revisionsarvode
Revisionsarvode har

utgaft med 15 (11) till KPMG.

Not 2
Travhästar

2005

Ackumulerade anskaffningsvarden
Ingâende baians
Nyanskaffningar
FOrsaljningar

1 774 632
1 000 000
-1164 632
1 610 000

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingaende balans
FOrsaljningar
Arets avskrivning enligt plan
Ackumuierade nedskrivningar
Ingaendebalans
FOrsaljningar

Not3
Resultat fran anläggningstillgângar
Resultat vid f~rsaljningav hastar
ReafOrlusten ingâr i rOrelsens kostnader
och reavinsten ingâr i nettoomsattningen.

/

2 000
1 000
-1 225
1 774

000
000
368
632

-332 386

-400 004

149390

245081

-161 000
-343 996

-177 463
-332 386

=

-310995
310 995

1 266 004

1 442 246

Vinst

FOrlust

134 758

845 000

-

Restvarde vid arets slut

2004
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NOTER
Not 4
Eget kapital

Aktiekapital

Reservfond

500 000

532

500 000

532

Ingaende balans
Arets resultat
Utgáende balans
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Stockholm den
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mo~r5

633 627
435 342
1 068 969

Vvc~-~--s

Nils Sköld
Ordforande

Mm revisionsberättelse har lamnats den ~

Hans Akervail
A uktoriserad revisor
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Fritt
eget kapital

nders lsson
Verkstallande direktor

aoo~

Revisionsberättelse
Till ~rsstAmmani Travkompaniet Stall BUt AB (pubi)
Org nr 556606-933 1

Jag har granskat ársredovisningen och bokfcSringen samt styrelsens och verkställande direktOrens
fisrvaltning i Travkompaniet Stall BUt AB (pubi) fi~rrakenskapsáret 2005-01-01 - 2005-12-31. Det
ar styrelsen och verkstallande direktOren som har ansvaret fOr rakenskapshandlingarna och
fOrvaltningen och fOr aft ârsredovisningslagen tillampas vid uppraftandet av ârsredovisningen. Mift
ansvar är aft uftala mig om ârsredovisningen och fbrvaltningen pa grundval av mm revision.
Revisionen bar utfi5rts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär aft jag planerat och
genomfiirt revisionen fbr aft med hog men inte absolut sakerhet fdrsakra mig om aft

ârsredovisningen inte innehâller vasentliga felaktigheter. En revision innefaftar aft granska eft
urval av underlagen ft~rbelopp och annan information i rakenskapshandlingarna. I en revision
ingâr ocksá aft prova redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktOrens
tillampning av dem samt aft bedOma de betydelsefulla uppskaftningar som styrelsen och
verkställande direktOren gjort nar de upprattat arsredovisningen samt aft utvärdera den samlade
informationen i ársredovisningen. Som underlag fOr mift uftalande om ansvarsfrihet har jag
granskat vasentliga beslut, atgarder och fOrhâllanden i bolaget fOr aft kunna bedOma om nâgon
styrelseledamot eller verkstallande direktOren är ersattningsskyldig mot bolaget. Jag har även
granskat om nâgon styrelseledamot eller verkställande direktOren pa annat saft har handlat i strid
med aktiebolagslagen, ârsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser aft mm revision ger
mig rimlig grund fiSr mina uftalanden nedan.

Arsredovisningen har uppraftats i enlighet med ãrsredovisningslagen och ger en räftvisande bud av
bolagets resultat och stallning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Forvaltningsberaftelsen ar forenlig med ârsredovisningens Ovriga delar.
Jag tilistyrker aft ârsstämman fastställer resultatrakningen och balansrakningen, disponerar vinsten
enligt forsiaget i fOrvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledamOter och verkställande
direktOren ansvarsfrihet fOr rakenskapsâret.

Stockholm den .~$P~r~S

LiLA

Hans Akervall
Auktoriserad revisor

2006

