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Arsredovisning 2005

FORVALTNINGSBERATTELSE
Travkompaniet Stall Grön AB bedriver tavlingsverksamhet med travhastar.
Bolaget innehAlier 6 hästar per den 31 december 2005.

High Speed, hingst, född 2000
High Speed har under ~ret 2005 funnits i tränare Stefan Hultmans regi, pA Yttersta gArd med
undantag fOr eli par mAnader hos Hans Adielsson i Malmö.
Precis som fjolAret iniedde High Speed Ar 2005 pA b~istavis med seger direkt i Arsdebuten, i
mars mAnad. Därefter har det varit eli tuffare Ar for den här hasten, även om han under
sommaren visade prov pA fin styrka med tvA andraplatser mot bra motstAnd pA riktigt lAng
distans. Under hOsten provade Stefan Hultman aft flytta hasten till SkAne och Hans Adielsson.
Hasten kastrerades men flyttades tillbaka till EkerO just innan jul i forhoppning om aft kunna
matcha hasten i Frankrike under inledningen av 2006.
2005 Ars taviingsresultat:
Antal starter 11
Vinster: I
Andraplatser: 2
Tredjepiatser: 0
Totalt insprunget 2005: 80 500 kr.
Rekordet: 1.1 6,OaI
Sharky Boko, hingst, fOdd 2000
Sharky Boko har under 2005 tränats av Stefan Huitman och Petri Salmela.
Sharky Boko, som tidigare Ar visat prov pA riktiga styrkedemonstrationer, inledde Aret med
tvA bieka insatser vilka fOrklarades av infektioner, som sedan blev efterhangsna. I sin strävan
tilibaka drabbades han av hjärtmuskelinflammation vilket givetvis fOljdes av flera mAnaders
vila i väntan pA om hasten ails kunde komma tillbaka till tavlingsbanan. Vagen tillbaka
pAborjades i alla fall och hade det inte varit for att oturen hade varit framme igen i form av
haisproblem hade vi sakert fAt.t se Sharky Boko tävla under siutet av Aret. Nu blev det istället
resa till Boden och Petri Saimela, där ett mer gynnsamt klimat for haisen forhoppningsvis ska
hjalpa Sharky tilibaka till tavlingsbanan, vilket i dagsiaget alit ocksA tyder pA.
2005 Ars tavlingsresultat:
Antai starter 2
Vinster: 0
Andraplatser: 0
Tredjeplatser: 0
Totalt insprunget 2005: 3 500 kr.
Rekordet: 1.18,21

Tycoon Boko, hingst, fOdd 2001
Tycoon Boko har under 2005 tranats av Stefan Huitman, Yttersta GArd.
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Tycoon Boko bedOmdes tidigt som treAring besitta kapacitet aft tiilhOra de basta i sin Arskull.
InledningsAret 2004 avslutades dock med skadeproblem som dessvärre fortsaft ocksA under
2005. Efter en operation i ett framkna i mars var det i juni antligen dags fOr fOrsta starten pA
nio mAnader och en tredjeplats dA gay mersmak. DA sAg alit lovande Ut men bara tre starter till
under sensommaren!hOsten gay inte Onskat resuitat och hasten tvingades till ytterligare vila.
Tranare Stefan Hultman gOr alit vad som stAr i hans makt for aft fA hasten frisk, frasch och he!
sA aft han kan och vill fortsätta tävia. Lyckas det finns fortfarande hoppet om att Tycoon kan
utvecklas till en topphast, om an inte unghaststjarna langre.
2005 Ars taviingsresultat:
Antai starter 4
Vinster: 0
Andraplatser: 0
Tredjeplatser: 1
Totait insprunget 2005: 7 000 kr.
Rekordet: 1.1 4,Oak.

Information Center, sto, fodd 2001
Information Center har under 2005 tränats av Stefan Hultman och Hans Adielsson.
Information Center ansAgs redan som treAring vara eft riktigt lovande sto, men kunde inte
riktigt leva upp till det dA. Det blev skillnad direkt 2005. I Arets fern fOrsta starter blev det fyra
segrar och en tredjeplats. En forrnsvacka under sommaren och Stefan Hultman valde aft flytta
hasten till Hans Adieisson, viiket visade sig vara eft lyckat drag. Dar blev det f~’rasegrar och
tre andraplatser pA de inledande sju starterna. Under slutet av Aret har Information Center
ocksA varit riktigt nara aft segra i V75, det iar med stOrsta sakerhet komma istallet under 2006.
2005 Ars taviingsresultat:
Antal starter 19
Vinster: 8
Andraplatser: 3
Tredjepiatser: 1
Totait insprunget 2005: 329 641 kr.
Rekordet: 1.1 3,8ak.

Jeroboam, hingst, fOdd 2002
Jeroboam har under 2005 tranats av Stefan Hultman, Yftersta GArd.
Stailboiaget har under inledningen av 2005 kopt tvA hastar frAn Travkompaniet pA Ekerö AB,
uppfodda 2002 pA Menhammar Stuteri, som enligt tranare Stefan Huitman ar bland de bästa
han har tranat. En av dem heter Jeroboam, en hast som visat stora fartresurser. Kansliga
framknan och eli allmänt valpigt upptradande har dock fOrstOrt mycket av debutAret och vi
vantar oss aft f~se mycket mer av den här hasten under 2006. Galopp i heia fern av Arets Afta
starter skvailrar om en “buse”, en seger och andraplats i tvA av de tre felfria loppen skvallrar
orn talang. 2006 hoppas vi pA revansch.
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2005 Ars tavlingsresuitat:
Antal starter 8
Vinster: 1
Andraplatser: 1
Tredjepiatser: 0
Totalt insprunget 2005: 47 500 kr.
Rekordet: 1.1 6,6am.
Jocose, hingst, fOdd 2002
Jocose har under 2005 tränats av Stefan Hultman, Yttersta GArd.
Stallbolaget har under inledningen av 2005 kopt tvA hastar frAn Travkompaniet pA EkerO AB,
uppfOdda 2002 pA Menhammar Stuteri, sorn enligt tranare Stefan 1-luitman ar bland de basta
han har tränat. Jocose ar en av de tvA. En hast som Stefan Huitman tidigt talade om som en
riktigt topphast. Han fick raft. Jocose inledde med tvA raka segrar. Han kvalade in till tvA E3finaler. Han var en av 12 startande i Svenskt Travkriterium, största loppet fOr svenska
treAringar och dar han imponerade stort med en tredjepiats aven om kOrande Jorgen
Sjunnesson var “säker” pA seger 300 meter kvar! Aret avsiutades med tre raka segrar och
Stefan Hultman sammanfaftar Aret med aft “Jocose har haft mycket otur med infektioner
under 2005”. DA förstAr ni aft det kommer mer under 2006.
-

2005 Ars tavlingsresultat:
Antal starter 14
Vinster: 4
Andraplatser: 4

Tredjeplatser: 2
Totalt insprunget 2005: 983 000 kr.
Rekordet: 1.1 5;4am.
Under 2006 kommer eft nytt stailbolag, “Travkompaniets Stall AB”, biidas, i vilket
Travkompaniet Stall Grön AB (pubi), Travkompaniet Stall B1A AB (pubi) och Travkompaniet
Stall Rod AB (publ) fusioneras. Verksamheten i det nya boiaget kommer aft fortsafta drivas

pA samma vis som i de tre tidigare bolagen. Allmänheten kommer alitsA fortsaftningsvis
erbjudas mojlighet aft forvarva andeiar i det nya stailbolaget, dar samtliga hastar frAn de tre

tidigare bolagen kommer aft ingA.
Bolagets egna kapital ar per den 31 december 2005 fOrbrukat och moderboiaget
Travkompaniet pA Ekero AB har stallt Ut en kapitaltackningsgaranti som innebar att
moderboiaget Atar sig aft tacka föriuster for aft Aterstalia boiagets egna kapitai. Ingen Atgard
har vidtagits per 31 december eftersom bolaget kommer aft fusioneras under 2006.
Styreisen och verkstailande direktOren fOreslAr aft ansamlad fOrlust 680 364 kronor,
balanseras i ny rakning.
a
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RESULTATRAKNING

2005-01-012005-12-31

2004-01-012004-12-31

1 451 142

697 748

Not 1

-1 455 550

-1194 563

Not2

-275001
-1 730 551

-175001
-1 369 564

-279 409

-671 816

209
-159 392
-159 183

267
-87
180

-438 592

-671 636

Rörelsens intäkter
Neftoomsaftning
Rörelsens kostnader
Ovriga externa kostnader
Avskrivning av materielia
aniaggningstillgAngar

Rörelseresultat
Resultat fran finansiella poster
Ränteintakter
Rantekostnader

Arets resultat
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TILLGANGAR

2005-12-3 1

2004-12-31

1 999 998

1 274 999

1 999 998

1 274 999

68 244
414 400
482644

38 038

20 337

26 130

502 981

64 168

2502979

1 339 167

Antaggningstiilgángar
Materiella anlaggningstillgAngar
Travhästar
Summa anläggningstillgAngar

Not 2

Omsättningstillgángar
Kortfristiga fordringar
Ovriga fordringar
Upplupna intakter

Kassa och bank
Summa omsattningstiiigangar
SUMMA TILLGANGAR

38038
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BALANSRAKNING

2005-12-3 1

2004-12-31

500 000

500 000

-241 772
-438 592

429 864

-671 636

-680 364

-241 772

-180364

258228

2 521 949
161 394
2 683 343

1 024 929
56010
1 080 939

Summa skulder

2 683 343

1 080 939

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2502979

1 339 167

Inga

Inga

300 000

300 000

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Not 3

Bundet eget kapital

Aktiekapital

20 000 aktier A nom SEK 25

Fritt eget kapital

Balanserat resultat
Arets resultat

Summaegetkapital
Skulder
Kortfristiga skulder
Skuld till koncernforetag
Uppiupnakostnader

Ställda panter
Ansvarsforbindetser

Vilikorat aktieagartillskoft
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REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER

Allmänna redovisningsprinciper

Bolaget fOlj er Arsredovisningsiagen och Bokforingsnamndens rekommendationer.
Travhastar redovisas som aniaggningstillgAng.
Som intakt har redovisats verkliga vardet av vad som erhAllits eller kommer aft erhAilas i form av
prispengar.
Värderingsprinciper

TiligAngar och skulder har varderats till anskaffningsvarden om inget annat anges nedan.
Som fOljer av aft bolagens tiligAngar ar levande djur kan vardet komma aft andras snabbt
beroende pA oforutsagbara framtida handelser sAsom sjukdom, skador, tavlingsprestationer och
avelsfOrutsaftningar,
Fordringar
Fordringar har efter individuell vardering upptagits till belopp varmed de beraknas inflyta.
A vskrivningsprinciper for anlaggningstillgángar

Avskrivningar enligt plan baseras pA ursprungliga anskaffningsvarden och beraknad ekonomisk
livslangd. Nedskrivning sker om det kan antas aft en vardenedgang pA anlaggningstillgAngen
ar bestAende.
Enligt god redovisningssed och lagstiftning har inga orealiserade overvarden bokfOrts.
FOljande avskrivningstider tillampas:
Travhastar

10 Ar

Koncernuppgifter
Bolaget ar dotterbolag 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

Ackumulerade anskaffningsvarden
IngAende balans
Nyanskaffningar
Forsaljningar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
IngAende balans
Forsaljningar
Arets avskrivning enligt plan
Ackumulerade nedskrivningar
IngAende balans
Forsaljningar

Restvarde vid Arets slut

2005

2004

1 750 000
1 000 000
=

2 000 000
1 000 000
1 250 000

2 750 000

1 750 000

-325 001

-400 004
250 004
-175 001
-325 001

-

-275 001
-600 002
-150 000

-944 996
794 996

-150000

-150000

1 999 998

1 274 999
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NOTER
Not 3

Frift
Aktiekapit~I eget kapital

Eget kapital

IngAende balans
Arets resultat
UtgAende balans

500 000
500 000

Stockholm den /‘~/~rz~t-~-S
~
~elych~~

~
Ordforande

Mm revisionsberaftelse har lämnats den ~ 3 ir~tr~~

Hans Akervall
Auktoriserad revisor

Verkstallande direktor

-241 772
-438 592
-680 364

Revisionsberättelse
Till Arsstämman i Travkompaniet Stall GrOn AB (pub!)

Org nr 556606-9356

Jag har granskat Arsredovisningen och bokfOringen samt styrelsens och verkställande direktOrens
fdrvaltning i Travkompaniet Stall GrOn AB (pub!) fOr rakenskapsãret 2005-01-01 2005-12-31.
Det är styrelsen och verkstAllande direktören som har ansvaret fOr rakenskapshandlingarna och
forvaltningen och fOr aft Arsredovisningslagen ti!lampas vid uppraftandet av Arsredovisningen. Mift
ansvar är aft uftala mig om Arsredovisningen och fOrvaltningen pA grundval av mill revision.
-

Revisionen har utfOrts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär aft jag planerat och
genomfort revisionen fOr aft med hog men inte absolut säkerhet fcsrsakra mig om aft
Arsredovisningen inte innehAller vasentliga felaktigheter. En revision innefaftar aft granska eft
urval av underlagen fOr belopp och annan information i rakenskapshandlingama. I en revision
ingAr ocksA aft prOva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktOrens
tillampning av dem samt aft bedoma de betydelseftulla uppskaftningar som styrelsen och
verkstallande direktOren gjort när de uppraftat Arsredovisningen samt aft utvärdera den samlade
informationen i Arsredovisningen. Som underlag fOr mitt uftalande om ansvarsfrihet har jag
granskat vasentliga beslut, Atgarder och fOrhAllanden i bolaget fOr aft kunna bedOma om nAgon
styrelseledamot eller verkställande direktOren är ersattningsskyldig mot bolaget. Jag har även
granskat om nAgon styrelseledamot eller verkstallande direktOren pA annat säft har handlat i strid
med aktiebolagslagen, Arsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser aft mm revision ger
mig rimlig grund for mina uftalanden nedan.
Arsredovisningen har upprattats i enlighet med Arsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av
bolagets resultat och stailning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
FOrvaltningsberaftelsen är fi5renlig med Arsredovisningens ovriga delar.
Jag tilistyrker aft Arsstämman fastställer resultatrakningen och balansrakningen, behandlar
fdrlusten enligt ftirslaget i fdrvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledamOter och
verkställande direktOren ansvarsfrihet fOr rakenskapsAret.

Stockholm den 2~3 mars 2006

LL~
Hans Akervall
Auktoriserad revisor

