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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle
stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse.
Hellerup, den 30. juni 2016
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til Bestyrelsen i Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven og bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. Revisionen har ikke
omfattet de i årsrapporten anførte budgettal.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven og bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. Ledelsen har endvidere ansvaret for
den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj
grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven og bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.
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Den uafhængige revisors erklæringer
Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen
Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 medtaget godkendt budget i resultatopgørelsen. Budgettet har, som det fremgår af årsregnskabet,
ikke været underlagt revision.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet.
Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet.
København den 30. juni 2016

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56
Jens Baes
statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning 2015
Baggrund
Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond (HFF) er en offentlig selvejende institution. HFF modtager fra
2015 årlige tilskud, som tildeles via et udlodningsaktstykke fra puljen til idrætsformål jf. § 3 a, stk. 1, nr. 9, i
lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål.
De nærmere betingelser for fondens virke er nedfældet i kommissorium og vedtægter for HFF. Kulturministeriet er fondens ressortministerium.
Det er fondens formål at udvikle og tilføre midler til dansk hestevæddeløbssport og sikre det fornødne økonomiske fundament for denne ved at tilføre midler til væddeløbsbaner, sportens organisationer, avlsarbejde, uddannelse mv. Hertil kommer en udviklingsaftale med Kulturministeriet indeholdende konkrete mål for fondens
virksomhed.
Til disse formål modtog fonden i 2015 tilskud fra Kulturministeriet. Tilskuddet er fastlagt i aktstykke nr. 93 af
19. februar 2015 og beregnet i henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010, fratrukket lovmæssig besparelse og
omstillingsbidrag. Beregningen af tilskuddet foretages med udgangspunkt i det budgetterede overskud i Danske Lotteri Spil, og udbetales aconto i kvartalsrater. I henhold til statens garantiordning for overskudsmodtagere efterreguleres tilskuddet fra Kulturministeriet, når årets resultat for det pågældende år foreligger fra Danske
Lotteri Spil.
Økonomi
Tilskuddet fra Kulturministeriet for 2015 blev efter regulering 79.408.946 kr., hvilket er 13.704.268 kr. mindre
end for 2014.
Fonden har i 2015 været belastet med negative renter på 169.391 kr.
Til driftstilskud og løbspræmier mv. har fonden i 2015 uddelt 77.486.760 kr., hvilket svarer til budgettet.
Til investeringer har fonden i 2015 uddelt 200.000 kr., hvilket er 1.800.000 kr. lavere end budgettet på
2.000.000.kr.
Administrationsomkostningerne i 2015 var på 1.237.253 kr., hvilket er 137.765 højere end budgettet på
1.100.000 kr. Den primære årsag til differencen skyldes stigning i bestyrelseshonorarerne på 110.000 kr.
Årets resultat blev -2.117.390 kr., der er overført til egenkapitalen.
Fondens egenkapital udgjorde ved regnskabsårets afslutning 39.401.790 kr.
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Ledelsesberetning 2015, fortsat
Årets begivenheder
Der blev i 2014 indgået en politisk stemmeaftale om idræt, der blandt andet indebærer beskæring af udlodningerne til hestevæddeløbssporten med 15 mio. kr. i 2015, 20 mio.kr. i 2016 , 25 mio. kr. i 2017 og 30 mio. kr. i
2018. I tillæg til disse besparelser skal hestevæddeløbssporten bidrage med 1 mio. kr. årligt til regeringens
omstillingsbidrag. Stemmeaftalen er efterfølgende udmøntet i ny lov om udlodning gældende fra 1. januar
2015.
Pr. 1. januar 2015 blev der udpeget en ny bestyrelse.
I den politiske stemmeaftale blev HFF opfordret til i samarbejde med Danske Spil at undersøge alternative
finansieringsmuligheder for hestevæddeløbssporten efter de besluttede beskæringer af udlodningerne. Bestyrelsen besluttede at gå konstruktivt ind i dette forberedende arbejde sammen med sportens organisationer og
Danske Spil, mens man som en bestyrelse nedsat af kulturministeren ikke anser sig som aktør eller forhandlingspart i forhold til fastsættelsen af det statslige tilskud eller af andre finansieringskilder.
Udredningsarbejdet blev igangsat i efteråret 2014 og afsluttet med udgangen af 1. kvartal 2015, hvor rapport
blev sendt til Kulturministeriet. Rapporten anviser, med en forudsætning om en fortsættelse af den nuværende
statslige finansiering jf. L23, muligheder for at realisere en langsigtet, økonomisk bæredygtig udvikling. Der
anvises muligheder for en kompenserende finansiering af hestevæddeløbssporten efter gennemførelse af ovennævnte besparelser. Potentialet for øget omsætning på spil verificeres i rapporten og det vurderes, at der kan
etableres en mere værdiskabende incitamentsstruktur ved at føre hestespillet tilbage til hestesportsorganisationernes regi og i driftssamarbejde med de øvrige nordiske hestespilsorganisationer. Men rapporten indeholdt en
række forudsætninger for at konkludere, at der var en realistisk, ny bæredygtig finansieringsmodel. Ikke
mindst, at der skulle tilvejebringes en midlertidig statslig mellemfinansiering i et par år for at opretholde infrastrukturen og de nuværende spillemuligheder på alle væddeløbsbaner, indtil et nyt spilleselskab var helt etableret og kunne tilvejebringe ny finansiering.
I september 2015 meddelte kulturministeren, efter drøftelser med parterne bag stemmeaftalen, at rapportens
forslag ikke kunne realiseres, da den krævede en statslig mellemfinansiering, som ministeriet ikke kunne skaffe midler til. Herefter tilbød HFF at anvende en stor del af egenkapitalen til mellemfinansiering af alle baner i
to år samtidig med en reduktion af tilskuddet til visse baner, kombineret med eventuelle kommunale tilskud.
Regeringen har herefter tilkendegivet, at den i stedet ønsker at undersøge konsekvenserne af en liberalisering
af hestespillet, og at sagen er overgået til Skatteministeriet. Dansk Hestevæddeløb har derefter udarbejdet et
forslag til en liberalisering af hestespillet.
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Ledelsesberetning 2015, fortsat
Mod forventning er hestevæddeløbssportens økonomiske fremtid således ikke som ønsket blevet afklaret i
løbet af 2015. På den baggrund har HFF valgt at føre en restriktiv bevillingspolitik på flere områder. Som konsekvens heraf blev årets resultat på -2.117.390 kr. noget mindre end det budgetterede -7.000.000 kr. HFF henvendte sig tidligt i 2015 til væddeløbsbanernes hjemkommuner med en appel om kommunal støtte til de lokale
væddeløbsbaner. HFF fik ingen imødekommende svar, men afvisende svar med henvisning til mulighederne
inden for kommunalfuldmagten. Siden er der kommet afgørelser fra Statsforvaltningen, som har blåstemplet
hjælp til banerne i Skive og Bornholm. Odense kommune har også fundet en model for at støtte Fyns væddeløbsbane.
HFF’s bestyrelse har i årets løb besøgt landets hestevæddeløbsbaner og haft flere møder og drøftelser med alle
baners bestyrelser, hvor de enkelte baners situation blev gennemgået og HFF’s holdninger til løbende bevilliger blev klart kommunikeret. HFF har fortsat støttet ungdomsprogrammer på banerne og relevante nationale
markedsføringsaktiviteter.
HFF’s udviklingsaftale med Kulturministeriet
Primo 2015 blev der, i lyset af den uafklarede situation for hestevæddeløbssporten, indgået en etårig udviklingsaftale med Kulturministeriet for 2015 med nedenstående mål for HFF’s indsats:
Procesmål:


Udarbejde omverdensanalyse for HFF’s kerneopgaver
Omverdensanalysen blev gennemført i 2. og 3. kvartal 2015 og fremsendt til ministeriet 1. oktober 2015.
De væsentligste output fra analysen viser, at der er behov for:
 Fremtidig øget kommunikation og dialog – transparens og frekvens
 Klarhed om fordelingskriterier
 Afstemning af forventninger
 Professionalisme og dyb indsigt i hestevæddeløbssporten
Når der bliver truffet politisk beslutning om fremtidig finansiering af hestevæddeløbssporten, vil output fra
analysen blive anvendt til fastlæggelse af fremtidig strategi, formål, mission og målsætninger.
Målsætningen anses for opfyldt.



Undersøge alternative finansieringsformer for hestevæddeløbssporten i samarbejde med Danske Spil
Undersøgelsen gennemført og rapport afleveret til kulturministeriet april 2015.
Målsætningen anses for opfyldt.
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Ledelsesberetning 2015, fortsat


Udarbejde ny strategi med målsætninger for HFF’s kerneopgaver på basis af omverdensanalyse.
Hestevæddeløbssportens fremtidige finansiering blev ikke afklaret i 2015, og i respekt for den fortsatte politiske beslutningsproces er dette procesmål endnu ikke bearbejdet.
Målsætningen er ikke opfyldt.

Driftsmål:


At arbejde for at hestevæddeløbssporten er et bredt anerkendt kulturtilbud
Dansk Hestevæddeløb udfører alle overordnede markedsføringsopgaver i samarbejde med og finansieret af
HFF.
Væddeløbsbladet er det primære magasin for sporten og abonnement på bladet er obligatorisk for alle aktive i sporten. Magasinet blev i 2015 relanceret med nyt redaktionelt indhold med større fokus på bredden.
Magasinet produceres nu af mediehuset Wiegaarden og er forberedt til digitalisering. Aftalen sikrer, at informationerne i Væddeløbsbladet distribueres bredere, da Wiegaarden samtidig er mediehus for Dansk Rideforbund. Sportens officielle hjemmeside, travoggalop.dk, er et særdeles velbesøgt medie, som opdateres
5-10 gange dagligt. I årets løb har der været over 30.000 unikke besøgende og gennemsnitligt 5.000 besøg
om ugen. Alle baner har ligeledes deres egen hjemmeside, som er linket op til travoggalop.dk.
Dansk Hestevæddeløb deltager hvert år på hestemessen i Herning, der har mere end 50.000 gæster over 3
dage. Roskilde hestetræf er en tilsvarende begivenhed på Sjælland, hvor der i 2015 var 19.000 besøgende.
De sociale medier og digitale platforme er for alvor blevet betydningsfulde for sporten. De er billige og effektive at arbejde med, fx er antallet af følgere på Facebook på to år steget fra 3.300 til 30.817.
Anpartsstalde med op til 400 anpartshavere er blevet meget populært over hele landet fra. Det er et effektivt koncept til rekruttering af nye hesteejere.
Den overordnede strategi for ungdomssatsningen er, at der skal være formaliserede aktiviteter på alle baner. Fire travbaner har deciderede travskoler, hvor ansatte underviser i både det teoretiske og praktiske arbejde med væddeløbsheste. I 2015 blev der udviklet nyt undervisningsmateriale til disse aktiviteter. På de
øvrige baner er der ponyklubber, hvor der løbende afvikles løb med unge som kuske/ryttere.
Der er gennemført mere end 50 aktiviteter over for bredden i form af særlige aktiviteter som foredrag, kurser og stutteribesøg. Aktiviteterne spænder vidt fra læring om hestens anatomi og sygdomme, fodring, hesteavl, træning og etablering af væddeløbsstald.

Målsætningen anses for opfyldt.
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Ledelsesberetning 2015, fortsat


At hestevæddeløbssporten troværdigt og forsvarligt afvikler hestevæddeløb
Dommerkamerasystemer og målfotoanlæg bliver jævnligt opdateret på alle baner. Dette udstyr giver
dommerne mulighed for at kontrollere afviklingen af løbene ud over de sædvanlige TV-billeder til publikum.
Forbundene uddanner dommerne, og der afholdes løbende kurser og efteruddannelse.
Målsætningen anses for opfyldt.



At det er en sikker og dopingfri sport for såvel heste som sportens aktive
Forbundene gennemførte 218 dopingtest på heste i forbindelse med løbsafvikling. Alle test var negative.
Der blev endvidere gennemført 32 uanmeldte kontrolbesøg af forebyggende karakter i træningsstalde, hvor
der ud over dopingtest også kontrolleres, om medicinjournalerne er ajourført, og medicin er korrekt opbevaret i aflåste skabe. Forbundene yder aktivt løbende informations- og oplysningsvirksomhed omkring dopingbekæmpelse.
HFF har siden 2009 haft en overbygning på forbundenes dopingkontrol, hvorved overholdelse af aftalte
retningslinjer for dopingtest kontrolleres. HFF udførte 20 kontroller i 2015, og der var ingen bemærkninger.
Anti Doping Danmark gennemførte 57 dopingtest af sportens aktive i 2015, uden bemærkninger.
Antallet af test anses for at have relevant omfang.
Målsætningen anses for opfyldt.
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At sikre børn og unge i sporten mod seksuelle overgreb ved indhentelse af børneattester og udvikling af
børnebeskyttelsespolitikker
I 2013 blev kravet til børneattester udvidet til at omfatte fastansat personale på banerne samt personale, der
beskæftiger sig med ungdomsprogrammer og travskoler. I 2015 blev der indhentet 236 børneattester blandt
sportens aktive og personale. En bane havde en tidligere straffet person ansat, som efterfølgende er blevet
afskediget.
I 2015 blev der taget kontakt til andre idrætsforbund, og i 2016 har sportens organisationer indgået samarbejdsaftale med Dansk Idrætsforbund. Dette samarbejde har ført til nye initiativer som:
-

Etablering af nævn til behandling af potentielle sager

-

Hotline til sportens organisationer

-

Anmeldelses- og vidnepligt for personer tilknyttet sporten

-

Distribution af pjecen ”Det uhørte overgreb”

Målsætningen anses for delvis opfyldt, idet initiativerne først er etableret i 2016.


At øge kendskabet til og fremme interessen for sporten, ikke mindst hos unge
Etablering af ungdomsprogrammer og travskoler på banerne har høj prioritet og blev udviklet yderligere i
2015. Alle baner har et ungdomskoncept, som er designet ud fra lokale forudsætninger. Løbsserien ”Sigter
mod stjernerne” for unge kuske gennem flere år har været og er fortsat en vigtig motivationsfaktor. Det høje aktivitetsniveau er fortsat i 2015 med 17 løb i serien. Endvidere blev der udskrevet 65 uddannelsesløb
for nye licenshavere, samt et licensmesterskab for disse.
Sociale lørdage og Saturday night racing på banerne er nu permanente aktiviteter og blev i 2015 udbygget
med 4 løbsdage til i alt 31. Disse aktiviteter har medvirket til en yngre aldersprofil blandt besøgende på
væddeløbsbanerne.
Målsætningen anses for opfyldt.
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At sikre et sundt og bæredygtigt økonomisk fundament for de enkelte baner
HFF afholder årligt minimum 2 individuelle møder med samtlige baner, hvor økonomien gennemgås. HFF
fører løbende kontrol med banernes økonomi og likviditet. Flere baner har en stabil økonomi, mens nogle
har et mere skrøbeligt økonomisk fundament. Økonomien hviler udelukkende på løbende driftstilskud fra
HFF på nuværende niveau. Hvis HFF må nedskære eller fjerne driftstilskud til baner, bliver det nærmest
umuligt med fortsat drift på disse baner, medmindre de kan skaffe alternativ finansiering, eksempelvis fra
deres hjemkommuner. Banerne rationaliserer fortsat driften, og stadig flere opgaver udføres fra centralt
hold.
Banen i Århus fik i 2013 et tillægslån for at stabilisere økonomien. Banens driftsresultat for 2015 er positivt med et nettoresultat på 1,2 mio. kr. Banen har fået etableret en positiv dialog med kommunen og har
flere større projekter i støbeskeen. Gælden afvikles løbende og planmæssigt til HFF.
Målsætningen anses for opfyldt.



At fremme ligestillingen inden for sporten
HFF opfordrer baner og forbund til at få flere kvinder i ledelser og bestyrelser. Ved udgangen af 2015 var
der kvindelige bestyrelsesmedlemmer hos Trænerforeningen, Forenede Danske Travamatører, Dansk
Montéforening (formand), Dansk Pony Væddeløbsforbund (formand), Ålborg Væddeløbsbane, Fyens
Væddeløbsbane, Klampenborg Galopbane og i Dansk Galop. På Bornholm er der kvindelig banechef.
Derudover opfordrer HFF til, at der udarbejdes en politik på området i de respektive organisationer.
Målsætningen anses for delvist opfyldt. Der er fortsat underrepræsentation af kvinder i ledelser og bestyrelser, og der er endnu ikke udarbejdet ligestillingspolitik i alle organisationer.
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Forventninger til fremtiden
Dansk Hestevæddeløbs forhandlinger med regeringen om alternativ finansiering af hestevæddeløbssporten har
foreløbig medført en meddelelse fra regeringen om, at man ønsker at undersøge en liberalisering af hestespillet. Liberalisering indgik ikke i HFF’s og Danske Spils rapport til kulturministeriet, da det var svært at se,
hvorledes der kunne genereres tilstrækkelige yderligere midler til hestesporten som erstatning for de besluttede
besparelser og dermed gøre løsningen bæredygtig for en fortsat drift af hestevæddeløbssporten i den nuværende geografiske struktur i Danmark. Regeringen har naturligvis mulighed for at justere på skatte- og afgiftsmæssige forhold, så der skabes den nødvendige finansiering til at sikre denne. Det bliver afgørende at se den
konkrete model for liberaliseringen, inden HFF skal fastlægge tilskudspraksis for 2017 inden sommerferien
2016.
I 2016 skal der udarbejdes ny strategi med målsætninger for HFF’s kerneopgaver. Strategien skal udarbejdes
på basis af de vilkår, der vil blive givet i en ny finansieringsmodel samt den i 2015 gennemførte omverdensanalyse. HFF har i december afholdt det første møde om omverdensanalysen med repræsentanter for hestevæddeløbssporten og aftalt, at der følges op med et fælles seminar, når de økonomiske fremtidsudsigter er
klarlagt.
Beskæringen af midler til HFF trådte i kraft i 2015 og har effekt med 20 mio. kr. i 2016. Finansieringen af
nedskæringerne er sket dels via HFF’s egenkapital dels ved besparelser. Eksempelvis modtager tre baner ikkedriftstilskud i 2016, men blot reduceret præmietilskud til løbsprogrammet. Alle tre baner har midlertidigt finansieret driften, blandt andet med hjælp af hjemkommunerne. Disse løsninger er ikke permanente, men afventer ny finansieringsmodel for hestesporten.
Hvordan den fremtidige banestruktur skal fastlægges, afhænger fuldstændig af, hvorvidt der kommer en fremtidig finansieringsmodel, der tilvejebringer yderligere midler i tillæg til HFF’s statstilskud.
HFF er rede til fortsat at anvende en del af egenkapitalen til tilvejebringe en mellemfinansiering for at sikre en
bæredygtig banemæssig infrastruktur, hvis der i de politiske forhandlinger sandsynliggøres en fremtidig sund
finansiering af hestevæddeløbssporten.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt i
overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.

Resultatopgørelse
Indtægter
Betaling fra Kulturstyrelsen omfatter tildeling af midler fra Kulturministeriet i henhold til lov nr. 696 af 25.
juni 2010 og indtægtsføres i overensstemmelse med bevillingsperioden.
Indtægter omfatter ligeledes årets afkast af fondens rentebærende aktiver. Renter periodiseres.
Investeringstilskud
Investeringstilskud indregnes i resultatopgørelsen, når bestyrelsen har disponeret uddelingen. Bevilget tilskud
til moms udbetales først, når banernes delvise momssats for året er kendt. Anslået delvis moms af årets uddelinger udgiftsføres.
Uddelinger
Uddelinger indregnes i resultatopgørelsen, når bestyrelsen har disponeret uddelingen. Uddelingerne foretages
som hovedregel månedligt.
Skat
Fonden er ikke omfattet af fondsbeskatningsloven. Fondens uddelinger er almindeligvis skattepligtige hos
modtageren.
Fonden er ikke momsregistreret.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Egenkapital
Fondens egenkapital består af disponibel fondskapital.
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Resultatopgørelse for 2015

Betaling fra Kulturministeriet

Note

2015
kr.
___________

Budget
2015
t.kr.
_______

2014
t.kr.
_______

1

79.408.946
___________

77.400
_______

93.113
_______

79.408.946

77.400

93.113

Indtægter
Uddelinger

2

(79.454.396)

(80.800)

(90.057)

Uddelte investeringstilskud

3

(200.000)
___________

(2.000)
_______

(5.286)
_______

(245.450)
___________

(5.400)
_______

(2.230)
_______

Bestyrelseshonorar

(253.372)

(145)

(143)

Personaleomkostninger

(610.228)

(620)

(609)

Resultat efter uddelinger

Hestesportens Medier

-

Revision
Resultatkontraktprojekter

4

Ekstern assistance, konsulenter
Andre omkostninger

5

(32)

(90.000)

(85)

(81)

(464.784)

(450)

(538)

-

Kontor og it

-

-

(18)

(29.840)

(40)

(45)

(254.325)

(260)

(326)

Andre finansielle omkostninger

(169.391)
___________

_______-

_______-

Omkostninger

(1.871.940)
___________

(1.600)
_______

(1.793)
_______

Årets resultat

(2.117.390)
___________

(7.000)
_______

(4.023)
_______

Resultatet er af bestyrelsen disponeret således
Overført til disponibel fondskapital

(2.117.390)
___________
(2.117.390)
___________
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Balance pr. 31.12.2015
Note
____

2015
kr.
___________

2014
t.kr.
_______

6

4.252.736

5.713

Tilgodehavende hos Kulturministeriet

2.342.946
___________

0
_______

Tilgodehavender

6.595.682
___________

5.713
_______

Likvide beholdninger

38.580.358
___________

48.401
_______

Omsætningsaktiver

45.176.040
___________

54.114
_______

Aktiver

45.176.040
___________

54.114
_______

41.519.180

45.542

Andre tilgodehavender

Disponibel fondskapital primo
Overført til disponibel fondskapital

7

(2.117.390)
___________

(4.023)
_______

Egenkapital

8

39.401.790
___________

41.519
_______

Bevilligede uddelinger, ikke-udbetalte

9

5.117.050

7.411

Bevilligede investeringstilskud, ikke-udbetalte

10

394.500

2.026

Anden gæld

11

262.700
___________

3.158
_______

Kortfristede gældsforpligtelser

5.774.250
___________

12.595
_______

Gældsforpligtelser

5.774.250
___________

12.595
_______

Passiver

45.176.040
___________

54.114
_______
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Noter
2015
kr.
___________

2014
t.kr.
_______

77.066.000

96.049

1. Betaling fra Kulturministeriet
Acontobetaling for perioden 01.01. - 31.12.2015
Endelig afregning for året

2.342.946
___________

(2.935)
_______

77.408.946
___________

93.114
_______

Driftstilskud
kr.
___________

Løbspræmier mv.
kr.
___________

Bonus
kr.
___________

I alt
kr.
___________

Hestevæddeløbsbaner:
Det Danske Travselskab

4.200.000

12.685.000

0

16.885.000

Jydsk Væddeløbsbane

2.550.000

6.540.956

0

9.090.956

Billund Trav A/S

1.950.000

2.825.000

0

4.775.000

Fyens Væddeløbsbane A/S

2.480.000

3.599.360

0

6.079.360

Skive Trav

2.300.000

3.435.000

0

5.735.000

Aalborg Væddeløbsforening

2.570.000

5.825.613

0

8.395.613

Nykøbing F. Travbane A/S

1.350.000

1.355.000

0

2.705.000

Bornholms Travselskab

1.200.000

1.405.000

0

2.605.000

2.800.000
___________

4.616.281
___________

0
___________

7.416.281
___________

21.400.000
___________

42.287.210
___________

___________0

63.687.210
___________

1.850.000

0

0

1.850.000

0

0

0

0

0
___________

4.123.000
___________

___________0

4.123.000
___________

1.850.000
___________

4.123.000
___________

___________0

5.973.000
___________

2. Uddelinger

Klampenborg Galopselskab

Hovedforbundene:
Dansk Travsports Centralforbund
Driftstilskud
Unghestesatsning
Opdrætterpræmier
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Noter
Driftstilskud
kr.
___________

Løbspræmier mv.
kr.
___________

Andet
kr.
___________

I alt
kr.
___________

1.100.000

0

0

1.100.000

0

0

0

0

0
___________

858.000
___________

___________0

858.000
___________

1.100.000
___________

858.000
___________

___________0

1.958.000
___________

Fælles markedsføring

0

0

0

0

Dansk Pony Væddeløbsforening

0

0

0

0

Dansk Monté Forening

0

0

40.000

40.000

Ungdom

0

0

531.000

531.000

5.550.000

318.550

1.316.636

7.185.186

0
___________

0
___________

80.000
___________

80.000
___________

5.550.000
___________

318.550
___________

1.967.636
___________

7.836.186
___________

29.900.000
___________

47.586.760
___________

1.967.636
___________

79.454.396
___________

2. Uddelinger (fortsat)
Dansk Galop
Driftstilskud
Unghestesatsning
Opdrætterpræmier

Øvrige

Dansk Hestevæddeløb
Forenede Danske Travamatører

I alt

2015
kr.
___________

2014
t.kr.
_______

3. Uddelte investeringstilskud
Det Danske Travselskab

2.894

Jydsk Væddeløbsbane

35

Billund Trav A/S

89

Skive Trav

500

Aalborg Væddeløbsforening

1.030

Nykøbing F. Travbane A/S

57

Bornholms Travselskab

120

Klampenborg Galopbane A/S

362

DH (JVB)
Dansk Travsports Centralforbund

200.000

100

___________

100
_______

200.000
___________

5.286
_______
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Noter
3. Uddelte investeringstilskud (fortsat)
De uddelte investeringstilskud er anvendt således:
Dansk Hestevæddeløb
Gummilæsser til brug på JVB

2015
kr.
___________

2014
t.kr.
_______

265.264

358

43.840

27

155.680
___________

153
_______

464.784
___________

538
_______

Husleje mv.

67.155

101

Telefon og internet

67.198

85

Rejseomkostninger

44.496

35

Møder

17.939

44

Forsikringer

12.458

13

45.081
___________

48
_______

254.326
___________

326
_______

0

200

3.499.668

4.200

750.000

1.000

Ålborg Væddeløbsbane

0

1

Klampenborg Galopbane A/S

0

300

3.068
___________

13
_______

4.252.736
___________

5.714
_______

4. Resultatkontraktprojekter
Omverdensanalyse
Overbygning på eksisterende dopingkontrol
Dopingkontrol af kuske og ryttere

5. Andre omkostninger

Øvrige omkostninger

6. Andre tilgodehavender
Fyens Væddeløbsbane A/S
Jydsk Væddeløbsbane
Skive Trav

Depositum Strandvejen

Lån til Skive Trav afdrages årligt med kr. 250.000 i 2015-2018.
Lån til Jydsk Væddeløbsbane afdrages årligt med kr. 700.000 fra 2014.
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Noter
2015
kr.
___________

2014
t.kr.
_______

(2.117.390)
___________

(4.023)
_______

(2.117.390)
___________

(4.023)
_______

7. Overført til disponibel fondskapital
Årets resultat

8. Egenkapital
Egenkapital 01.01.2014

41.519.180

45.542

Årets resultat

(2.117.390)
___________

(4.023)
_______

Egenkapital 31.12.2015

39.401.790
___________

41.519
_______

2.754.050

2.560

45.000

2.500

2.318.000
___________

2.351
_______

5.117.050
___________

7.411
_______

Det Danske Travselskab

0

1.089

Bornholm Travselskab

0

485

394.500

395

0
___________

57
_______

394.500
___________

2.026
_______

0

2.935

262.700
___________

222
_______

262.700

3.158

9. Bevilligede uddelinger, ikke-udbetalte
Dansk Travsports Centralforbund
Bonus til baner
Dansk Hestevæddeløb

10. Bevilligede investeringstilskud, ikke-udbetalte

Klampenborg Galopbane A/S
Nykøbing Falsters Travbane A/S

11. Anden gæld
For meget modtaget tilskud
Anden gæld

