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Avtal

Vi skickar bolagsavtal på e-post för påskrift, du sänder sedan tillbaka bolagsavtalet underskrivet antingen
via epost eller med vanlig post till oss. I och med att du skriver under bolagsavtalet så godkänner du det.

Redovisning via LRF Konsult AB

Vi samarbetar med LRF Konsult AB som sköter all bokföring i våra kommanditbolag.
Vi bildar runt varje häst ett kommanditbolag där Stall Kenny AB är komplementär. Det innebär att du som
delägare inte står någon ekonomisk risk utöver det du själv har satsat dvs kontantinsatsen samt
månadsavgifterna. En andel är en finansiell tillgång i ett kommanditbolag – för att förtydliga det – typ en
aktie. Kommanditbolaget som du har köpt en andel i äger sedan den fysiska tillgången dvs. hästen, och
all moms hanteras där.
Det som betalas ut ifrån kommanditbolaget tas upp i deklarationen. Alla sådana papper sköter LRF
Konsult AB åt delägarna. Uppgifter skickas ut i god tid innan deklarationen ska lämnas in. Varje månad
får delägarna fullständig redovisning för föregående månad på epost.

Utbetalning av överskott

Stall Kennys Andelshästar betalar ut pengar till er andelsdelägare så fort det finns överskott på
Kommanditbolagets konto, och det hoppas vi ju självklart att det finns så fort hästen börjat starta. Så fort
vi har fått pengar ifrån (ST) Svensk Travsport så betalar vi ut överskottet till delägarna. När fakturan från
Svensk Travsport betalats så betalas överskottet ut till delägarna om summan uppgår till 900 kr eller mer
per delägare Vi försöker att alltid ha en liten buffert i kommanditbolaget för oförutsedda utgifter. Den
bufferten uppgår till ca 10 000 kr och är delägarnas pengar, de finns på varje delägares konto i
kommanditbolaget.

Försäkring hos Agria

Alla våra andelshästar är försäkrade hos AGRIA Djurförsäkring. A2 Limited Liv till den summa som hästen
sålts ut i samt A1 Safe Veterinärvård.

Löpande information

Information om hästen till andelsägarna får du via vår hemsida stallkenny.se Där lämnar vi kontinuerliga
träningsrapporter. Info från oss kommer även på epost och sms. Följ vår aktiva Facebooksida (Stall
Kennys Andelshästar) där läggs värmningsrapporter ut när någon av våra andelshästar startar.
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