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Förvaltningsberättelse 

Allmänt om verksamheten 

Bolaget bedriver handel med hästartiklar, varav huvuddelen sker genom Webshopen och resterande 
sker i egen butik samt på mässor och  event.  Bolaget har sitt säte i Nybro. 

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser 

Företaget har börsnoterats på NGM Nordic-MTF den 11:e Juli 2019. I samband med noteringen har 
bolaget genomfört en nyemission. Daniel Karlsson är fortsatt huvudägare efter nyemissionen. 

Bolaget har under året ändrat räkenskapsår, vilket medför att detta räkenskapsåret är förkortat till 9 
månader. 

Bolaget har under räkensapsåret främst fokuserat på noteringen. Vi har även lagt tid på att flytta till 
bättre anpassade lagerlokaler. Dessa saker sammantaget har medfört att vi under dessa 9 månaderna 
inte har kunnat fokusera fullt ut på försäljning. 

Flerårs översikt 

Nettoomsättning 
Resultat efter finansiella poster 
Soliditet 

tkr 
tkr 
% 

2019 2018/19 2017/18 
2 754 6 529 5 379 

-1 748 513 460 
31,4 14,5 11,6  

Förändring av eget kapital 

Aktie- Över- Fond för Balanserat Årets 
kapital kursfond utv-utgift Resultat resultat Totalt 

Belopp vid årets ingång 50 000 - 500 000 281 449 399 100 1 230 549 
Nyemission 137 695 3 468 444 - 3 606 139 
Fondemission 457 500 - - -457 500 - 
Resultatdisposition enligt 
årsstämman 
Balanseras i ny räkning 399 100 -399 100 
Uppskjuten skatt på 
emissionskostnader 244 379 244 379 
Årets resultat   -1 380 968 -1 380 968 

Belopp vid årets utgång 645 195 3 468 444 500 000 467 428 -1 380 968 3 700 099 
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Resultatdisposition 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Överkursfond 3 468 444 
Balanserat resultat 467 428 
Årets resultat -1 380 968 

Totalt 2 554 904 

Styrelsens förslag till vinstdisposition 

Balanseras i ny räkning 2 554 904 

Totalt 2 554 904 
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Resultaträkning Not 2019-04-01 
-2019-12-31 

2018-04-01 
-2019-03-31 

Nettoomsättning 2 754 093 6 528 532 
Aktiverat arbete för egen räkning - 375 000 
Övriga rörelseintäkter 273 250 482 241 

3 027 343 7 385 773 

Rörelsens kostnader 
Handelsvaror -1 569 278 -3 513 209 
Övriga externa kostnader -1 493 240 -1 565 232 
Personalkostnader 2 -1 530 172 -1 598 444 
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -27 161 -36 214 
Övriga rörelsekostnader -85 650 -88 708 

Summa rörelsens kostnader -4 705 501 -6 801 807 

Rörelseresultat -1 678 158 583 966 

Resultat från finansiella poster 
Räntekostnader och liknande resultatposter 3 -70 195 -71 448 

Summa resultat från finansiella poster -70 195 -71 448 

Resultat efter finansiella poster -1 748 353 512 518 

Skatt på årets resultat 367 385 -113 418 

Årets resultat -1 380 968 399 100 
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Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Not 2019-12-31 2019-03-31  

Balanserade utgifter för pågående utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 4 500 000 500 000 

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 5 70 616 97 777 

Finansiella anläggningstillgångar 
Uppskjutna skattefordringar 6 611 764 

Summa anläggningstillgångar 1 182 380 597 777 

Omsättningstillgångar 

Varulager m m 
Handelsvaror 9 828 192 6 777 723 
Förskott till leverantörer - 333 882 

9 828 192 7 111 605  

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 511 399 733 734 
Övriga kortfristiga fordringar 125 864 8 198 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 124 112 120 796 

761 375 862 728 

Kassa och bank 3 000 3 000 

Summa omsättningstillgångar 10 592 567 7 977 333 

Summa tillgångar 11  774 947 8  575 110 
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Balansräkning 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Not 

7 

2019-12-31 2019-03-31  

Aktiekapital 8 645 195 50 000 
Fond för utvecklingsutgifter 9 500 000 500 000 

1 145 195 550 000  

Fritt eget kapital 
Överkursfond 3 468 444 
Balanserad vinst eller förlust 467 428 281 449 
Årets resultat -1 380 968 399 100 

2 554 904 680 549 

Summa eget kapital 3 700 099 1 230 549  

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 10 2 508 339 1 999 996 
Övriga skulder 11 700 000 3 859 508 

Summa långfristiga skulder 3 208 339 5 859 504 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 10 699 996 500 004 
Leverantörsskulder 1 477 603 225 917 
Checkräkningskredit 12 2 121 606 96 730 
Aktuella skatteskulder 8 939 118 221 
Övriga skulder 77 148 313 648 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 481 217 230 537 

Summa kortfristiga skulder 4 866 509 1 485 057 

Summa eget kapital och skulder 11  774 947 8  575 110 
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3). 

Intäkter 
Varor 
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i 
enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. 

Inkomstskatter 
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. 
Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. 
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten än 
hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster 
som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. 

Immateriella tillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar. Aktiveringsmodellen tillämpas för internt upparbetade 
immateriella tillgångar. 
Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden. Avskrivningstiden för internt 
upparbetade immateriella anläggningstillgångar uppgår till fem år. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den 
gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. 
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som 
Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. 
Följ ande avskrivningstider tillämpas: 

Inventarier, verktyg och installationer 5 år 
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Kundfordringar och övriga fordringar 
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det 
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar 
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid 
överstigande 12 månader redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas 
som ränteintäkt i resultaträkningen. 

Låneskulder och leverantörsskulder 
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade 
beloppet och det belopp som ska återbetalas. 

Varulager 
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). 

Ersättningar till anställda 

Kortfristiga ersättningar: Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald 
semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad 
och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning. 

Eget kapital 
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med ARLs indelning. 

Obeskattade reserver 
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna 
skatteskuld som är hänförlig till reserverna. 

Bokslutsdispositioner 
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. 

Nyckeltalsdefinitioner 

Soliditet 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till 
balansomslutningen. 
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Not 2 Medelantalet anställda 

2019-04-01 2018-04-01 
-2019-12-31 -2019-03-31 

Medelantalet anställda 4 4 

Totalt 4 4 

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter 

2019-04-01 2018-04-01 
-2019-12-31 -2019-03-31 

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 70 195 71 448 

Summa 

Not 4 Balanserade utgifter för pågående utvecklingsarbeten 

70 195 71 448 

2019-04-01 
-2019-12-31 

2018-04-01 
-2019-03-31 

Belopp vid årets ingång 500 000 
Årets aktiverade utgifter, intern utveckling - 375 000 
Årets aktiverade utgifter, inköp 125 000 

Belopp vid årets utgång 500  000 500  000  

Utvecklingsarbetet vilket avser en vidareutvecklad försäljningsplattform beräknas slutföras samt 
driftsättas under 2021. 
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Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 

2019-04-01 
-2019-12-31 

2018-04-01 
-2019-03-31 

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 181 071 181 071  
Årets förändringar 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 181 071 181 071 

Ingående ackumulerade avskrivningar -83 294 -47 080 
Årets förändringar 
-Avskrivningar -27 161 -36 214 

Utgående ackumulerade avskrivningar -110455 -83294 

Utgående restvärde enligt plan 70 616 97 777 

Not 6 Uppskjuten skatt 

2019-04-01 2018-04-01 
-2019-12-31 -2019-03-31  

Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har 
redovisats i resultaträkningen samt å andra sidan den 
inkomstskatt som belöper sig på verksamheten utgörs av 

uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdrag 611 764 .11. 

611 764 0 
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Not 7 Förändringar i eget kapital 

Aktie- 
kapital 

Överkurs -Fond för Balanserat 
fond utv-utgift resultat 

Årets 
resultat Totalt 

Belopp vid årets ingång 50 000 500 000 281 449 399 100 1 230 549 
Nyemission 137 695 3 468 444 3 606 139 
Fondemission 457 500 - -457 500  
Resultatdisposition enligt årsstämman 
Balanseras i ny räkning 399 100 -399 100  
Uppskjuten skatt på 
emissionskostnader 244 379 244 379 
Årets resultat -1 380 968 -1 380 968 

Belopp vid årets utgång 645 195 3 468 444 500 000 467 428 -1 380 968 3 700 099  

Not 8 Aktiekapital 

Aktiekapitalet består av 87 500 st A-aktier samt 2 137 310 st B-aktier. 

Not 9 Fond för utvecklingskostnader 

2019-04-01 2018-04-01 
-2019-12-31 -2019-03-31  

Belopp vid årets ingång 
Årets aktiverade utgifter 

500 000 
500 000 

Belopp vid årets utgång 500 000 500 000 

Not 10 Skulder som redovisas i flera poster 

2019-04-01 2018-04-01 
-2019-12-31 -2019-03-31  

Företagets skulder till kreditinstitut redovisas under följande 
poster i balansräkningen: 

Långfristiga skulder: 
Övriga skulder till kreditinstitut 2 508 339 1 999 996 
Kortfristiga skulder: 
Övriga skulder till kreditinstitut 699 996 500 004 

Summa skulder till kreditinstitut 3 208 335 2 500 000 
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Not 11 Övriga skulder 

2019-12-31 2019-03-31 

Skuld till huvudägare 700 000 3 859 508 

Summa 700 000 3 859 508 

Not 12 Checkräkningskredit 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 

2019-12-31 2019-03-31 

2 500 000 750 000 

Not 13 Ställda säkerheter 

2019-12-31 2019-03-31  

För egna avsättningar och skulder 
Avseende Skulder till kreditinstitut 
Företagsinteckningar 7 000 000 3 250 000 

Summa ställda säkerheter 7 000 000 3 250 000 

Not 14 Eventualförpliktelser 

2019-12-31 2019-03-31 

Ansvarsförbindelser - - 
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Till bolagsstämman i Hästkällaren Rid Trav & Western AB (publ), org. nr 559048-8697 

Rapport om årsredovisningen 

40-• 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hästkällaren Rid Trav & Western AB (publ) för räkenskapsåret 2019-04-01-2019-12-31. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Hästkällaren Rid Trav & Western AB (publ)s finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för 
räkenskapsåret enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on  Auditing  (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Hästkällaren Rid Trav & Western AB (publ) enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vii 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Hästkällaren 
Rid Trav & Western AB (publ) för räkenskapsåret 2019-04-01-2019-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Hästkällaren Rid Trav & Western AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. 

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

— företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

— på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Karlskrona den 2 y 

KPMG AB 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 
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