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Formål

Regnskabsperiode 1. januar 2021 til 31. december 2021

Selskabsoplysninger Traverbanevej 10
2920 Charlottenlund
Telefon 88 81 12 13
CVR.nr. 52 96 23 15
Homepage www.danskgalop.dk
E-mail pk@danskgalop.dk

Bestyrelse Nick Elsass, formand Valgt af Jockey Club-sektionen

Peter Rolin Valgt af Jockey Club-sektionen

Jens D. Lauritzen Valgt af Jockey Club-sektionen

Peter Leth Keller Valgt af hesteejersektionen

Mogens Schougaard, næstformand Valgt af hesteejersektionen

Peter Haugaard Valgt af hesteejersektionen

Gert Larsen Valgt af opdrættersektionen

Stine Julø Valgt af opdrættersektionen

Henrik Stork Valgt af opdrættersektionen

Iben Hjort Buskop Udpeget af Klampenborg Galopbane

Carsten Baagøe Schou Udpeget af Klampenborg Galopbane

Charlotte Brasch Andersen Udpeget af Fyens væddeløbsbane

Asbjørn Sørensen Udpeget af Jydsk Væddeløbsbane

Bente Østergaard Udpeget af Aalborg Væddeløbsbane

Tine Hansen Udpeget af trænerforeningen

Direktion Peter Knudsen

Revision Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Knud Højgaards Vej 9
2860 Søborg
Telefon 39 16 76 00
CVR.nr. 32 89 54 68

Kreditinstitut Danske Bank

Foreningens formål er at fremme den ædle hesteavl (fuldblodsavlen) i 
Danmark samt at lede den danske fuldblodssport.

Virksomhedsbeskrivelse
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Hovedaktivitet

Regnskabsåret

Den forventede udvikling

Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af foreningens samlede 
stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsrapporten.

Dansk Galop (Foreningen til den Ædle Hesteavls Fremme) er galopsportens øverste myndighed i 
Danmark.

Ledelsesberetning

Årets regnskabsmæssige resultat efter skat udgør kr. -60.638.

Foreningens hovedaktivitet har i året været at fremme den ædle hesteavl i Danmark samt at lede den 
danske fuldblodssport.

Der er ikke efter ledelsens skøn indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, der 
vil påvirke vurderingen af årsrapporten.

Dansk Galop har sammen med Dansk Travsports Centralforbund og Dansk Hestevæddeløb ApS 
indgået en samarbejdsaftale med Svensk Travsport. Hermed er der skabt et godt økonomisk 
fundament for trav- og galopsporten i Danmark og dermed også for foreningens fremtidige virke. I 
forbindelse med indgåelsen af aftalen med Svensk Travsport er det desuden besluttet, at de fleste 
driftsaktiviteter hos Dansk galop og Dansk Travsports Centralforbund lægges over i 
hovedorganisationers fælles selskab, Dansk Hestevæddeløb ApS.

Den forløbne del af indeværende regnskabsår, er forløbet tilfredsstillende.
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Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

I direktionen:

 

I bestyrelsen:

 Nick Elsass
formand

 Peter Leth Keller Mogens Schougaard
næstformand

 Gert Larsen Stine Julø

Iben Hjort Buskop Carsten Baagøe Schou

Asbjørn Sørensen Bente Østergaard

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar 2021 - 31. december 2021.

Tine Hansen

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse om de forhold 
beretningen omhandler.

Peter Knudsen

dirigent

Peter Haugaard

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2021 - 31. 
december 2021 for Dansk Galop.

Ledelsespåtegning

Charlottenlund, den 28. marts 2022

Henrik Stork

Jens D. LauritzenPeter Rolin

Charlotte Brasch Andersen

Godkendt på den ordinære generalforsamling, den 30. april  2022

Side 4 af 18

DANSK GALOP



8213 - Dansk Galop - 2021

Til medlemmerne af  Dansk Galop

Konklusion

Grundlag for konklusion

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Revisors ansvar for revisionen 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:

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31.12.21 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.21 -
31.12.21 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens 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 foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. 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.

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.
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 årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Galop for regnskabsåret 01.01.21 - 31.12.21, der omfatter
resultatopgørelse, balance, og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes
efter årsregnskabsloven.

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 foreningen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for
Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere
etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i
henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
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Vi kommunikerer med den øverste ledelse 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.

·      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.

·      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 foreningens interne kontrol.

. 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 foreningens
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 foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

·      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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning, fortsat

·      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.
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MNE-nr.: mne23419

Statsautoriseret Revisor

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

København, den      /     2022

Hakon Rønn Jensen

Cvr. nr. 32 89 54 68

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.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning, fortsat

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

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.
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REGNSKABSGRUNDLAG

Omregning af fremmed valuta

Generelt om indregning og måling

Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og kurstab er medtaget i resultatopgørelsen under 
finansielle poster.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Foreningen bruger ikke finansielle instrumenter til sikring af modværdien i danske kroner, af 
balanceposter i fremmed valuta samt fremtidige transaktioner i fremmed valuta.

Tilgodehavender, gæld og andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, 
omregnes til balancedagens kurs.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner på transaktionsdagens kurs, hvor dette er 
muligt og ellers til en gennemsnitskurs. 

Indtægter og omkostninger er i det væsentligste modtaget og afholdt i DKK.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes 
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle 
omkostninger med de beløb, der vedrører regnskabsåret, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller 
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og 
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som 
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.  

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden 
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.  

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser, 
efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A, med tilvalg fra regnskabsklasse B, samt oplysningskrav i 
henhold til regnskabsinstruks fra Dansk Trav og Galop Union.
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RESULTATOPGØRELSEN

Indtægts- og omkostningskriterium

Personaleomkostninger

Afskrivninger

Selskabsskat

Lønomkostninger vedrørende "Løbsdomstol baner" og "Åringsauktion" er udgiftsført under disse poster. 

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og regulering af udskudt skat.

Livsvarrige kontingenter indtægtsføres, i lighed med tidligere år, fuldt ud i det år de indgår - der 
foretages således ikke periodisering heraf.

Aktuel skat er opgjort med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige 
indtægter og omkostninger. 

Der henvises til det under materielle anlægsaktiver anførte.

Udskudt skat er hensat med skatten af alle tidsmæssige forskelle mellem det regnskabsmæssige og 
skattemæssige resultat.

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets 
udløb.

Anvendt regnskabspraksis

Omfatter alle lønmæssige relationer omkring personalet.
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BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Kapitalandele i andre virksomheder indregnes til kostpris eller lavere nettorealisationsværdi. 

Aktiveret skat

Finansielle anlægsaktiver

Tilgodehavender 

Andre værdipapirer
Børsnoterede værdipapirer opført som anlægsaktiver værdiansættes til balancedagens børskurs. 
Realiserede  kursgevinster samt realiserede - og urealiserede kurstab medtages i resultatopgørelsen. 

Investeringstilskud fra Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond  er fradraget ved opgørelsen af 
anlægsaktivets kostpris.

Andre tilgodehavender er, efter vurdering, optaget til den værdi, hvortil de forventes at indgå.

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser er, efter vurdering, optaget til den værdi, hvortil de 
forventes at indgå.

Gæld
Gæld optages til den amortiserede restgæld på balancedagen.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de kan forventes at kunne realiseres til. 

Investeringstilskud fra Dansk Trav og Galop Union, DTGU og Hestevæddeløbssportens 
Finansieringsfond, HFF  fradrages ved opgørelsen af anlægsaktivets kostpris og afskrivningsgrundlag.

Tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar værdiansættes til 
anskaffelsessum med fradrag af afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger på forskellen mellem anskaffelsessummen og scrapværdien, 
baseret på vurdering af aktivernes forventede brugstider.

Anvendt regnskabspraksis
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Note 2021 2020

Kontingenter 126.000 125.400
1 Indregistrering, farver, licenser etc. 566.500 727.900
2 1.250.000 1.250.000

Modtaget fra legater 4.200 4.758
Administrationshonorarer 45.000 45.000

INDTÆGTER I ALT  1.991.700 2.153.058

Ærespræmier 38.008 8.300
Handicapper 131.187 100.409

115.000 125.000

11.576 75.000

52.463 35.051
Drifts-og investeringstilskud m.m. til baner 106.232 98.293
Omkostninger vedr. løbsdomstol baner samt dopingkontrol 119.628 149.693

4 Personaleomkostninger 712.670 675.839
5 Administration 722.986 802.289
 Møder samt rejser og repræsentation 92.133 46.636

OMKOSTNINGER I ALT 2.101.883 2.116.510

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER -110.183 36.548

6 Finansielle poster, netto 49.545 93.879

RESULTAT FØR SKAT -60.638 130.427

7 Skat 0 0

ÅRETS RESULTAT -60.638 130.427

Ledelsen foreslår at årets resultat overføres til næste år.

Afholdte udgifter samt hensat til færdiggørelse af Igangværende 
Covid-19 relaterede projekter m.m., igangsat i 2020 forventet 
afsluttet/implementeret  i 2022.
Afholdte udgifter og hensat til færdiggørelse af  projekt 
vedrørende opdateret væddeløbsreglement fælles med Norsk 
og Svensk Galopp.
Dansk Væddeløbskalender, årbog, stambog, hingstekatalog, 
væddeløbsreglement, årsberetning m.m., nettoindtægt/udgift.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december

Driftstilskud Dansk Trav og Galop Union, DTGU.
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Note 2021 2020

AKTIVER

Andre anlæg og inventar 0 0

8 Materielle anlægsaktiver 0 0

Kapitalandele i andre virksomheder 19.500 19.500
Andre værdipapirer 2.477.610 2.435.790
Mellemregning med Dansk Hestevæddeløb ApS, ansvarligt lån 79.500 76.500
Gældsbreve Klampenborg Galopselskab (Cusiontrack) 63.981 119.043

9 Finansielle anlægsaktiver 2.640.591 2.650.833

ANLÆGSAKTIVER 2.640.591 2.650.833

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 446.746 221.533
Andre tilgodehavender 97.863 66.160
Periodeafgrænsningsposter 4.270 157.940

Tilgodehavender 548.879 445.633

Likvide beholdninger 1.678.917 1.595.012

OMSÆTNINGSAKTIVER 2.227.796 2.040.645

AKTIVER  4.868.387 4.691.478

Balance pr. 31. december
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Note 2021 2020

PASSIVER

10 Overført resultat 1.460.454 1.521.092

EGENKAPITAL 1.460.454 1.521.092

11 Andre hensættelser 764.853 850.495

HENSÆTTELSER 764.853 850.495

Anden gæld 0 63.130

Langfristet gæld 0 63.130

Indskud, Breeders Cup 1.800.265 1.654.565
Leverandører af varer og tjenesteydelser 397.077 318.939
Anden gæld 59.469 59.603
Hesteejere, stutterier og væddeløbsbaner 386.269 223.654

Kortfristet gæld 2.643.080 2.256.761

GÆLD  2.643.080 2.319.891

PASSIVER  4.868.387 4.691.478

Forpligtelser
12 Garanti og sikkerhedsstillelser
13 Eventualforpligtigelser

Balance pr. 31. december
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  2021 2020
1 Indregistrering, farver, licenser etc.

Indregistreringer 238.400 332.100
Ejerskifter 105.600 117.750
Farveregistreringer 55.600 60.000
Licenser 145.500 176.250
Navneforandringer 2.000 12.400
Pseudonymer 19.400 29.400

566.500 727.900

2

Driftstilskud
1.250.000 1.250.000

1.250.000 1.250.000
Opdrætterpræmier

870.000 875.000
Godskrevet/udbetalt opdrætterpræmier m.m. -870.000 -875.000

0 0

Ungdomssatsning
Anvendt -395 -338
Overført fra forrige år 913 1.251
Overført til næste år -518 -913

0 0

Opdrættersatsning/unghestesatsning
Tilgodehavende primo 702.000 653.250
Tildelt for året af Dansk Trav og Galop Union, DTGU 600.000 600.000
Heraf ej udbetalt/tilgodehavende ultimo -804.000 -702.000
Anvendt -498.000 -551.250

0 0

Tilskud til investering, årets hest og antidoping
50.000 57.814

Anvendt (heraf kr. 10.000 endnu ikke udbetalt - 2020) -50.000 -57.814

0 0

I ALT
Tildelt for året 2.770.000 2.782.814
Ændring i tilgodehavende primo/ultimo ej udbetalt -102.000 -48.750
Anvendt til specifikke formål af årets tildeling -1.418.000 -1.484.064

I alt til indtægt i resultatopgørelse 1.250.000 1.250.000

Tildelt

Indtægter ved afgifter, jfr. Dansk Væddeløbsreglement.

Driftstilskud Dansk Trav og Galop Union, DTGU.

Noter

Tildelt for året af Dansk Trav og Galop Union, DTGU 

Tildelt for året af Dansk Trav og Galop Union, DTGU 
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  2021 2020
3 Afskrivninger

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0

0 0

4 Personaleomkostninger

Lønninger 610.638 599.657
Pensioner 57.675 57.358
Andre omkostninger til social sikring 8.609 5.237
Andre personaleomkostninger 35.748 13.587

712.670 675.839

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede
medarbejdere 1 1

5 Administration

Ej fradragsberettiget andel af moms for året 2021 udgør foreløbig anslået 20 %
Ej fradragsberettiget andel af moms for året 2020 udgør foreløbig anslået 20 %

6 Finansielle poster, netto

Kursregulering værdipapirer 41.820 80.678
Valutakursreguleringer 340 351
Obligationsrenter 0 0
Renter og kursavance af udlån Klampenborg Galopselskab 10.388 13.522
Renteindtægter, debitorere incl. edb gebyrer m.m. 8.487 7.992
Renter af ansvarligt indlån Dansk Hestevæddeløb ApS 3.000 1.500
Renteudgifter, kreditinstitutter m.m. -14.490 -10.164

49.545 93.879

7 Skat

Skat af årets resultat, til betaling 0 0
Årets hensættelse af udskudt skat 0 0

0 0

Noter
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8 Materielle anlægsaktiver
Andre

anlæg og 

inventar

Anskaffelsessum 1. januar 2021 59.325
Anskaffelsessum tilgang 0
Anskaffelsessum afgang 0

Anskaffelsessum 31. december 2021 59.325

Afskrivninger 1. januar 2021 59.325
Afskrivninger 0
Afskrivninger tilbageført 0
 
Afskrivninger 31. december 2021 59.325

Bogført værdi 31. december 2021 0

Bogført værdi 31. december 2020 0

Noter
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9 Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele Gældsbreve

Andre i andre Klampenborg

værdipapirer virksomheder Galopselskab

Anskaffelsessum 1. januar 2021 2.306.943 19.500 119.043
Anskaffelsessum tilgang 0 0 0
Anskaffelsessum afgang 0 0 -55.062

Anskaffelsessum 31. december 2021 2.306.943 19.500 63.981

Op- og nedskrivninger 1. januar 2021 128.847 0 0
Op- og nedskrivninger 41.820 0 0
Op- og nedskrivninger, tilbageført 0 0 0

Op- og nedskrivninger 31. december 2021 170.667 0 0

Bogført værdi 31. december 2021 2.477.610 19.500 63.981

Bogført værdi 31. december 2020 2.435.790 19.500 119.043

Kapitalandele andre virksomheder omfatter:

Opgjort pr. Samlet resultat
Samlet 

egenkapital

Dansk Hestevæddeløb ApS, Gentofte - andel 15% 31.12.2020 208.881 709.441

Årsrapport pr. 31/12 2021 foreligger endnu ikke.

Tilgang "Kapitalandele i andre virksomheder" kr. 97.500 i tidligere år er 
modregnet tilskud fra HFF kr. 97.500. Tilgangen er derfor medtaget til kr. 0.

Gældsbreve Klampenborg Galopselskab er anskaffet i år 2010, nom. kr. 
500.000 til kurs 90. Gældsbrevene vedrører Cusiontrack. Ultimobeholdning 
udgør nom. kr. 71.090 til kurs 90. Gældsbrevet er indfriet i år 2022.

Andre værdipapirer består af investeringsforeningsbeviser i Danske Invest Mix 
Defensiv Akk. KL (nom./stk. 17.950).

Noter
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  2021 2020

10 Overført resultat

Overført resultat 1. januar 1.521.092 1.390.665
Årets resultat -60.638 130.427

Overført resultat 31. december 1.460.454 1.521.092

11 Andre hensættelser

Hensættelse til opdrætteraktiviteter:
Saldo 1. januar 485.241 482.460
Henlagt resultat af åringsauktion 91.154 250.381

-205.642 -247.600

 370.753 485.241

Hensættelser til bøde- og uddannelseskontoen:
Saldo 1. januar 365.254 440.517
Henlæggelse af nettoindtægt vedrørende bøder 61.675 100.525
Ulykkesforsikring vedrørende løbsafvikling -16.124 -15.793
Udbetalt til kurser og uddannelse m.m. -16.706 -159.995

 394.100 365.254

Hensættelser i alt 764.853 850.495

12 Garanti og sikkerhedsstillelser

13 Eventualforpligtelser

Ingen

Anvendt til opdrætterpræmier, bonus og importtilskud samt  
andel  overskud/underskud opdrætterpulje modtaget fra Dansk 
Trav og Galop Union, DTGU.

Ingen

Noter
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