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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 for Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005.
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 23. maj 2012

Direktør

Jens Ulrich Nielsen

Bestyrelse

Bent Knie-Andersen
formand

Kurt Damsgaard

Karin Nødgaard

Knud Erik Ravn

Nick Elsass
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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
2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005. 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. 924 af 28. september 2005. 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 2011 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven og bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005.

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 23. maj 2012

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Jens Baes
statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning 2011
Baggrund
Hestevæddeløbssportens Finansierings Fond (HFF) er etableret i henhold til lov nr. 204 af 26. marts 2003.
De nærmere betingelser for fondens virke er nedfældet i loven, der har til formål at medtage hestevæddeløbssporten på fordelingsnøglen for Tips- og Lottomidler for på denne måde at yde støtte til en sport, der bidrager
med attraktive spilobjekter. Loven gjorde samtidig Kulturministeriet til ressortministerium for fonden.
Det er fondens formål at udvikle dansk hestevæddeløbssport og sikre det fornødne økonomiske fundament for
denne ved at tilføre penge til drift og udvikling af baner, løbspræmier, avlsarbejde, etablering og vedligeholdelse af faste anlæg på baner samt drift af sportens organisationer mv. Fonden skal desuden tilgodese hundevæddeløbssporten i det omfang, hundevæddeløb afvikles på hestevæddeløbsbanerne.
Til disse formål modtager fonden hvert år tilskud fra Kulturministeriet. Tilskuddet er fastlagt som en procentandel af Kulturministeriets samlede tildeling af Tips- og Lottomidler og andrager 7,76% af de midler, der i
henhold til loven skal fordeles af Kulturministeriet. Tildelingen til Kulturministeriet udgør 70,18% af Danske
Spils årlige overskud. HFF modtager således 5,45% af de midler, der fordeles i henhold til fordelingsnøglen
for Tips- og Lottomidler.
Med udgangspunkt i det budgetterede overskud i Danske Spil A/S og Kulturministeriets andel heraf beregnes
fondens årlige tilskud, der udbetales a conto, kvartalsvis bagud, fra ministeriet. I henhold til statens garantiordning for overskudsmodtagere efterreguleres tilskuddet fra Kulturministeriet, når årets resultat for det pågældende år foreligger fra Danske Spil.
Økonomi
Det var ventet at den nye udlodningslov ville træde i kraft 1. januar 2011. En klagesag ved EU forsinkede
imidlertid ikrafttrædelsen, og på den baggrund valgte fonden at budgettere efter det forventede overskud i
Danske Spil A/S med tillæg af statens garantibetaling og anden del af finanslovsbevillingen i 2010 i alt et tilskud på 88.500 t.kr.
Tilskuddet fra Kulturministeriet for 2011 var 97.301.646 kr., hvilket er 7.718.575 kr. større end for 2010. Årsagen til det større tilskud skyldes dels et højere overskud hos Danske Spil dels en ekstra finanslovsbevilling,
som kompensation for udlodningslovens forsinkelse. Den nye udlodningslov er trådt i kraft 1. januar 2012.
Fonden har i 2011 haft renteindtægter på 311.968 kr., hvilket er lavere end tidligere og skyldes især det lavere
renteniveau. Fonden har også i 2011 haft mindre likviditet til rådighed, idet acontobetalingerne fra Kulturministeriet har været lavere, og fonden har ydet flere rentefrie lån til baner.
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Ledelsesberetning 2011
Til driftstilskud og løbspræmier mv. har fonden i 2011 uddelt 82.194.050 kr., hvilket er i linje med det budgetterede 81.489.000 kr.
Til investeringer har fonden i 2011 uddelt 9.494.117 kr., hvilket er 2.494.117 kr. højere end budgettet på 7
mio.kr.
Hestesportens Medier har modtaget 3,0 mio.kr. som budgetteret. I samarbejde med Danske Spil er der anvendt
1.427.306 kr. til TV markedsføring.
I forbindelse med rekruttering af regionsdirektør for de nørrejyske baner er der anvendt 688.374 kr. inklusive
løntilskud.
I regnskabet er der hensat 3.070.000 kr. til forventet bonus til banerne.
Administrationsomkostningerne i 2011 var på 1.058.912 kr.
Årets resultat blev et underskud på 3.699.482 kr., der er overført til egenkapitalen.
Fondens egenkapital udgjorde ved regnskabsårets slutning 49.609.266 kr.
Årets begivenheder
I 2010 blev der rekrutteret en direktør til at udvikle og lede en ny kommerciel funktion. I begyndelsen af 2011
blev Hestesportens Medier F.M.B. A etableret med det formål at sikre følgende aktiviteter gennemført:









Udgivelse af Racing News, en avis, der udkommer to gange ugentligt med spillelister, tips til ugens
væddeløb og redaktionelt stof. Udgivelsen sker i samarbejde med Danske Spil.
Etablering af Hestesportens Mediecenter, hvor alle relevante nyheder opsamles, bearbejdes og videreformidles til relevante medier.
Drift af hjemmesiden travoggalop.dk
Udvikle og ensarte banernes hjemmesider
Sikre implementering og anvendelse af sociale medier overalt i hestevæddeløbssporten.
Opbygge strukturen for "Danmarkshesten", der skal medvirke til at rekruttere nye hesteejere.
Udvikle strategien for ungdomssatsningen sammen med de enkelte baner.
Varetage det overordnede og landsdækkende salg af sponsorater.

HFF, Danske Spil, Dansk Travsports Centralforbund og Dansk Galop har gennemført en række møder i den
nedsatte udviklingsgruppe, hvor videreudvikling af sporten generelt samt spil på heste bliver drøftet. Der har
også været afholdt åbent hus arrangement hos Danske Spil med deltagelse af ledere og bestyrelser fra alle baner og forbund.

Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond

6

Ledelsesberetning 2011
Resultatkontrakten mellem HFF og den enkelte bane er i 2011 blevet modificeret, og der har været følgende
individualiserede resultatmål:







Defineret mål for driftsresultat
Defineret mål for spilleindtægter
Defineret mål for sponsorindtægter
Defineret mål for temadage med fokus på at tiltrække nyt publikum
Definerede facebook-aktiviteter
Plan for ungdomsudvikling

Målopfyldelsen er definitivt større end i 2010, og flere baner har opfyldt samtlige mål.
Repræsentanter for fondens bestyrelse har i årets løb aflagt besøg på flere hestevæddeløbsbaner og haft drøftelser med alle baners bestyrelser.
Alle baner er også i 2011 blevet anmodet om at indsende ønsker om investeringstilskud med en treårig investeringshorisont. Disse ønsker er efterfølgende blevet drøftet med de enkelte baners bestyrelser, og der er udarbejdet en investeringsplan for udvikling af hver enkelt bane. Endvidere er investeringstilskud for 2011 bevilget
til de enkelte baner.
Af større investeringer i 2011 kan nævnes baneomlægning på Royal Canin Arena i Odense.
Der er ydet tilskud til landsdækkende og lokal markedsføring samt aktiviteter, der har til formål at fremme
unges interesse for hestevæddeløbssporten. Sammen med Danske Spil støttes de daglige tv-transmissioner på
TV2 Sport.
I 2011 er der ydet lån til Ålborg på 1,9 mio.kr. i forbindelse med renovering af publikumsfaciliteter og til Skive på 1,5 mio.kr. for indfrielse af eksisterende eurolån. Begge lån afdrages lineært over 3 år.
HFF’s resultatkontrakt med Kulturministeriet
Der blev i 2007 indgået en resultatkontrakt med Kulturministeriet, der for perioden 2007-2010 fastlægger de
ønskede resultater af fondens virksomhed. Kontraktperioden er nu afsluttet, og der er i 2010 og 2011 lavet en
afrapportering til Kulturministeriet vedrørende resultatkravene og de opnåede resultater. I 2011 er der i henhold til kontrakten gennemført en spørgeskemaundersøgelse tilsvarende undersøgelsen i 2006. Der er ligeledes
lavet et notat vedrørende udviklingen i hestevæddeløbssporten 2005-2010. Begge publikationer er under udgivelse.
Der har i 2011 været afholdt møder med Kulturministeriet med henblik på indgåelse af rammeaftale for 20122014. HFF har leveret input til rammeaftalen og forventer aftalen på plads i løbet af 2012.
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Ledelsesberetning 2011
Forventninger til fremtiden
Fonden fortsætter sin medvirken til udvikling at hestevæddeløbssporten i Danmark.
Gennem sportens egne indtægter og optimal fordeling af fondens midler søges tilstræbt at opnå den bedst mulige balance i økonomien for sportens interessenter. Princippet om hjælp til selvhjælp vil fortsat ligge til grund
for tildeling af driftstilskud.
Fonden vil fokusere på, at baner og forbund bestræber sig på at opnå stigende egne indtægter, således at der
herigennem opnås et væsentligt driftsmæssigt bidrag.
Banernes opgaver skal løbende vurderes, og driftstilskud fra fonden skal afspejle det løbsmæssige aktivitetsniveau og de nødvendige driftsmæssige opgaver.
Gennem en løbende dialog med banerne vil investeringsplaner blive revurderet og tilpasset den overordnede
ønskede udvikling af de enkelte baner.
Med etableringen af Hestesportens Medier er der iværksat en række nye initiativer, der bidrager til at gøre
hestevæddeløbssporten til et anerkendt kulturtilbud og give sporten en stærkere identitet og generelt øge kendskabet til og interessen for sporten.
Fonden vil støtte særlige begivenheder og faciliteter på banerne for derved at skabe bred lokal interesse for
adgang til oplevelser på væddeløbsbanen. Indsatsen skal sikre en positiv udvikling af spillet og gøre hestevæddeløb til et godt kulturtilbud til alle.
Vurderingen af sporten som et godt kulturtilbud kræver bl.a. gode publikumsfaciliteter, og fonden vil med sin
politik for tildeling af investeringsmidler medvirke til, at faciliteterne på banerne forbedres og bliver tidssvarende.
Gennem en konsekvent investeringspolitik vil fonden sikre den enkelte bane de efter forholdene nødvendige
faciliteter til en troværdig og forsvarlig afvikling af træning og hestevæddeløb.
Fonden vil endvidere medvirke til at forbedre hestevæddeløbssportens omdømme, ligesom arbejdet med at
fremme unges interesse for sporten fortsat vil have høj prioritet.
Der blev i 2010 vedtaget en ny lovpakke i folketinget, der skal regulere liberaliseringen af spillemarkedet i
Danmark. Det var ventet, at lovpakken skulle træde i kraft 1. januar 2011, men det skete ikke, idet der blev
indgivet klager over lovene til EU. Klagerne blev afvist og lovpakken er trådt i kraft 1. januar 2012.
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Ledelsesberetning 2011
Den nye udlodningslov har en positiv effekt på udlodningen til HFF, og det skal blive spændende at følge konsekvenserne af det liberaliserede spillemarked.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt i
overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005.

Resultatopgørelse
Indtægter
Betaling fra Kunststyrelsen omfatter tildeling af midler fra Kulturministeriet i henhold til lov nr. 273 af 17.
april 2008 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 2011

Betaling fra Kulturministeriet

Note

2011
kr.
___________

Budget
2011
t.kr.
_______

2010
t.kr.
_______

1

97.301.646

98.100

89.584

311.968

700

485

0
___________

0
_______

3
_______

97.613.614

98.800

90.072

Renteindtægter
Kursgevinst
Indtægter
Uddelinger

2

(86.855.956)

(87.239)

(79.641)

Uddelte investeringstilskud

3

(9.494.117)
___________

(7.000)
_______

(7.450)
_______

1.263.541
___________

4.561
_______

2.981
_______

Resultat efter uddelinger
Bestyrelseshonorar

(92.664)

(93)

(93)

(580.841)

(580)

(606)

(3.000.098)

(3.000)

(960)

Ekstern assistance

(688.374)

(60)

0

Revision

(102.250)

(100)

(87)

(215.639)

(300)

(156)

(59.288)

(40)

(32)

(223.869)
___________

(388)
_______

(480)
_______

Omkostninger

(4.963.023)
___________

(4.561)
_______

(2.414)
_______

Årets resultat

(3.699.482)
___________

0
_______

567
_______

Personaleomkostninger
Hestesportens Medier

Resultatkontrakt-projekter

4

Kontor og it
Andre omkostninger

5

Resultatet er af bestyrelsen disponeret således
Overført til disponibel fondskapital

(3.699.482)
___________
(3.699.482)
___________
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Balance pr. 31.12.2011
2011
kr.
___________

2010
t.kr.
_______

38.835.575

11.485

9.750.488
___________

7.709
_______

Tilgodehavender

48.586.063
___________

19.194
_______

Værdipapirer

7.331.516
___________

26.400
_______

Likvide beholdninger

2.136.253
___________

15.769
_______

Omsætningsaktiver

58.053.832
___________

61.363
_______

Aktiver

58.053.832
___________

61.363
_______

Note
____
Tilgodehavende, Kulturministeriet
Andre tilgodehavender

6
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Balance pr. 31.12.2011
Note
____
Disponibel fondskapital primo

2011
kr.
___________

2010
t.kr.
_______

53.308.748

52.741

Overført til disponibel fondskapital

7

(3.699.482)
___________

567
_______

Egenkapital

8

49.609.266
___________

53.308
_______

Bevilligede uddelinger, ikke-udbetalte

9

6.661.506

5.263

10

1.357.900

2.537

Anden gæld

425.160
___________

255
_______

Kortfristede gældsforpligtelser

8.444.566
___________

8.055
_______

Gældsforpligtelser

8.444.566
___________

8.055
_______

Passiver

58.053.832
___________

61.363
_______

Bevilligede investeringstilskud, ikke-udbetalte
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Noter
2011
kr.
___________

2010
t.kr.
_______

76.659.934

78.099

20.641.712
___________

11.485
_______

97.301.646
___________

89.584
_______

1. Betaling fra Kulturministeriet
Acontobetaling for perioden 01.01. - 31.12.2011
Endelig afregning for året

Driftstilskud
kr.
___________

Løbspræmier mv.
kr.
___________

Bonus
kr.
___________

I alt
kr.
___________

Det Danske Travselskab

3.410.000

14.088.000

0

17.498.000

Jydsk Væddeløbsbane

2.670.000

6.384.225

0

9.054.225

Billund Trav A/S

2.300.000

2.262.000

0

4.562.000

Fyens Væddeløbsbane A/S

2.500.000

4.631.385

0

7.131.385

Skive Trav

2.300.000

2.760.000

0

5.060.000

Aalborg Væddeløbsforening

2.470.000

5.239.295

0

7.709.295

Nykøbing F. Travbane A/S

1.650.000

1.392.000

0

3.042.000

Bornholms Travselskab

1.100.000

1.099.000

0

2.199.000

2.950.000
___________

4.698.705
___________

0
___________

7.648.705
___________

21.350.000
___________

42.554.610
___________

3.070.000
___________

66.974.610
___________

0

750.000

0

750.000

8.000.000

0

0

8.000.000

0

3.400.000

0

3.400.000

0
___________

3.746.789
___________

0
___________

3.746.789
___________

8.000.000
___________

7.896.789
___________

0
___________

15.896.789
___________

2. Uddelinger
Hestevæddeløbsbaner

Kommanditaktieselskabet
Klampenborg Galopselskab

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

Løbspræmier mv.
kr.
___________

Andet
kr.
___________

I alt
kr.
___________

950.000

0

0

950.000

0

600.000

0

600.000

0
___________

843.551
___________

0
___________

843.551
___________

950.000
___________

1.443.551
___________

0
___________

2.393.551
___________

Fælles markedsføring på TV

0

0

1.427.306

1.427.306

Dansk Pony Væddeløbsforening

0

0

85.000

85.000

Hestens Dag

0

0

28.700

28.700

0
___________

0
___________

50.000
___________

50.000
___________

0
___________

0
___________

1.591.006
___________

1.591.006
___________

30.300.000
___________

51.894.950
___________

4.661.006
___________

86.855.956
___________

2. Uddelinger (fortsat)
Dansk Galop
Driftstilskud
Unghestesatsning
Opdrætterpræmier

Øvrige

Forenede Danske Travamatører

I alt

2011
kr.
___________

2010
t.kr.
_______

1.668.063

865

0

735

111.632

522

5.430.278

231

53.498

454

1.534.000

1.812

Nykøbing F. Travbane A/S

58.000

100

Bornholms Travselskab

47.096

731

648.900

2.000

69.000

132

3. Uddelte investeringstilskud
Det Danske Travselskab
Jydsk Væddeløbsbane
Billund Trav A/S
Fyens Væddeløbsbane A/S
Skive Trav
Aalborg Væddeløbsforening

Kommanditaktieselskabet Klampenborg Galopselskab
Hensat til dækning af delvis moms vedrørende årets uddelinger
For meget hensat delvis moms vedrørende 2008

(126.350)
___________

(132)
_______

9.494.117
___________

7.450
_______
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Noter
3. Uddelte investeringstilskud (fortsat)
De uddelte investeringstilskud er anvendt således:
Det Danske Travselskab
Tilstandsrapport, reparation traktor, renovering dommertårn, lovliggørelse el, helhedsplan, vandvogn rep. banelegeme Skovbo.
Billund Trav A/S
Nye olietanke og oliefyr, opvaskemaskine.
Fyens Væddeløbsbane A/S
Baneomlægning, baneplaner, harve.
Skive Trav
Reparation af dommerkamera.
Nykøbing F. Travselskab A/S
Slåmaskine.
Ålborg Væddeløbsforening
Opgradering af publikumsfaciliteter, banevedligeholdelse.
Kommanditaktieselskabet Klampenborg Galopselskab
Dommerkamera, reparation af bane.
Bornholm
Renovering af gulvbelægning.
Delvis moms
Bevilget tilskud til moms udbetales først når banernes delvise momssats for regnskabet er kendt, og anslået
delvis moms af årets uddelinger er udgiftsført.
Tilbageført for meget hensat moms
Ved endelig afregning af investeringstilskud vedr. 2010 var der hensat for meget til delvis moms.

Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond
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Noter
2011
kr.
___________

2010
t.kr.
_______

Spørgeskemaundersøgelse

48.236

0

Overbygning på eksisterende dopingkontrol

18.553

21

148.850
___________

135
_______

215.639
___________

156
_______

Husleje mv.

90.604

91

Telefon og internet

33.038

52

0

234

Rejseomkostninger

37.715

58

Møder

17.290

11

Forsikringer

12.542

10

32.680
___________

24
_______

223.869
___________

480
_______

0

600

945.800

946

Jydsk Væddeløbsbane

3.625.000

4.125

Skive Trav

1.460.000

0

Ålborg Væddeløbsbane

1.900.000

0

Klampenborg Galopbane

1.200.000

1.500

Hestesportens Medier

460.000

0

Renter fra obligationer

146.613

525

13.075
___________

13
_______

9.750.488
___________

7.709
_______

4. Resultatkontrakt-projekter

Dopingkontrol af kuske og ryttere

5. Andre omkostninger

Konsulentassistance

Øvrige omkostninger

6. Andre tilgodehavender
Fyens Væddeløbsbane A/S
Det Danske Travselskab

Depositum

Lån til Ålborg Væddeløbsbane afdrages årligt med 630.000 kr.
Lån til Det Danske Travselskab afdrages årligt med 315.000 kr.
Lån til Skive Trav afdrages årligt med 460.000 kr.
Lån til Jydsk Væddeløbsbane afdrages årligt med 500.000 kr.
Lån til Klampenborg afdrages årligt med 300.000 kr.
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Noter
2011
kr.
___________

2010
t.kr.
_______

(3.699.482)
___________

567
_______

(3.699.482)
___________

567
_______

7. Overført til disponibel fondskapital
Årets resultat

8. Egenkapital
Egenkapital 01.01.2011

53.308.748

52.741

Årets resultat

(3.699.482)
___________

567
_______

Egenkapital 31.12.2011

49.609.266
___________

53.308
_______

Dansk Travsports Centralforbund

4.046.506

3.251

Bonus til baner

2.615.000

1.700

0
___________

312
_______

6.661.506
___________

5.263
_______

750.000

150

Billund Trav A/S

0

170

Ålborg

0

1.500

Århus

0

585

Fyens væddeløbsbane

190.000

0

Klampenborg

348.900

0

69.000
___________

132
_______

1.357.900
___________

2.537
_______

9. Bevilligede uddelinger, ikke-udbetalte

Hestesportens Medier

10. Bevilligede investeringstilskud, ikke-udbetalte
Det Danske Travselskab

Delvis moms af årets uddelinger
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