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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 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 28. maj 2014

Direktør

Jens Ulrich Nielsen

Bestyrelse

Bent Knie-Andersen
formand

Knud Erik Ravn

Kurt Damsgaard

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 2013, 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 2013 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 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 28. maj 2014

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jens Baes
statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning 2013
Baggrund
Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond (HFF) virker i henhold til lov nr. 696 af 25.juni 2010.
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. Kulturministeriet er fondens ressortministerium.
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.
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 6,70% af de midler, der i
henhold til loven skal fordeles af Kulturministeriet, hvilket svarer til 5,45% af de samlede 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
Den nye udlodningslov trådte i kraft 1. januar 2012. Tilskuddet fra Kulturministeriet for 2013 blev efter regulering 96.533.930,97 kr., hvilket er 1.112.886,53 kr. mindre end for 2012.
Fonden har i 2013 haft renteindtægter på 83.885 kr., hvilket er lavere end tidligere og skyldes det lavere renteniveau, som har resulteret i et mindre kurstab på 73.819 kr. på obligationsbeholdning.
Til driftstilskud og løbspræmier mv. har fonden i 2013 uddelt 81.542.745 kr., hvilket er på linje med det budgetterede 81.551.000 kr.
Til investeringer har fonden i 2013 uddelt 7.851.723 kr., hvilket er 1.801.723 kr. højere end budgettet på
6.050.000.kr.
Hestesportens Medier og Dansk Hestevæddeløb har tilsammen modtaget 2.929.899 kr. i driftstilskud, hvilket
er 229.899 kr. mere end budgetteret.
Administrationsomkostningerne i 2013 var på 1.179.379 kr.
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Ledelsesberetning 2013
Årets resultat blev (2.701.044) kr., der er overført til egenkapitalen.
Fondens egenkapital udgjorde ved regnskabsårets slutning 45.542.018 kr.
Årets begivenheder
Dansk Galop og Dansk Travsports Centralforbund besluttede i 2012 at udarbejde en fælles strategi med navnet
"Dansk Hestevæddeløb 2016 - et fællesskab i udvikling", der i de efterfølgende år skulle styrke dansk hestevæddeløbssport som helhed. Udgangspunktet for strategien er, at den skal styrke sporten bredt.
En endnu bedre elite
På den ene side skal eliten tilgodeses. Sporten skal styrkes både som tilskuersport og som spilmulighed.
Ved at give sportens forbilleder bedre muligheder og større profilering skabes goodwill og interesse både for sporten som helhed og for spillet.
Breddeidrætten styrkes
På den anden side skal breddeidrætten styrkes. Det gøres ved at skabe bedre sociale rammer inden for,
hvilke fællesskabet kan dyrkes. Der skal rekrutteres nye aktive, der kan indgå̊ i fællesskabet og være
med til at udvikle det i fremtiden.
Ny struktur
Et vigtigt element i strategiprocessen er etablering af en koncernstruktur for trav og galop under betegnelsen Dansk Hestevæddeløb, og i 2013 blev der under Dansk Hestevæddeløb oprettet et Shared Service
Center, som skal omfatte:
 Økonomi og it
 Marketing og kommunikation
 Salg og eventudvikling
I forbindelse med implementeringen af den nye struktur, som er sket successivt i løbet af 2013, fandt
HFF det relevant at overdrage Hestesportens Medier til Dansk Hestevæddeløb.
Resultatkontrakterne mellem HFF og de enkelte baner for 2013 havde følgende individualiserede resultatmål:






Defineret mål for driftsresultat
Mål for effektiv drift, fx stalddrift
Defineret mål for sponsorindtægter
Definerede Facebook-aktiviteter
Rekruttering af nye hesteejere

Flere baner har opfyldt samtlige mål for 2013.
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Ledelsesberetning 2013
Repræsentanter for HFF’s bestyrelse har i årets løb aflagt besøg på flere hestevæddeløbsbaner og haft drøftelser med alle baners bestyrelser.
Som i tidligere år blev alle baner også i 2013 anmodet om at indsende ønsker om investeringstilskud med en
treårig investeringshorisont, Disse ønsker er efterfølgende blevet drøftet med de enkelte baners bestyrelser, og
der blev udarbejdet en investeringsplan for udviklingen af hver enkelt bane. Endvidere blev der bevilget investeringstilskud for 2013 til de enkelte baner.
Af større investeringer i 2013 kan nævnes renovering af staldfaciliteterne på Skovbo.
Der blev ydet tilskud til landsdækkende og lokal markedsføring samt aktiviteter, der har til formål at fremme
unges interesse for hestevæddeløbssporten. Der blev ydet omfattende støtte til sportens strategiproces og etableringen af Dansk Hestevæddeløb hvorved en betydelig omstrukturering af sporten kunne finde sted.
I 2013 blev der ydet et nyt tillægslån til Jydsk Væddeløbsbane i Århus på 775.000 kr. til omlægning af gæld.
HFF’s rammeaftale med Kulturministeriet
Ved udgangen af 2012 blev der indgået en rammeaftale med Kulturministeriet for 2012-2014 med nedenstående mål for HFF’s indsats:


At arbejde for at hestevæddeløbssporten er et bredt anerkendt kulturtilbud

Hestesportens Medier, der blev etableret i begyndelsen af 2011 og efterfølgende overdraget til Dansk Hestevæddeløb i 2013, havde til formål at sikre, at følgende aktiviteter blev gennemført:
o
o
o
o
o
o
o
o

Udgivelse af Racing News, en avis, der udkommer to gange ugentligt med spillelister, tips til
ugens væddeløb og redaktionelt stof.
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.

Alle disse aktiviteter er succesfuldt gennemført og yderligere udviklet i 2013, med undtagelse af det overordnede og landsdækkende salg af sponsorater.
Målsætningen anses for opfyldt.


At hestevæddeløbssporten troværdigt og forsvarligt afvikler hestevæddeløb

Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond

8

Ledelsesberetning 2013
Investeringer i særlige dommerkamerasystemer og målfotoanlæg er foretaget på alle baner. Dette udstyr giver
dommerne mulighed for at se og gense løbene ud over på de sædvanlige TV-billeder.
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 325 dopingtest på heste i 2013, og alle test var negative. 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 25 kontroller i 2013.
Derudover udførte Anti Doping Danmark 70 dopingtest af sportens aktive i 2013, og alle test var negative.
Antallet af test svarer til antallet det foregående år og anses som værende gennemført i relevant omfang.
Målsætningen anses for opfyldt.


At sikre børn og unge i sporten mod seksuelle overgreb ved indhentelse af børneattester og udvikling
af børnebeskyttelsespolitikker

Der indhentes årligt 135 børneattester, blandt sportens aktive. I 2013 blev kravet til børneattester udvidet til at
omfatte fastansat personale på banernes staldområde samt personale, der beskæftiger sig med ungdomsprogrammer og travskoler.
Der har ikke været anmærkninger, og målsætningen anses for opfyldt.


At øge kendskabet til og fremme interessen for sporten, ikke mindst hos unge

Etablering af ungdomsprogrammer og travskoler på banerne blev udvidet betydeligt i 2013. Der har i flere år
været målsætninger på dette område i banernes resultatkontrakter og sammen med Danske Spil har HFF
iværksat en løbsserie ”Sigter mod stjernerne” for unge kuske.
Sociale lørdage og Saturday night racing på banerne var nye initiativer i 2013, som blandt andet har medvirket
til en yngre aldersprofil blandt besøgende.
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Ledelsesberetning 2013
Brugen af sociale medier på banerne blev i 2013 yderligere udviklet og er i dag en væsentlig del af den etablerede markedsføring.
Målsætningen anses for opfyldt.


At sikre et sundt og bæredygtigt økonomisk fundament for de enkelte baner

HFF har krav om positive driftsresultater i resultatkontrakterne med banerne. Der afholdes minimum 2 individuelle møder årligt med samtlige baner, hvor økonomien gennemgås, og kommende initiativer fastlægges.

HFF fører løbende kontrol med banernes økonomi og likviditet. Således skal banerne kvartalsvis indsende
bankudtog udvisende saldi på indeståender / kassekreditter. Flere baner har en stabil og sund økonomi,
nogle har et mere skrøbeligt økonomisk fundament. Banen i Århus fik i 2013 et tillægslån for at stabilisere økonomien
Målsætningen anses for opfyldt.



At fremme ligestillingen inden for sporten

HFF opfordrer baner og forbund til at få kvinder i ledelser og bestyrelser. Ved udgangen af 2013 var der kvindelige bestyrelsesmedlemmer hos Trænerforeningen, Forenede Danske Travamatører, Dansk Montéforening (formand), Dansk Pony Væddeløbsforbund, Charlottenlund Travbane, Ålborg Væddeløbsbane og
i Dansk Galop. På Bornholm er der kvindelig banechef.
Dansk Hestevæddeløb har som resultatmål at få kvindelig repræsentation i bestyrelsen.
Målsætningen anses for fremmet i årets løb.
Handlingsplan for rammeaftale 2014
At arbejde for at hestevæddeløbssporten er et bredt anerkendt kulturtilbud
 Sikre at den planlagte kommunikationsindsats, nationalt og lokalt, gennemføres.
 60 gennemførte aktiviteter over for bredden i form af særlige aktiviteter på lørdage, foredrag og kurser
 40 nye licenshavere
 Sikre best practice på initiativer overfor nye gæster på banerne
 Sikre eksekvering af sociale medier efter fastlagte kriterier
At hestevæddeløbssporten troværdigt og forsvarligt afvikler hestevæddeløb
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Ledelsesberetning 2013



Fortsat medvirke til, at der forefindes optimalt udstyr på banerne, til overvågning af løbene
Understøtte uddannelse og videreuddannelse af dommere og rekruttering af nye officials

At det er en sikker og dopingfri sport for såvel heste som sportens aktive
 Antallet af dopingtest på heste fastholdes på nuværende niveau.
 Antallet af dopingtest på kuske og ryttere fastholdes på nuværende niveau.
 HFF kontrollerer fortsat, at de aftalte retningslinjer overholdes, ved uanmeldte besøg på banerne.
 HFF medvirker til, at faciliteter til dopingtest opgraderes løbende.
At sikre børn og unge i sporten mod seksuelle overgreb ved indhentelse af børneattester og udvikling af børnebeskyttelsespolitikker
 I 2014 er indhentning af børneattester udvidet til at omfatte alle licenshavere
At øge kendskabet til og fremme interessen for sporten, ikke mindst hos unge
 Etablering af 2 nye trav- og ponyskoler
 Øge antallet af løbsserier for unge med 50%
At sikre et sundt og bæredygtigt økonomisk fundament for de enkelte baner
 Nye resultatkontrakter med banerne inkl. bonusmål
 Implementering af måneds/kvartalsregnskaber fra banerne
 Central styring af banernes økonomi
At fremme ligestillingen inden for sporten
 Medvirke til at få yderligere 2 kvinder i bestyrelserne for baner og forbund
Forventninger til fremtiden
HFF fortsætter sin medvirken til udvikling af hestevæddeløbssporten i Danmark.
Gennem sportens egne indtægter og optimal fordeling af fondens midler tilstræbes det 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.
HFF 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.
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Med etableringen af Hestesportens Medier i 2011 blev der iværksat en række nye initiativer, der bidrog til at
forankre hestevæddeløbssporten som et anerkendt kulturtilbud og give sporten en stærkere identitet. Det var
naturligt ved implementeringen af den nye struktur i hestevæddeløbssporten i 2013 at overdrage Hestesportens
Medier til Dansk Hestevæddeløb for fortsat udvikling. HFF vil støtte de aktiviteter og den udvikling, der gennemføres i regi af Dansk Hestevæddeløb. HFF vil i særlig grad medvirke til, at Dansk Hestevæddeløb implementerer rationaliseringer og effektiviseringen i sporten, således at der frigøres midler til fortsat udvikling og
investeringer.
I 2013 er samarbejdet på spilleområdet med Sverige og Norge blevet øget markant. Dette samarbejde har medført stor vækst i spillet, og det er forventningen, at væksten bliver endnu større i 2014. På den baggrund har
Dansk Hestevæddeløb taget initiativ til at undersøge muligheden for et formaliseret samarbejde i et nordisk
spilleselskab, hvor aktørerne kunne være Danske Spil, ATG og Norsk Rikstoto.
HFF 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. I 2014 gennemføres Masters Trot, et væddeløb i verdensklasse, på Charlottenlund travbane. Det er en ekstraordinær og særlig begivenhed, som støttes af HFF.
En vurdering af sporten som et godt kulturtilbud kræver bl.a. gode publikumsfaciliteter, og HFF vil med sin
politik for tildeling af investeringsmidler medvirke til, at faciliteterne på banerne forbedres og bliver tidssvarende.
Gennem en konsekvent investeringspolitik vil HFF sikre den enkelte bane de efter forholdene nødvendige
faciliteter til en troværdig og forsvarlig afvikling af træning og hestevæddeløb.
HFF vil fortsat medvirke til en sikker og dopingfri sport for såvel heste som sportens aktive. Forbundene vil
fortsat løbende gennemføre et stort antal dopingtest på heste, medens HFF via sin overbygning på denne dopingkontrol vil kontrollere overholdelse af de aftalte retningslinjer.
Dopingkontrollen af kuske og ryttere vil fortsat blive udført af Anti Doping Danmark.
Fonden vil endvidere medvirke til at forbedre hestevæddeløbssportens omdømme, ligesom arbejdet med at
fremme unges interesse for sporten fortsat vil have høj prioritet.
I forbindelse med den nye lovpakke, der trådte i kraft 1. januar 2012, blev det politisk aftalt, at udlodningsmodellen eventuelt skulle revurderes i 2014. Beslutningsgrundlaget herfor er en udredning af idrættens økonomi
og struktur, som Kulturministeriet har forestået gennem 2013. Den endelige rapport er offentliggjort i foråret
2014.
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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 Kulturstyrelsen 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.

Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond
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Resultatopgørelse for 2013

Betaling fra Kulturministeriet

Note

2013
kr.
___________

Budget
2013
t.kr.
_______

2012
t.kr.
_______

1

96.533.931

98.970

97.647

Renteindtægter

83.885

Kursreguleringer

(73.819)
___________

Indtægter

254
_______

(149)
_______

96.543.997

98.970

97.752

Uddelinger

2

(87.057.745)

(88.300)

(85.052)

Uddelte investeringstilskud

3

(7.851.724)
___________

(6.350)
_______

(8.749)
_______

1.634.528
___________

4.320
_______

3.951
_______

Bestyrelseshonorar

(164.720)

(165)

(165)

Personaleomkostninger

(602.973)

(605)

(594)

(2.929.900)

(2.700)

(3.900)

(104.750)

(105)

(105)

(226.184)

(300)

(274)

(53.594)

(60)

(32)

(253.452)
___________

(265)
_______

(248)
_______

Omkostninger

(4.335.573)
___________

(4.200)
_______

(5.318)
_______

Årets resultat

(2.701.044)
___________

120
_______

(1.366)
_______

Resultat efter uddelinger

Hestesportens Medier
Revision
Resultatkontraktprojekter

4

Kontor og it
Andre omkostninger

5

Resultatet er af bestyrelsen disponeret således
Overført til disponibel fondskapital

(2.701.044)
___________
(2.701.044)
___________

Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond
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Balance pr. 31.12.2013
2013
kr.
___________

2012
t.kr.
_______

0

1.872

7.052.743
___________

9.360
_______

Tilgodehavender

7.052.743
___________

11.232
_______

Værdipapirer

0
___________

16.851
_______

Likvide beholdninger

50.485.897
___________

26.769
_______

Omsætningsaktiver

57.538.640
___________

54.852
_______

Aktiver

57.538.640
___________

54.852
_______

48.243.062

49.609

Note
____
Tilgodehavende, Kulturministeriet
Andre tilgodehavender

6

Disponibel fondskapital primo
Overført til disponibel fondskapital

7

(2.701.044)
___________

(1.366)
_______

Egenkapital

8

45.542.018
___________

48.243
_______

Bevilligede uddelinger, ikke-udbetalte

9

5.182.025

4.557

10

4.032.500

1.514

2.437.593

0

Anden gæld

344.504
___________

538
_______

Kortfristede gældsforpligtelser

11.996.622
___________

6.609
_______

Gældsforpligtelser

11.996.622
___________

6.609
_______

Passiver

57.538.640
___________

54.852
_______

Bevilligede investeringstilskud, ikke-udbetalte
For meget modtaget tilskud
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Noter
2013
kr.
___________

2012
t.kr.
_______

98.971.524

95.775

1. Betaling fra Kulturministeriet
Acontobetaling for perioden 01.01. - 31.12.2013
Endelig afregning for året

(2.437.593)
___________

1.872
_______

96.533.931
___________

97.647
_______

Driftstilskud
kr.
___________

Løbspræmier mv.
kr.
___________

Bonus
kr.
___________

I alt
kr.
___________

Det Danske Travselskab

4.400.000

14.080.000

0

18.480.000

Jydsk Væddeløbsbane

3.040.000

6.212.589

0

9.252.589

Billund Trav A/S

2.300.000

2.725.000

0

5.025.000

Fyens Væddeløbsbane A/S

2.700.000

4.431.843

0

7.131.843

Skive Trav

2.550.200

3.345.000

0

5.895.200

Aalborg Væddeløbsforening

3.010.000

5.524.057

0

8.534.057

Nykøbing F. Travbane A/S

1.650.000

1.400.000

0

3.050.000

Bornholms Travselskab

1.200.000

1.300.000

0

2.500.000

3.100.000
___________

4.768.056
___________

0
___________

7.868.056
___________

23.950.200
___________

43.786.545
___________

15.000
___________

67.751.745
___________

0

350.000

0

350.000

7.600.000

0

0

7.600.000

0
___________

4.048.000
___________

0
___________

4.048.000
___________

7.600.000
___________

4.398.000
___________

0
___________

11.998.000
___________

2. Uddelinger
Hestevæddeløbsbaner:

Kommanditaktieselskabet
Klampenborg Galopselskab

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

Løbspræmier mv.
kr.
___________

Andet
kr.
___________

I alt
kr.
___________

950.000

0

0

950.000

0
___________

858.000
___________

0
___________

858.000
___________

950.000
___________

858.000
___________

0
___________

1.808.000
___________

Fælles markedsføring

0

0

100.000

100.000

Dansk Monté Forening

0

0

50.000

50.000

Dansk Hestevæddeløb

0

0

5.250.000

5.250.000

0
___________

0
___________

100.000
___________

100.000
___________

0
___________

0
___________

5.500.000
___________

5.500.000
___________

32.500.200
___________

49.042.545
___________

5.515.000
___________

87.057.745
___________

2. Uddelinger (fortsat)
Dansk Galop
Driftstilskud
Opdrætterpræmier

Øvrige

Forenede Danske Travamatører

I alt

2013
kr.
___________

2012
t.kr.
_______

3.418.468

3.400

Jydsk Væddeløbsbane

806.970

736

Billund Trav A/S

130.000

113

Fyens Væddeløbsbane A/S

581.700

100

Skive Trav

157.960

787

Aalborg Væddeløbsforening

741.388

856

Nykøbing F. Travbane A/S

420.238

237

Bornholms Travselskab

650.000

310

Kommanditaktieselskabet Klampenborg Galopselskab

620.000

1.485

0

450

250.000

500

75.000

0

3. Uddelte investeringstilskud
Det Danske Travselskab

Væddeløbsbladet
Dansk Galop
DH
For meget hensat delvis moms

0
___________

(225)
_______

7.851.724
___________

8.749
_______
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Noter
3. Uddelte investeringstilskud (fortsat)
De uddelte investeringstilskud er anvendt således:
Det Danske Travselskab
Renovering Skovbo, lyd- og lysanlæg staldterræn og lovliggørelse af EL.
Jydsk Væddeløbsbane
Rækkebokse, baneharve, legeplads, lovliggørelse af installationer og målkamera.
Billund Trav A/S
Staldtage
Fyens Væddeløbsbane A/S
Traktor og reparation af bane
Skive Trav
Renovering af gulve
Nykøbing F. Travselskab A/S
Skilteskelet, sneplov, vandvogn og reparation af staldtage
Ålborg Væddeløbsforening
Traktor, galoprails og renovering af dommertårn
Kommanditaktieselskabet Klampenborg Galopselskab
Nye stalde, asfaltvej, walker og supplerende dommerkamera
Bornholm
Renovering af bygninger, baneafretter og legeplads
Dansk Galop
Ekstraordinære omkostninger

17
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Noter
2013
kr.
___________

2012
t.kr.
_______

0

89

44.504

41

181.680
___________

144
_______

226.184
___________

274
_______

Husleje mv.

97.948

100

Telefon og internet

48.349

39

Rejseomkostninger

42.721

50

7.079

6

13.302

12

44.053
___________

41
_______

253.452
___________

248
_______

400.000

500

0

0

4.899.668

5.125

Skive Trav

500.000

1.000

Ålborg Væddeløbsbane

640.000

1.270

Klampenborg Galopbane

600.000

900

Hestesportens Medier

0

300

Renter fra obligationer

0

252

13.075
___________

13
_______

7.052.743
___________

9.360
_______

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

5. Andre omkostninger

Møder
Forsikringer
Øvrige omkostninger

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

Depositum Strandvejen

Lån til Ålborg Væddeløbsbane afdrages årligt med 630.000 kr.
Lån til Odense afdrages 100.000 / 200.000 / 200.000 i 2013-15
Lån til Skive Trav afdrages årligt med 460.000 kr.
Lån til Jydsk Væddeløbsbane afdrages årligt med 700.000 kr. fra 2014.
Lån til Klampenborg afdrages årligt med 300.000 kr.
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Noter
2013
kr.
___________

2012
t.kr.
_______

(2.701.044)
___________

(1.366)
_______

(2.701.044)
___________

(1.366)
_______

7. Overført til disponibel fondskapital
Årets resultat

8. Egenkapital
Egenkapital 01.01.2013

48.243.062

49.609

Årets resultat

(2.701.044)
___________

(1.366)
_______

Egenkapital 31.12.2013

45.542.018
___________

48.243
_______

2.553.000

2.467

0

2.090

2.629.025
___________

0
_______

5.182.025
___________

4.557
_______

2.605.000

845

130.000

0

Skive

0

125

Århus

525.000

246

Bornholm

250.000

0

Klampenborg

372.500

298

150.000
___________

0
_______

4.032.500
___________

1.514
_______

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

10. Bevilligede investeringstilskud, ikke-udbetalte
Det Danske Travselskab
Billund Trav A/S

Nykøbing
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