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FORVALTNINGSBERATTELSE
Travkompaniet Stall ROd AB bedriver taviingsverksamhet med travhästar. Bolaget har under
áret innehâllit 7 hästar varav Calvin Capar, Troy Boko, Joined Forces och Jampacked finns
kvar per den 31 december 2005.

Calvin Capar, hingst, fOdd 1999
Calvin Capar har under 2005 funnits i tränare Stefan Hultmans regi, pa Yttersta Gârd.
Eflersuccéáret 2003, där Calvin Capar bl.a. segrade i Sprintermastaren pa Halmstad och
Fyraàringseliten pa Solvalla, var £Orvantningarna att Calvin Capar under 2004 skulle kunna
utmana ocksâ de bästa äldre hästarna i Europa. Han blev ocksá tvAa i Gran Premio de la
Lotteria, Italiens stOrsta lopp. Calvin Capar blev genom den insatsen som en av endast 16
hastar inbjuden till Europas aura tyngsta sprinterlopp: Elitloppet pa Solvalla!
2005 har Calvin Capar endast gjort tvá starter där han inte ails gjorde sig själv rättvisa. Det
har framfOrallt handlat om infektioner som gj ort att det har varit svárt aft f~hasten i
taviingsdugligt skick. Tränare Stefan Hultman valde direkt efter ârets tvà starter att “bOrja
om” med Calvin Capar, som fick en lang vila fOljt av áteruppbyggnadstraning. Under hOsten
har rapporterna gátt allt mer i dur. I december anság Stefan Hultman hasten vara redo fOr
tavling igen. I januari 2006 ákte Calvin Capar till Italien fOr att matchas fOr tavling, i regi av
tränare Erik Bondo, i kombination med avel. Málet fOr tavlir~gsverksamhetenär givetvis att
Calvin Capar ska komma tillbaka till Europa-eliten och ta revansch i Gran Premio de la
Lotteria. Calvin Capar har vid sidan av tavling ocksá verkat som avelshingst under 2005.
Detta gjordes mojligt genom ett samarbete med Menhammar Stuteri, till vilka stailbolaget
tidigare har salt 30 % i Calvin Capar. Calvin Capar ingick 2005 i Svenska Avelsforeningens
Hingstdepá och betäckte ett tiotal ston i Sverige. Nágra färre ston betäcktes i Italien vilket
berodde pa alit annat an sämre intresse. Under 2006 kommer Calvin Capar aft verka i avel
fc5rst och framst i Italien, dar Allovamenti Folli är ansvarig, med vilken stallbolaget har ett
samarbetsavtal. Eftersom intresset fOr Calvin Capar som avelshingst är betydligt större i
Italien an i Sverige bör chansen att f~abetydligt fler ston an under 2005 till Calvin Capar vara
god. MOjlighet aft betäcka med Calvin Capar i Sverige kommer dock ocksã att finnas genom
transport av fryst sperma.
—

—

Statistik Calvin Capar àr 2005:
Antal starter 2
Antal vinster: 0
Antal andraplatser: 0
Antal tredjeplatser: 0
Totalt insprunget 2005: 0 kr
Rekordet:
-

Scott Boko, hingst, fc5dd 2000
Scott Boko har under 2005 tränats av Stefan Hultman samt Christer NystrOm.
Scott Boko bedOmdes tidigt som talangfull och med en fysik utOver det normala. Det här är
dock en otursdrabbad hast som tidigare drabbats av bl.a. overtraningssymptom och
hj ärtmuskelinflammation.
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Hasten som blev valack och bara gjorde en start 2004 gjorde dock storstilad comeback under
2005. Redan i sin andra start blev det seger och det hann ocksa bli ytterligare en vinst innan
han efler 6 starter 2005 for Travkompaniet Stall ROd saldes i juli, pa h~adanav Sportchef
Stefan Hultman. Vi kan väl tillagga aft hasten vann i sin fOrsta start fOr sin nya agare...
2005 ars tavlingsresultat:
Antal starter 6
Vinster: 2
Andraplatser: 0
Tredjeplatser: 1
Totalt insprunget 2005: 65 500 kr.
Rekordet: l.l3,Sak.

Hemlock, hingst, fOdd 2000
Hemlock har under ár 2005 tranats av Stefan Hultman och Hans Adielsson.
Hemlock var igang och tavlade tidigt pa áret, dock utan stOne framgangar. Under sommaren
gj orde hingsten nagra riktigt lovande prestationer och det sag ut som vi gick en spannande
hOst till mOtes. Som under hela hanstavlingskarriar har halsproblem varit en standig oroskalla
som det varit svart att komma till bukt med och enligt Stefan Hultman ar det nog just halsen
som hindrat Hemlock fran aft bli en riktig topphast. Ny miljO, battre klimat och enklare
motstând var anledningen till aft Hemlock i oktober flyftade till MalmO och Hans Adielsson.
Allt gick enligt plan och hasten var pa vag mot debut fOr sin nya tranare när han den 23:e
oktober skadade sig sa illa i hagen aft hans liv inte gick aft radda. En fraktur i vanster bakben
konstaterades vid obduktion. Hemlock blev 5 ar gammal, han fanns med fran starten av
stallbolaget och kommer aft minnas som en stark profil bland vara hästar.
Hemlock var fOrsakrad till 500,000 kr.
2005 ars tavlingsresultat:
Antal starter 9
Vinster: 0
Andraplatser: 1
Tredjeplatser: 0
Totalt insprunget 2005: 31 500 kr.
Rekordet: 1.1 3,2ak

Troy Boko, hingst, fddd 2001
Troy Boko har under âr 2005 tranats av Stefan Hultman och Hans Adielsson.
Efter ett gediget fOrsta ar pa tavlingsbanan fanns forhoppningar pa Troy Boko aft han under
sift andra ar 2005 skulle utvecklas ytterligare.
En trOg inledning gay dauiga startpoang och Troy fick helt enkelt inte plats i lopp som han
anmaldes till under en tid. Stefan Hultman hiftade till slut eft lopp pA Romme som Troy Boko
ocksa vann. Efter det togs beslut om att prova hos Hans Adielsson i MalmO, eft lyckat drag
skulle det visa sig.
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Det blev ytterligare tvA vinster direkt under sensommaren innan det tog stopp i ett V75-lopp.
Ytterligare eft par starter avslutade Aret dar Troy inte visade samma fina form som tidigare. I
januari 2006 sAlde Travkompaniet Stall Rod Troy Boko.
2005 Ars tavlingsresultat:
Antal starter 8
Vinster: 3
Andraplatser: 0
Tredjeplatser: 0
Totalt insprunget 2005: 63 000 kr.
Rekord: 1.15,1k

It’s All Over, sto, fodd 2001
It’s All Over har under 2005 tranats av Stefan Hultman pA Yttersta gard.
Ett spanstfenomen och med yppersta stam var It’s All Over eft sto som lovordades flitigt.
Endast en start som treAring 2004 och under 2005 blev det ingen start ails. Det har hela tiden
varit hastens framknan som spolierat chanserna till framgang pA tavlingsbanan och i juli 2005
valde bolaget aft saija hasten pA inrAdan av Sportchef Stefan Hultman.
2005 Ars tavlingsresultat:
Antal starter 0
Vinster: 0
Andraplatser: 0
Tredjeplatser: 0
Totalt insprunget 2005: 0 kr.
Rekordet:
-

Joined Forces, hingst, fOdd 2002
Joined Forces har under Ar 2005 tranats av Stefan Hultman, Yttersta Gard.
Stalibolaget har under inledningen av 2005 kopt tvA hastar frAn Travkompaniet pA EkerO AB,
uppfddda 2002 pA Menhammar Stuteri. Den ena ar Joined Forces. Det drOjde till juni mAnad
innan Credit Winner-hingsten debuterade pA Solvalla. Han har inte imponerat ännu men gor
helatiden ett gediget intryck och det som ligger fOr den här hasten är att det finns mycket
utveckling kvar att hamta, nAgot vi hoppas fA se mycket av under 2006.
2005 Ars tavlingsresultat:
Antal starter 11
Vinster: 0
Andraplatser: 1
Tredjeplatser: 2
Totalt insprunget 2005: 58 500 kr.
Rekordet: 1.16,3m

I

Travkompaniet Stall Rod AB (publ)
org nr 556606-9349

Arsredovisning 2005

FORVALTNINGSBERATTELSE
Jampacked, hingst, fOdd 2002
Jampacked har under Ar 2005 tranats av Stefan Hultman, Yttersta GArd.
Stallbolaget har under inledningen av 2005 kOpt tvA hastar frAn Travkompaniet pA EkerO AB,
uppfc5dda 2002 pA Menhammar Stuteri. Den andra ar Jampacked.
En stor och stAtlig hingst med en stam som slAr det mesta. Pappa Pine Chip har bAde
tavlingsmeriter och avelsmeriter som vacker stOrsta respekt. Trapped heter mamman och har
ocksA hon en lAng rad lista avkommor med starka meriter. En svArslagen kombination sAledes.
Jampacked vanslaktas inte utan visade direkt under sift debutAr pA tavlingsbanan upp
kapacitet god nog aft matcha de allra bAsta kullkamratema. Trots aft det har rOr sig om en ratt
stor hast travade han 16,8 i debuten, aven om det bara blev en sjatteplats. Darefter fOljde fyra
segrar pA de nasta fem starterna. Jampacked kvalade genom seger i fOrsOk in till E3-final Over
2140 meter pA Romme i juli, dar det blev galopp i sista svang med tatplats pA gAng, enligt
kOrande Erik Adielsson kunde det varit segern.
Under sensommaren hade hasten sedan dubbel otur med bAde olycka i hage och under
motionstur dar den senare resulterade i en allvarlig skada i mjukdelama i hOger armbAge.
Hingsten ar antligen tillbaka i full traning och siktar pA revansch. Tranare Stefan Hultman
hoppas aft Jampacked ska vara med och matcha de basta fyraAringarna i landet under 2006.
2005 Ars tavlingsresultat:
Antal starter 9
Vinster: 4
Andraplatser: 0
Tredjeplatser: 0
Totalt insprunget 2005: 142 000 kr.
Rekordet: 1.1 5,7am

Under 2006 kommer eft nytt stailbolag, “Travkompaniets Stall AB”, bildas, i vilket
Travkompaniet Stall GrOn AB (publ), Travkompaniet Stall B1A AB (pubi) och Travkompaniet
Stall Rod AB (publ) fusioneras. Verksamheten i det nya bolaget kommer att fortsafta drivas
pA samma vis som i de tre tidigare bolagen. Allmänheten kommer alltsA fortsattningsvis att
erbjudas mojlighet aft fOrvarva andelar i det nya stallbolaget, dar samtliga hastar frAn de tre
tidigare bolagen kommer aft ingA.
Styrelsen och verkstallande direktOren fOreslAr aft till fOrfogande stAende vinstmedel
3 300 537 honor balanseras i fly rakning.

~

Travkompaniet Stall Rod AB (publ)
org nr 556606-9349

Arsredovisning 2005

RESULTATRAKNING
2005-01-012005-12-31

2004-01-012004-12-31

867 041

3 238 072

-1 847 032

-l 595 407

Not 3

-185 000

-217 676

Not 3

-300 000
-2 332 032

-l 813 083

-1 464 991

1 424 989

189 298
-1 067
188 231

1 022
-87
935

-1 276 760

1 425 924

1 274 997

-1 424 902

-1 763

1 022

Rörelsens intäkter
Neftoomsaftning

Not 1

Rörelsens kostnader
Ovriga externa kostnader
Avskrivning av materiella
anlaggningstillgAngar
Nedskrivning av materiella
anlaggningstillgAngar

Not 2,4

Rörelseresultat
Resultat frAn finansiella poster
Ranteintakter
Rantekostnader

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

Not 6

Arets resultat
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TILLGANGAR

2005-12-31

2004-12-31

1 209 997

1 610 730

1 209 997

1 610 730

3 116 274
41 245
2 800
3160319

4 113 322
196 459
170 547
4480328

16 231

26 621

Summa omsättningstillgAngar

3 176 550

4 506 949

SUMMA TILLGANGAR

4386547

6 117679

AnlAggningstillgAngar
Materiella anlAggningstillgAngar
Travhastar

Not 3

Summa anlAggningstillgAngar
OmsattningstillgAngar
Kortfristiga fordringar
Fordringar pA koncernfOretag
Ovriga fordringar
Upplupna intakter

Not 7

Kassa och bank

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

2005-12-31

2004-12-31

500 000
100000

500 000
100000

600 000

600 000

3 302 300
-1 763
3 300 537

3 301 278
1 022
3 302 300

3 900 537

3 902 300

328 839

1 603 836

Not 5

20 000 aktier a nom SEK 25

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

Not 6

Skulder
Kortfristiga skulder
Skafteskulder
Upplupnakostnader

157 171
157 171

150305
461 238
611 543

157 171

611 543

4386547

6 117 679

StAlida panter

Inga

Inga

Ansvarsforbindelser

Inga

Inga

Summaskulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-
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REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER

Allmänna redovisningsprinciper
Bolaget fdljer Arsredovisningslagen och Bokforingsnamndens rekommendationer.
Travhastar redovisas som anlaggningstillgAng.
Som intakt har redovisats verkliga vardet av vad som erhAllits eller kommer aft erhAllas i form av
prispengar och vinster vid forsaljning av travhastar.
VArderingsprinciper
TillgAngar och skulder har varderats till anskaffningsvarden om inget annat anges nedan.
Som fOljer av aft bolagens tillgAngar ar levande djur kan vardet komma aft andras snabbt
beroende pA ofOrutsagbara framtida handelser sAsom sjukdom, skador, tavlingsprestationer och
avelsforutsattningar.
Fordringar
Fordringar har efter individuell vardering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
Avskrivningsprinciperfor anlaggningstillgângar
Avskrivningar enligt plan baseras pA ursprungliga anskaffningsvarden och beraknad ekonomisk
livslangd. Nedskrivning sker om det kan antas att en vardenedgAng pA anlaggningstillgAngen
är bestAende.
Enligt god redovisningssed och lagstiftning har inga orealiserade Overvarden bokfOrts
FOljande avskrivningstider tillampas:
Travhastar

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
Nettoomsattning
Tavlingsintakter
Vinst vid forsaljning av travhastar
Neftoresultat vid fOrlust av hast

2005

2004

693 774
173 267
867041

1 258 071
1 980 001
=
3238072

2005

2004

2 176 765
1 000 000
-1 326 765

2 000 000
1 000 000
-823 235

-

Not 2
Revisionsarvode
Revisionsarvode har utgAft med 15 (11) till KPMG.
Not3
TravhAstar
Ackumulerade anskaffningsvarden
IngAende balans
Nyanskaffningar
FOrsaljningar

1 850 000 2 176 765
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
IngAende balans
FOrsaljningar
Arets avskrivning enligt plan
Ackumulerade nedskrivningar
IngAende balans
FOrsaljningar
Arets nedskrivning

Restvarde vid Arets slut

-453 035
298032
-185 000
-340 003

-400 016
164657
-217 676
-453 035

-113 000
113 000
-300 000

-438 996
325 996
=

-300000

-113000

1 209 997

1 610 730

-
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Not 4
Rörelsens kostnader
FOrlust vid forsaljning hastar
Ovriga rOrelsekostnader

2005

2004

471 000
1 376 032

-

1 595 407
1 595 407

1 847 032

Not 5
Eget kapital
IngAendebalans
Arets resultat

500000

100000

UtgAendebalans

500000

100000 3300537

Not 6
Obeskattade reserver
Periodiseringsfond tax-04
Avskrivningar utOver plan

~ii

Aktiekapital

Fritt
Reservfond eget kapital
3302300
-1 763

2005

2004

-

3 606

328 839
328 839

1 600 230
1 603 836~~
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NOTER
Not 7
Upplupna intäkter
Upplupna tavlingsintakter
Ovrigt

Stockholm den

~B~yche

~1sSkmd
Ordforande

Mm revisionsberaftelse har lamnats den

Hans Akervall
Auktoriseradrevisor

~

3 wtm4-$ .2. Oo

/ ~/~

~v5

2005

2004

2 800
=
2800

168 667
1 880
170547

~

~sN~on
VerkstOllande direktOr

Revisionsberättelse
Till arsstamman i Travkompaniet Stall Rod AB (pubi)
Org nr 556606-9349

Jag har granskat Arsredovisningen och bokfOringen saint styrelsens och verkstallande direktOrens
forvaitning i Travkompaniet Stall Rod AB (pubi) fOr rakenskapsAret 2005-01-01 2005-12-31. Det
är styrelsen och verkstallande direktOren som har ansvaret fOr rakenskapshandlingarna och
fOrvaltningen och fOr aft Arsredovisningslagen tillampas vid upprattandet av Arsredovisningen. Mitt
ansvar är aft uttala mig om Arsredovisningen och fOrvaltningen pA grundval av mm 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 fOrsakra mig om aft
Arsredovisningen inte innehAller vasentliga felaktigheter. En revision innefattar aft granska ett
urval av underlagen fOr belopp och annan information i rakenskapshandlingarna. I en revision
ingAr ocksA aft prOva redovisningsprincipema och styrelsens och verkställande direktOrens
tillampning av dem samt aft bedOma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och
verkstallande direktOren gjort nar de upprattat Arsredovisningen samt aft utvardera den samlade
informationen i Arsredovisningen. Som underlag fOr mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag
granskat vasentliga beslut, Atgarder och fOrhAllanden i bolaget fOr aft kunna bedOma om flAgon
styrelseledamot eller verkstallande direktOren är ersattningsskyldig mot bolaget. Jag har även
granskat om nAgon styrelseledamot eller verkstallande direktOren pA annat sätt har handlat i strid
med aktiebolagslagen, Arsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser aft mm revision ger
mig rimlig grund fOr mina uttalanden nedan.
Arsredovisningen har uppraftats i enlighet med Arsredovisningslagen och ger en rättvisande bud av
bolagets resultat och stailning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
FOrvaltningsberattelsen är fOrenlig med Arsredovisningens ovriga delar.
Jag tilistyrker aft Arsstämman fastställer resultatrakningen och balansrakningen, disponerar vinsten
enligt forsiaget i fOrvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledamOter och verkstallande
direktoren ansvarsfrihet fOr rakenskapsAret.

Stockholm den

~2.2,
mars

Hans Akervall
Auktoriserad revisor
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