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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato aflagt regnskab for 2018 over indtægter og udgifter for hestevæddeløbssporten i Danmark.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 72 af 29. januar 2018 om det særlige
bidrag tí! hestevæddeløbssporten.

Det er vores opfattelse, at regnskabet indeholder alle indtægter fra det særlige bidrag, udlodningsmidler og
andre indtægter af fælles interesse samt udgifter knyttet hertil. Samtidig er det vores opfattelse, at
ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold. beretningen omhandler.

Charlottenlund, den 29. maj 2019

Bestyrelsen

vd~
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Nick Elsass

clin, formand
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Mogens Schougaard
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til ledelsen for Dansk Trav og Galop Union

Konklusion

Vi har revideret Hestevædde løbssporten i Danmarks regnskab og opgørelse af udgifter af fælles interesse
m.v. for 2018, der omfatter udgifter- og indtægter af fælles interesse for hestevæddeløbssporten i
Danmark og anvendt regnskabspraksis. Hestevæddeløbssporten i Danmarks regnskab og opgørelse af
udgifter af fælles interesse m.v. for 2018 udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 72 af 29. januar 2018 om det
særlige bidrag til hestevæddeløbssporten.
Det er vores opfattelse, at Hestevædde løbssporten i Danmarks regnskab og opgørelse af udgifter af fælles
interesse m.v. for 2018 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med
regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 72 af 29. januar 2018 om det særlige bidrag til
hestevædde løbssporten.

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 erklæringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af regnskabsrapportering". 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.

Fremhævelse af forhold i regnskabsrapportering- anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i
distribution og anvendelse
Vi henleder opmærksomheden på, at Hestevæddeløbssporten i Danmarks regnskab og opgørelse af

udgifter af fælles interesse m.v. har som formål at overholde regnskabsbestemmelserne i
årsregnskabsloven og bekendtgørelse nr. 72 af 29. januar 2018 om det særlige bidrag til
hestevæddeløbssporten. Som følge heraf kan Hestevæddeløbssporten i Danmarks regnskab og opgørelse af
udgifter af fælles interesse m.v. være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Spillemyndigheden og bør ikke udleveres til eller
anvendes af andre parter end Spillemyndigheden.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.
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Ledelsens ansvar for regnskabsrapportering

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af Hestevæddeløbssporten i Danmarks regnskab og opgørelse af
udgifter af fælles interesse m.v., der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 72 af 29. januar 2018 om det særlige bidrag til
hestevæddeløbssporten. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for
nødvendig for at udarbejde regnskabsrapportering uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabsrapportering

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabsrapportering som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklæring 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. Fejlinformationer kan
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af regnskabsrapportering.

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 regnskabsrapportering, 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.

•

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabsrapportering, samt
om regnskabsrapportering afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder i
overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i årsregnskabsloven og bekendtgørelse nr. 72
af 29. januar 2018 om det særlige bidrag til hestevæddeløbssporten.
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Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet 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.

Aarhus, den 29. maj 2019

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

. Christensen
toriseret revisor
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Ledelsesberetning

Baggrund
Dansk Trav og Galop Union er stiftet den 6. december 2017 af Dansk Travsports Centralforbund og Dansk
Galop.

Baggrunden for stiftelsen var den vedtagne lovændring om liberalisering af spil på hestevæddemål samt
indførelsen af et særligt bidrag til hestevæddeløbssporten, som er pålagt spiludbydere med tilladelse til
udbud af væddemål i Danmark på hestevæddeløb afviklet på hestevæddeløbsbaner i Danmark.

I tilknytning hertil blev besluttet, at støtten til hestevæddeløbssporten skulle forenkles således, at
organisationerne fremover selv skal administrere midlerne, og Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond
samtidig skulle nedlægges.

Dansk Trav og Galop Union har således til formål at administrere dels de midler der modtages fra
Kulturministeriet via udlodningsloven, og dels de midler der modtages fra Spillemyndigheden via det særlige
bidrag til hestevæddeløbssporten.

Dansk Trav og Galop Union skal ved administrationen af midlerne:
•

Udvikle hestevæddeløbssporten i Danmark og sikre, at sporten synliggøres.

•

Fordele midlerne optimalt for hestevæddeløbssporten med henblik på at fremme, vedligeholde og
synliggøre sporten.

•

Sikre at sporten er dopingfri for såvel heste som sportens aktive.

•

Bekæmpe matchfixing og arbejde for at styrke hestevæddeløbssportens integritet.

•

Sikre børn og unge i hestevæddeløbssporten mod seksuelle overgreb ved at sikre, at børneattester
bliver indhentet i relevant omfang.

Rammer for anvendelse af det særlige bidrag og udlodningsmidler
Midlerne fra det særlige bidrag til hestevæddeløbssporten samt den del af tilskuddet fra Kulturministeriet,
som ikke anvendes til breddeidræts- og ungdomsformål mm, skal anvendes i overensstemmelse med
betingelserne i Kommissionens afgørelse af 4. december 2017 om godkendelse af støtten i henhold til
reglerne om statsstøtte.

Disse midler skal dermed anvendes til "udgifter af fælles interesse" mellem hestevæddeløbssporten og
spiludbyderne, der har tilladelse til at udbyde væddemål i Danmark jf. bekendtgørelse nr. 72 af 29. januar
2018 om det særlige bidrag til hestevæddeløbssporten.
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Ledelsesberetning, fortsat

Midlerne skal anvendes i det kalenderår, hvor midlerne modtages. Uanset dette må der inden for en periode
på 5 regnskabsår løbende overføres 20% af midlerne til det efterfølgende år i den fastsatte periode. Ved
udløb af hver 5-årige periode skal modtagne ikke anvendte midler tilbagebetales, således det sikres, at
hestevæddeløbssporten ikke overkompenseres.

Desuden skal foreningen årligt offentliggøre en aktivitetsplan på sin hjemmeside, hvoraf en fordeling af
indtægterne fra det særlige bidrag og udlodningsmidlerne samt tiltag i forhold til anti-doping, matchfixing og
ungdomsarbejde m.v. fremgår.

Økonomi
Det samlede regnskab for 2018 for hestevæddeløbssporten i Danmark udviser samlede indtægter på
175.698.017 kr. og samlede udgifter på 177.823.079 kr.

Hestevæddeløbssporten har således for 2018 forbrugt de modtagne midler fra det særlige bidrag og
tilskuddet fra Kulturministeriet, og der er således ikke sket overkompensation.

Merforbruget på 2.125.062 kr. er finansieret via indtjening på aktiviteter, som ikke er afledt af eller knyttet til
afholdelsen af hestevæddeløb.

Anvendelse af det særlige bidrag og udlodningsmidler
De afholdte udgifter af fælles interesse er specificeret i den efterstående regnskabsoversigt.

Disponeringen af udgifterne er foretaget med udgangspunkt i at udvikle hestevæddeløbssporten i Danmark
og sikre, at sporten synliggøres samt fordele midlerne optimalt for hestevæddeløbssporten med henblik på
at fremme, vedligeholde og synliggøre sporten.

Det er bestyrelsens vurdering, at de afholdte udgifter er anvendt i overensstemmelse med betingelserne i
Kommissionens afgørelse af 4. december 2017 om godkendelse af støtten i henhold til reglerne om
statsstøtte.
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Anvendt regnskabsparksis

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 72 af 29. januar 2018 om det særlige
bidrag til hestevæddeløbssporten.

Indtægter
Tilskud fra Kulturministeriet omfatter tildeling af midler fra Kulturministeriet i henhold til lov nr. 1532 af 19.
december 2017 om lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri og indregnes i overensstemmelse
med bevillingsperioden.
Indtægter fra det særlige bidrag til hestevæddeløbssporten omfatter det særlige bidrag på 8% af indsatsen
på væddemål på danske hestevæddeløb betalt af indehavere med tilladelse til udbud af væddemål i
Danmark i henhold til LBK. 1494 af 6. december 2016 om lov om spil som ændret ved lov nr. 686 af 8. juni
2017. Det særlige bidrag er indregnet i den periode, hvor det hidrører fra.
Andre indtægter af fælles interesse omfatter indtægter, som er knyttet til eller afledt af afholdelsen af
hestevæddeløb. Indtægten indregnes i den periode, som den indtægtsskabende aktivitet kan henføres til.

Udgifter
Udgifter af fælles interesse indregnes, såfremt udgiften er afholdt eller disponeret, således der er indgået
bindende aftale med tredjemand.
Afskrivninger indgår ikke, hvorimod investeringer og tilskud hertil indregnes i anskaffelsesåret.
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Indtægter og udgifter for 2018
2018
Indtægter
Indtægter fra det særlige bidrag

10.220.760

Tilskud fra Kulturministeriet

76.128.300

Andre indtægter af fælles interesse

Løbsindskud incl. forfeit
Eksterne tilskud til præmier
Gebyr-, kontingent- og abonnementsindtægter
Entre, parkering og programsalg
Stald- og boksleje
Andre lejeindtægter
Baneafgifter og startgebyrer
Samarbejdsaftaler herunder sponsorindtægter
Arrangementer og events i forbindelse med løbsafvikling
Provision spilomsætning og salg billedrettigheder
Andre indtægter
Salg af anlægsaktiver
Indtægter i alt

15.148.540
1.551.268
6.710.679
2.643.258
3.723.955
492.900
3.445.367
38.178.446
10.889.086
4.486.918
1.392.187
686.353

89.348.957
175.698.017

Udgifter af fælles interesse

Løbsdagsudgifter
Udgifter til sportslig administration
Udgifter til anti-doping og matchfixing
Udgifter til baneanlæg, maskiner og bygninger
Afholdte investeringer
Udgifter vedr. samarbejdsaftaler og sponsoraktiviteter
Udgifter til arrangementer og events
Udgifter til ledelse og administration af forbund og væddeløbsbaner
Markedsføringsudgifter
Kommunikationsudgifter

70.648.105
1.211.368
10.085.898
6.618.750
1.142.384
22.050.012
2.731.664
2.241.854
8.518.784
25.668.822
4.405.603
1.965.618

Udgifter til TV-produktion
Udgifter til spilleplatform
Andre udgifter

14.114.992
6.289.935
129.290

Udgifter til løbs- og opdrætterpræmier samt unghestesatsning
Udgifter til ærespræmier og blomster

Udgifter af fælles interesse i alt

Udgifter overstiger indtægter med

177.823.079

2.125.062
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