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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 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 14. juni 2017
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2016, 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.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond har i overenstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 medtaget godkendt budget i resultatopgørelsen. Budgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke
været underlagt revision.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og
krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
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.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften,
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet,
indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj
grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,
altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sam-
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let har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis
under revisionen. Herudover:
•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt
opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste
udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

•

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om
effektiviteten af selskabets interne kontrol.

•

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

•

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning
gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået
frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at
selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

•

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan
måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået
ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig
fejlinformation i ledelsesberetningen.
København, den 14.06.2017

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Jens Jørgensen Baes
statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning 2016
Baggrund
Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond (HFF) er en offentlig selvejende institution. HFF har fra 2015
modtaget 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 2016 tilskud fra Kulturministeriet. Tilskuddet er fastlagt i aktstykke nr. 117
af 15. juni 2016 og beregnet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 115 af 31. januar 2015, 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 2016 blev efter regulering 79.564.057 kr., hvilket er 155.111 kr. mere end
for 2015.
Fonden har i 2016 været belastet med negative renter på 175.083 kr.
Til driftstilskud og løbspræmier mv. har fonden i 2016 uddelt 76.225.000 kr., hvilket er 2,3 mio. kr. højere end
budget. Differencen skyldes hensættelse til ny unghestesatsning på 4,0 mio. kr.
Til investeringer har fonden i 2016 uddelt 1.046.754 kr., hvilket er ca. 2,0 mio. kr. lavere end budgettet på
3.000.000.kr.
Administrationsomkostningerne i 2016 var på 1.212.210 kr., hvilket svarer til budgettet på 1.200.000 kr.
Årets resultat blev 798.252 kr., der er overført til egenkapitalen.
Fondens egenkapital udgjorde ved regnskabsårets afslutning 40.200.042 kr.
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Ledelsesberetning 2016, fortsat
Årets begivenheder
Året 2016 blev naturligvis præget af usikkerheden om den fremtidige finansiering af hestevæddeløbssporten
efter indgåelsen af den politiske stemmeaftale om idræt fra maj 2014, der blandt andet indebar en beskæring af
udlodningerne til hestevæddeløbssporten med 30 mio. kr. i perioden 2015-2018. I den politiske stemmeaftale
blev HFF opfordret til i samarbejde med Danske Spil at undersøge alternative finansieringsmuligheder for
hestevæddeløbssporten. Udredningsarbejdet blev afsluttet med udgangen af 1. kvartal 2015, hvor rapport blev
sendt til Kultur-ministeriet. Rapporten anbefalede, at der blev etableret en mere værdiskabende incitamentsstruktur ved at føre hestespillet tilbage til hestesportsorganisationerne under forudsætning af, at spillemonopolet og den nuværende statslige finansiering blev fortsat. Rapporten forudsatte endvidere, at der skulle tilvejebringes en midlertidig statslig mellemfinansiering i nogle år for at opretholde infrastrukturen og de daværende
spillemuligheder på alle væddeløbsbaner, indtil et nyt spilleselskab var fuldt etableret og kunne tilvejebringe
ny finansiering. Det blev tilkendegivet i efteråret 2015, at regeringen i stedet ønskede en liberalisering af hestespillet, og at sagen blev overdraget til Skatteministeriet.
I 2015 var der en række politiske forhandlinger om den konkrete løsningsmodel for hestevæddeløbssporten,
men mod forventning blev den økonomiske fremtid ikke afklaret i løbet af året. Da der ikke blev givet nogen
formel orientering til HFF og HFF ikke blev inddraget i drøftelserne, fortsatte HFF i forståelse med sportens
organisationer den af bevillingsreduktionen nødvendiggjorte restriktive bevillingspolitik. Tre baner fik i 2016
ikke tildelt driftstilskud, men HFF opfordrede alle moderkommunerne og især de tre uden driftstilskud til at
bidrage til medfinansieringen af driften af væddeløbsbanerne af hensyn til lokalsamfundene. Præmietilskuddene blev reduceret, medens støtten til ungdomsprogrammer på banerne og relevante nationale markedsføringsaktiviteter blev opretholdt. I slutningen af 2016 aftalte HFF med sportens organisationer, at der skulle etableres
en langsigtet unghestesatsning med henblik på at sikre det nødvendige heste- og spillemateriale for fremtiden
finansieret af HFFs egenkapital.
HFF har sammen med sportens organisationer og i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund gennemført en
videreudvikling af børnebeskyttelsespolitikken. Endvidere blev der taget en række initiativer til bekæmpelse af
matchfixing: herunder fastlæggelse af adfærdskodeks for alle aktører, informationskampagne, hotline til indberetning af og system til behandling af eventuelle matchfixing-sager samt etablering af netværk til andre idrætsorganisationer og søsterorganisationer i Skandinavien.
Samarbejdsaftalen med Anti Doping Danmark, som skal sikre en forsvarlig og effektiv dopingkontrol af heste
og kuske, blev genforhandlet og forenklet i 2016.
HFF’s bestyrelse har i årets løb haft møder og drøftelser med alle baners bestyrelser, hvor de enkelte baners
situation blev gennemgået, og HFF’s holdninger til løbende bevilliger blev klart kommunikeret.
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Ledelsesberetning 2016, fortsat
HFF’s udviklingsaftale med Kulturministeriet
Udviklingsaftalen mellem Kulturministeriet og Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond udløb med udgangen af 2015. Da der fortsat ikke var afklaring på hestevæddeløbssportens fremtidige struktur, blev det aftalt
at forlænge udviklingsaftalen fra 2015 til at gælde for 2016 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
Da der efter udarbejdelsen/afleveringen af omverdensanalysen ikke blev truffet politisk beslutning om den
fremtidige struktur for hestevæddeløbssporten, blev der ikke arbejdet videre med fremtidig strategi, formål, mission og målsætninger.
Målet anses for opfyldt.

•

Undersøge alternative finansieringsformer for hestevæddeløbssporten i samarbejde med Danske Spil
Undersøgelsen gennemført og rapport afleveret til Kulturministeriet april 2015. Ingen nye tiltag i 2016.
Målet anses for opfyldt.

•

Udarbejde ny strategi med målsætninger for HFF’s kerneopgaver på basis af omverdensanalyse
Hestevæddeløbssportens fremtidige finansiering blev ikke afklaret i 2016, og i respekt for den fortsatte politiske beslutningsproces er dette procesmål endnu ikke bearbejdet.
Målet er ikke opfyldt.
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Ledelsesberetning 2016, fortsat
Driftsmål:
•

At arbejde for at hestevæddeløbssporten er et bredt anerkendt kulturtilbud

HFF har prioriteret at stille midler til rådighed for at Dansk Hestevæddeløb kan udføre nedenstående markedsføringsopgaver, der fastlægges og udvikles i samarbejde med HFF.
Væddeløbsbladet er det primære magasin for sporten og abonnement på bladet er obligatorisk for alle aktive i
sporten. Magasinet har efter relanceringen større fokus på bredden. Sportens officielle hjemmeside, travoggalop.dk, er et særdeles velbesøgt medie, som opdateres 5-10 gange dagligt. I 2016 har der været over 38.000
unikke besøgende og gennemsnitligt 6.000 besøg om ugen. Endvidere har alle baner deres egen hjemmeside,
som er linket op til travoggalop.dk.
Dansk Hestevæddeløb deltager hvert år på hestemessen i Herning, der har mere end 58.000 gæster over 3 dage.
Roskilde hestetræf er en tilsvarende begivenhed på Sjælland, hvor der i 2016 var mere end 20.000 besøgende.
De sociale medier og digitale platforme er fortsat de vigtigste markedsføringskanaler for sporten. Antallet af
følgere på Facebook på tre år steget fra 3.300 til 38.545.
Anpartsstalde med op til 600 anpartshavere er blevet meget populært over hele landet. Fx havde banen i Charlottenlund i 2016 tre forskellige anpartsheste, hvor anparterne blev solgt for 1000 kr. pr. stk. Der trækkes løbende lod blandt anpartshaverne om indvundne præmier. Når anpartsperioden er slut, trækkes der lod om hesten. 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.
Seks travbaner har deciderede travskoler, hvor ansatte underviser i både det teoretiske og praktiske arbejde
med væddeløbsheste. Der er udviklet undervisningsmateriale til disse aktiviteter. På de øvrige baner er der
ponyklubber, hvor der løbende afvikles løb med unge som kuske/ryttere.
Der er i 2016 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.
Målet anses for opfyldt.
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Ledelsesberetning 2016, fortsat
•

At hestevæddeløbssporten troværdigt og forsvarligt afvikler hestevæddeløb
HFF og sportens organisationer drøfter og fastlægger løbende hvilket udstyr, der skal være på banerne til
at sikre en forsvarlig og korrekt afvikling af hestevæddeløbene.
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.
Målet anses for opfyldt.

•

At det er en sikker og dopingfri sport for såvel heste som sportens aktive
HFF og sportens organisationer aftaler og fastlægger omfanget og kvaliteten af dopingkontrollen og den
relevante informationsvirksomhed.
Forbundene gennemførte 233 dopingtest på heste i forbindelse med løbsafvikling i 2016. Alle test var
negative. Der blev endvidere gennemført 28 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.
Forbundene deltager i nordisk og internationalt samarbejde omkring dopingbekæmpelse, også med henblik
på anvendelse af ensartede metoder og behandling af dopingsager. Aktiviteterne udvikler sig løbende, både
kvalitativt og kvantitativt.
HFF har siden 2009 haft en overbygning på forbundenes dopingkontrol, hvorved overholdelse af aftalte
retningslinjer for dopingtest kontrolleres. HFF udførte 15 kontroller i 2016, og der var ingen bemærkninger.
Anti Doping Danmark gennemførte 16 dopingtest af sportens aktive i 2016, uden bemærkninger.
Antallet af test anses for at have relevant omfang, og i linje med den genforhandlede og forenklede
samarbejdsaftale, der blev indgået med Anti Doping Danmark i 2016.
Målet anses for opfyldt.
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Ledelsesberetning 2016, fortsat
•

At sikre børn og unge i sporten mod seksuelle overgreb ved indhentelse af børneattester og udvikling af
børnebeskyttelsespolitikker
HFF har lagt vægt på at kravet til børneattester omfatter aktive i sporten, fastansat personale på banerne
samt personale, der beskæftiger sig med ungdomsprogrammer og travskoler. I 2016 blev der indhentet 124
børneattester blandt sportens aktive og personale.
I 2016 indgik sportens organisationer 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”

Kommunikation omkring børnebeskyttelse indgår i kurser og den uddannelse sportens organisationer afvikler for sportens aktive.
Målet anses for opfyldt.
•

At øge kendskabet til og fremme interessen for sporten, ikke mindst hos unge
Etablering af ungdomsprogrammer og travskoler på banerne har høj prioritet og bliver udviklet løbende.
Alle baner har et ungdomskoncept, som er designet ud fra lokale forudsætninger. Løbsserien ”Sigter mod
stjernerne” for unge kuske har gennem flere år været og er fortsat en vigtig motivationsfaktor. Det høje aktivitetsniveau er fortsat i 2016 med 17 løb i serien. Endvidere blev der udskrevet 60 uddannelsesløb for nye
licenshavere, samt et licensmesterskab for disse.
Løbsdage for bredden og Saturday night racing på banerne udbygges løbende og medvirker til en yngre aldersprofil blandt besøgende på væddeløbsbanerne.
Målet anses for opfyldt.
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Ledelsesberetning 2016, fortsat
•

At sikre et sundt og bæredygtigt økonomisk fundament for de enkelte baner
HFF fører løbende kontrol med banernes økonomi og likviditet og haft individuelt møde med samtlige baner, hvor økonomien gennemgås. Flere baner har en stabil økonomi, mens nogle har et mere skrøbeligt
økonomisk fundament. Økonomien hviler hovedsageligt på løbende driftstilskud fra HFF, og når HFF nedskærer eller fjerner driftstilskud til baner, medfører det store underskud i driften på disse baner. Banerne
rationaliserer fortsat driften, og stadig flere opgaver udføres fra centralt hold.
Målet 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 2016 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.
Målet anses for delvist opfyldt. Der er fortsat underrepræsentation af kvinder i ledelser og bestyrelser, og
der er endnu ikke udarbejdet ligestillingspolitik i alle organisationer.

Forventninger til fremtiden
Regeringen har meddelt, at man vil liberalisere hestespillet og Skatteministeriet har i januar 2017 meddelt vilkår for dette og sendt lovforslag i høring. Lovforslaget indeholder elementer af statsstøtte, ligesom udlodningsmidlerne bibeholdes på 2016- niveau i perioden 2018-2022, hvorefter udlodningsmidlerne udfases over
fire år. Inden loven sættes i kraft skal hele lovpakken godkendes i EU kommissionen. Godkendelsen forventes
i løbet af 2017, således at loven kan træde i kraft 1. januar 2018.
I forbindelse med lovforslaget er der lavet en politisk aftale om at forenkle støtten til hestevæddeløbssporten,
hvorved udlodningsmidlerne tildeles sporten direkte, og HFF nedlægges. Det er aftalt, at HFF opløses med
udgangen af 2017, og fondens formue, i henhold til vedtægterne, udloddes til sporten. HFF sikrer og medvirker
til, at der laves et afslutningsregnskab for fonden.
Lovforslaget giver bedre vilkår for hestevæddeløbssportens indtjenings- og finansieringsmuligheder, og 2017
vil således være præget af, at der i sportens organisationer skal opbygges nye strukturer til at håndtere det nye
spillekoncept. Endvidere skal der udarbejdes ny strategi med målsætninger for sportens kerneopgaver og anvendelse af udlodningsmidlerne.
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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 LBK nr. 115 af 31.
januar 2015 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

15

Resultatopgørelse for 2016

Betaling fra Kulturministeriet

Note

2016
kr.
___________

Budget*
2016
t.kr.
_______

2015
t.kr.
_______

1

79.564.057
___________

72.400
_______

79.409
_______

79.564.057

72.400

79.409

Indtægter
Uddelinger

2

(76.225.000)

(73.875)

(79.454)

Uddelte investeringstilskud

3

(1.046.754)
___________

(3.000)
_______

(200)
_______

2.292.303
___________

(4.475)
_______

(245)
_______

Resultat efter uddelinger
Bestyrelseshonorar

(290.003)

(290)

(253)

Personaleomkostninger

(610.533)

(615)

(610)

(85.625)

(85)

(90)

(106.757)

(425)

(465)

(38.376)

(35)

(30)

(187.673)

(250)

(254)

Revision
Resultatkontraktprojekter

4

Kontor og it
Andre omkostninger

5

Andre finansielle omkostninger

(175.084)
___________

_______-

(169)
_______

Omkostninger

(1.494.051)
___________

(1.700)
_______

(1.872)
_______

Årets resultat

798.252
___________

(6.175)
_______

(2.117)
_______

Resultatet er af bestyrelsen disponeret således
Overført til disponibel fondskapital

798.252
___________
798.252
___________

* Budgettet for 2016 er ikke revideret.
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Balance pr. 31.12.2016
Note
____

2016
kr.
___________

2015
t.kr.
_______

6

3.309.982

4.253

Tilgodehavende hos Kulturministeriet

3.567.582
___________

2.343
_______

Tilgodehavender

6.877.564
___________

6.596
_______

Likvide beholdninger

42.326.480
___________

38.580
_______

Omsætningsaktiver

49.204.044
___________

45.176
_______

Aktiver

49.204.044
___________

45.176
_______

39.401.790

41.519

Andre tilgodehavender

Disponibel fondskapital primo
Overført til disponibel fondskapital

7

798.252
___________

(2.117)
_______

Egenkapital

8

40.200.042
___________

39.402
_______

Bevilligede uddelinger, ikke-udbetalte

9

8.257.630

5.117

Bevilligede investeringstilskud, ikke-udbetalte

10

473.500

395

Anden gæld

11

272.872
___________

263
_______

Kortfristede gældsforpligtelser

9.004.002
___________

5.774
_______

Gældsforpligtelser

9.004.002
___________

5.774
_______

Passiver

49.204.044
___________

45.176
_______
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Noter
2016
kr.
___________

2015
t.kr.
_______

75.996.475

77.066

3.567.582
___________

2.343
_______

79.564.057
___________

77.409
_______

1. Betaling fra Kulturministeriet
Acontobetaling for perioden 01.01. - 31.12.2016
Endelig afregning for året

Driftstilskud
kr.
___________

Løbspræmier mv.
kr.
___________

Bonus
kr.
___________

I alt
kr.
___________

Hestevæddeløbsbaner:
Det Danske Travselskab

3.400.000

11.800.000

-

15.200.000

Jydsk Væddeløbsbane

2.400.000

6.436.000

-

8.836.000

Billund Trav A/S

-

1.500.000

-

1.500.000

Fyens Væddeløbsbane A/S

-

2.324.000

-

2.324.000

Skive Trav

2.200.000

3.400.000

-

5.600.000

Aalborg Væddeløbsforening

2.700.000

6.095.000

-

8.795.000

-

1.350.000

-

1.350.000

1.000.000

1.350.000

-

2.350.000

2.400.000
___________

4.345.000
___________

___________

6.745.000
___________

14.100.000
___________

38.600.000
___________

___________-

52.700.000
___________

1.400.000

-

-

1.400.000

-

-

3.400.000

3.400.000

___________-

4.144.000
___________

___________-

4.144.000
___________

1.400.000
___________

4.144.000
___________

3.400.000
___________

8.944.000
___________

2. Uddelinger

Nykøbing F. Travbane A/S
Bornholms Travselskab
Klampenborg Galopselskab

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

Løbspræmier mv.
kr.
___________

Andet
kr.
___________

I alt
kr.
___________

900.000

-

60.000

960.000

-

-

600.000

600.000

___________-

731.000
___________

___________-

731.000
___________

900.000
___________

731.000
___________

660.000
___________

2.291.000
___________

Dansk Monté Forening

-

-

60.000

60.000

Ungdom

-

-

700.000

700.000

6.300.000

1.100.000

4.080.000

11.480.000

0
___________

___________-

50.000
___________

50.000
___________

6.300.000
___________

1.100.000
___________

4.890.000
___________

12.290.000
___________

22.700.000
___________

44.575.000
___________

8.950.000
___________

76.225.000
___________

2. Uddelinger (fortsat)
Dansk Galop
Driftstilskud
Unghestesatsning
Opdrætterpræmier

Øvrige

Dansk Hestevæddeløb
Forenede Danske Travamatører

I alt

2016
kr.
___________

2015
t.kr.
_______

232.754

-

Jydsk Væddeløbsbane

45.000

-

Billund Trav A/S

60.000

-

113.000

-

70.000

-

Aalborg Væddeløbsforening

296.000

-

Nykøbing F. Travbane A/S

50.000

-

Bornholms Travselskab

40.000

-

-

200

140.000
___________

_______-

1.046.754
___________

200
_______

3. Uddelte investeringstilskud
Det Danske Travselskab

Fyens Væddeløbsbane A/S
Skive Trav

DH (JVB)
DH (KG)
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Noter
3. Uddelte investeringstilskud (fortsat)
De uddelte investeringstilskud er anvendt således:
Dansk Hestevæddeløb/KG
Huslejeforpligtigelse i.f.b. med DG's fraflytning
Jydsk Væddeløbsbane
Stenmel
Billund Trav A/S
Stenmel
Fyens Væddeløbsbane A/S
Stenmel/ vedligehold af banen
Skive Trav
Reparation af maskiner
Nykøbing F Travbane A/S
Stenmel
Ålborg Væddeløbsforening
Stenmel / Møddingplads / højtaleranlæg / svingkamera
Det Danske Travselskab
Stenmel / Rep. Varme, murværk, traktor
Bornholm
Reparation af dræn under banelegemet

2016
kr.
___________

2015
t.kr.
_______

-

265

44.007

44

62.750
___________

156
_______

106.757
___________

465
_______

4. Resultatkontraktprojekter
Omverdensanalyse
Overbygning på eksisterende dopingkontrol
Dopingkontrol af kuske og ryttere
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Noter
2016
kr.
___________

2015
t.kr.
_______

Husleje mv.

53.616

67

Telefon og internet

47.425

67

Rejseomkostninger

13.242

44

Møder

15.617

18

Forsikringer

12.659

13

45.114
___________

45
_______

187.673
___________

254
_______

7.246

-

2.799.668

3.500

500.000

750

3.068
___________

3
_______

3.309.982
___________

4.253
_______

798.252
___________

(2.117)
_______

798.252
___________

(2.117)
_______

5. Andre omkostninger

Øvrige omkostninger

6. Andre tilgodehavender
Det Danske Travselskab
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.

7. Overført til disponibel fondskapital
Årets resultat

8. Egenkapital
Egenkapital 01.01.2016

39.401.790

41.519

Årets resultat

798.252
___________

(2.117)
_______

Egenkapital 31.12.2016

40.200.042
___________

39.402
_______

6.785.000

2.754

-

45

Dansk Hestevæddeløb

772.630

2.318

Klampenborg ungdom

40.000

-

660.000
___________

_______-

8.257.630
___________

5.117
_______

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

Dansk Galop
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Noter
2016
kr.
___________

2015
t.kr.
_______

Aalborg Væddeløbsforening

59.000

-

Klampenborg Galopbane A/S

394.500

395

20.000
___________

_______-

473.500
___________

395
_______

272.872
___________

263
_______

272.872
___________

263
_______

10. Bevilligede investeringstilskud, ikke-udbetalte

Monteforeningen

11. Anden gæld
Anden gæld

