Årsberetning og årsregnskap 2015
for
Buskerud Trav Eiendom AS
Organisasjonsnr.: 914 868 068
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ÅRSBERETNING 2015
1. Virksomhetens art
SELSKAPET

Selskapet ble stiftet 8.12.2014 av Buskerud Trav Holding AS, og med 100 % eierandel til
Holdingselskapet. Aksjekapitalen ved stiftelse var kr 30.000, 30 aksjer pålydende kr 1.000

FORMÅL

Selskapets formål er: Arbeide for og utvikle anlegg til beste for travsporten i Buskerud.
Herunder skal selskapet: Forestå drift og utvikling av Drammen Travbane. Delta i
selskaper/utviklingsprosjekter som har til formål å utvikle anlegg for travsporten innenfor eiers
interesseområder. Utarbeide planer for reinvestering av frigjorte midler ved eventuelle salg av
eiendommer, til fremme for travsporten innenfor eiers interesseområder. Bidra finansielt og
operativt ved utvikling av anlegg for trening, samt andre strategiske prosesser som eieren
ønsker å iverksette

PRIORITERTE OPPGAVER I 2015

Følgende arbeidsoppgaver har vært prioritert:
• Gjennomføre konsernfisjon med Drammen Travbane AS i henhold til vedtatte fisjonsplan.
Bistå Buskerud Trav Holding AS i øvrig arbeid med omorganisering av Bukerudtravets
virksomhet.
• Arbeidet med en mulig ny avtale med Åssiden Bydelssenter AS om utvikling av
eiendommen Drammen Travbane
• Arbeidet med områdereguleringsplan av eiendommen Drammen Travbane

Konsernfisjon mellom selskapet og Drammen Travbane AS:

På generalforsamlingen 24.2.2015 ble fremlagt forslag fra styret om konsernfisjon mellom
Drammen Travbane AS og Buskerud Trav Eiendom AS.
Generalforsamlingen godkjente fisjon med Drammen Travbane AS med overføring av deler av
selskapet til Buskerud Trav Eiendom AS, med utstedelse av vederlag i Buskerud Trav Holding AS.
Fisjon legger til grunn åpningsbalanser per 1.1.2015, og regnskapene både for Drammen
Travbane AS og Buskerud Trav Eiendom AS gjenspeiler dette.
Konsernfisjon ble gjennomført ved at eiendelene, rettighetene og forpliktelsene i DT overføres
til BTE, mot at aksjonærene i DT mottar vederlag i form av vederlagsaksjer i BTH
(vederlags-utsteder) som er morselskap til BTE.
Som grunnlag for vederlagsutstedelsen utsteder BTE en fordring til BTH tilsvarende
regnskapsmessig netto bokførte verdier som tilføres BTE gjennom konsernfisjonen (dvs at BTH
har en fordring mot BTE).
Ved fisjon ble en forholdsmessig del av nettoverdiene i DT overført til BTE. BTE ble ved fisjon
direkte eier av de andeler, gjeld, rettigheter og forpliktelser som ble fisjonert ut av DT.
Netto virkelig verdi av det som ble utfisjonert ble vurdert til kr 29.948.010, mens netto virkelig
verdi av det som ble igjen i DT ble vurdert til kr 809.220. Andelen av de utfisjonerte verdiene i
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DT utgjør følgelig 97,4 % av selskapets tidligere verdier.
Verdivurderingene som lå til grunn er foretatt av selskapet DHT Corporate Services AS den
16.2.2015, og baseres seg på regnskaper per 31.12.2014.
Den vedtatte plan for konsernfisjon inneholder at «omkostningene ved konsernfisjon dekkes av
Partene i overensstemmelse med delingsforholdet». Delingsforholdet er at BTE overtok 97,4 %
av eiendelene. Denne andelen utgjør en kostnad på kr 362.776 som er bokført i BTE.

Arbeidet med en mulig ny avtale med Åssiden Bydelssenter AS om utvikling av
eiendommen Drammen travbane

Avtale inngått 2006 og tilleggsavtale fra 2013 med Åssiden Bydelssenter AS ligger til grunn for
dagens samarbeid om utvikling av eiendommen. Avtaleverket er komplisert og er på de fleste
områder lite tilpasset dagens situasjon.
Begge parter har på denne bakgrunnen sett seg tjent med å vurdere muligheten for å
reforhandle avtalene fra 2006/2013. Ved dette å få på plass en avtale som på en bedre måte
ivaretar partene sine interesser og verdier.
Status i arbeidet med mulig ny avtale er at partene er enige om overordnede forutsetninger
som må ligge til grunn for forhandlinger.
Arbeidet har vært omfattende og medført behov for juridisk bistand. Kostanden er tatt over
drift.

Arbeidet med områdereguleringsplan av eiendommen Drammen Travbane

Arbeidet med områdereguleringsplan skjer formelt i regi av partenes felles selskap Åssiden
Utvikling AS. Selskapet har inngått avtale med Rambøll som forestår det praktiske arbeidet med
utarbeidelse av plan.
Rammene for planarbeidet fastsettes av Drammen kommune, som formelt sett er eier av den
type planer.
Selve arbeidet med utvikling av plan har gått i bølgedal som følge av utviklingen i krav fra
kommunen. Basert på vedtatt planprosess skulle plan foreligge innen utgangen av 2015.
Fremdriften nå er at plan forventes ferdig 1. halvår 2016.
Til grunnlag i planarbeidet ligger bl.a. at det skal vurderes både separat og integrerte løsninger
mellom travbanen og kommunens eiendom på Berskaug idrettsområde.
Travet i Buskerud er forpliktet til å gjennomføre reguleringsarbeidet men ikke til å realiser
utbyggingen - fortsatt trav er fremdeles et alternativ.
De totale akkumulerte kostnader med planarbeidet gjennom flere år er beregnet til mellom
9-10 mill kroner. Kostnadene finansieres (forskutteres) av Åssiden Bydelssenter AS, og vil i
henhold til avtale fordeles mellom partene ved godkjent reguleringsplan.
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2. Rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og
selskapets stilling
Ordinært årsresultat etter skatt viser et underskudd på kr 212 323. Styret foreslår følgende til
dekning av tap på kr 212 323:
Udekket tap:

kr 212 323.

Det er styrets oppfatning at selskapets resultatregnskap og balanse med noter gir et
tilfredsstillende uttrykk for å bedømme selskapets stilling og resultat av virksomheten per
31.12.2015.
Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det
fremlagte årsregnskap.
Det negative årsresultatet medfører at selskapets aksjekapital på kr 30.000 er tapt. Styret har
iverksatt tiltak som har som mål å gi selskapet en hensiktsmessig egenkapital tilpasset
virksomheten. I første omgang er det inngått låneavtale mellom selskapet og Buskerud Trav
Holding AS. I henhold til vedtatte konsernfisjonsplan av 16.2.2015 fremgår at fordringen
mellom selskapene på kr 4 543 279 skal konverters til egenkapital. Det er iverksatt tiltak med
sikte på gjennom føring av dette.

3. Styret og styrerepresentasjon

Styret har siden generalforsamlingen 24.2.2015 bestått av:
• Mattis Asplin, styreleder
• Roar Schinnes, nestleder
• Torbjørn Herre, styremedlem
• Gøril Enger, styremedlem
• Sverre Klemetsdal, styremedlem
Buskerud Trav Eiendom AS og Åssiden Bydelssenter AS har et felles selskap Åssiden Utvikling
AS. Mattis Asplin og Roar Schinnes er selskapets representanter i styret.

4. Fortsatt drift

Styret og daglig leder mener det er riktig å legge forutsetningen for fortsatt drift av selskapet til
grunn for avleggelsen av årsregnskapet. Det vises særskilt til konvertering av fordring mellom
selskapet og Buskerud Trav Holding AS konverteres til egenkapital.

5. Arbeidsmiljø

Selskapet har ingen ansatte. Det har ikke vært noen tilfeller av alvorlige skader eller ulykker.

6. Likestilling

Selskapets styre består av 1 kvinne og 4 menn. Selskapet forskjellsbehandler ikke kvinner og
menn.
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7. Ytre miljø

Selskapet forurenser ikke det ytre miljø.

8. Videre utvikling

Ved ferdig regulering av eiendommen, vil våre eiere måtte ta et reelt valg mellom fortsatt
travvirksomhet på eiendommen eller utvikling til nytt formål. Den fremtidige virksomheten i
selskapet vil være avhengig av hva som velges. Så fremt reguleringsarbeidet ikke utsettes
ytterligere, vil en vesentlig del av arbeidet til selskapet i 2016 være å forberede våre eiere på
beslutninger om fortsatt trav eller eiendomsutvikling.

Drammen, 11.2.2016

��

Sverre Klemetsdal
styremedlem

To bj{l)rn Herre
styremedlem
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RESULTATREGNSKAP
BUSKERUD TRAV EIENDOM AS

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Note

2015

2014

2 000 000
2 000 000

0
0

297 459
413 103
1 434 244
2 144 806

0
0
0
0

-144 806

0

143
92 828
10 733
-103 418

0
0
0
0

-248 223
-35 900
-212 323

0
0
0

Årsresultat

-212 323

0

OVERFØRINGER
Overført til udekket tap
Sum overføringer

212 323
-212 323

0
0

Leieinntekter
Sum driftsinntekter
Styrehonorar
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

1
8

Driftsresultat
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter

9
9
9

Ordinærtresultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat
Ordinært resultat

7
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BALANSE
BUSKERUD TRAV EIENDOM AS

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
IMMATERIELLE EIENDELER
Utsatt skattefordel
Sum immaterielle eiendeler
VARIGE DRIFTSMIDLER
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom
Sum varige driftsmidler
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
Investeringer i aksjer og andeler
Sum finansielle anleggsmidler

Note

7

1, 2, 6

2

Sum anleggsmidler

2015

2014

389 080
389 080

0
0

6 724 389
6 724 389

0
0

50 000
50 000

0
0

7 163 469

0

0
0

30 000
30 000

116 774

0

116 774

30 000

7 280 243

30 000

OMLØPSMIDLER

FORDRINGER
Krav på innbetaling av aksjekapital
Sum fordringer
INVESTERINGER
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
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BALANSE
BUSKERUD TRAV EIENDOM AS
EGENKAPITAL OG GJELD
INNSKUTT EGENKAPITAL
Aksjekapital
Sum innskutt egenkapital

2015

2014

30 000
30 000

30 000
30 000

-212 323
-212 323

0
0

-182 323

30 000

288 949
7 173 617
7 462 566

0
0
0

Sum gjeld

7 462 566

0

Sum egenkapital og gjeld

7 280 243

30 000

OPPTJENT EGENKAPITAL
Udekket tap
Sum opptjent egenkapital

Note
4, 5

5

Sum egenkapital
GJELD

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

2, 6

Drammen, 11.02.2016
Styret i Buskerud Trav Eiendom AS

��

Sverre Klemetsdal
styremedlem

To bj{l)rn Herre
styremedlem
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Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Salgsinntekter
Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for
merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.
Tjenester inntektsføres etterhvert som de utføres.
Klassifisering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til
varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal
tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige
fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.
Immaterielle eiendeler
Utgifter til egen utvikling av immaterielle eiendeler kostnadsføres løpende.
Varige driftsmidler
Tomter avskrives ikke. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede
levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Vedlikehold av
driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i
takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand
ved kjøptilav
driftsmidlet.
Utgifter
leie
av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og
fordeles over leieperioden.
Investeringer i andre selskaper
Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i andre selskaper. Kostprisen økes når midler tilføres ved
kapitalutvidelse, eller når det gis konsernbidrag til datterselskap. Mottatte utdelinger resultatføres i
utgangspunktet som inntekt. Utdelinger som overstiger andel av opptjent egenkapital etter kjøpet føres som
reduksjon av anskaffelseskost. Utbytte/konsernbidrag fra datterselskap regnskapsføres det samme året som
datterselskapet avsetter beløpet. Utbytte fra andre selskaper regnskapsføres som finansinntekt når utbyttet er
Balanseført beløp skrives ned til antatt virkelig verdi når den er lavere.
Nedskrivning av anleggsmidler
Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for
verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis
balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved fortsatt bruk/eie), foretas det
nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp.
Tidligere nedskrivninger, med unntak for nedskrivning av goodwill, reverseres hvis forutsetningene for
nedskrivningen ikke lenger er til stede.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.
I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt
skatt beregnes med aktuell skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved
utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan
reversere i samme periode er utlignet.
Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til
fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skattefordel som kan balanseføres og utsatt skatt
er oppført netto i balansen.
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Noter til regnskapet for 2015

Noter Buskerud Trav Eiendom AS

Note 1 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Bygninger og
tomter
Anskaffelseskost 01.01.2015
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.2015
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2015
Balanseført verdi 31.12.2015

Bane

Tekniske anlegg

Totalt

21 165 526
0
0
21 165 526
-16 557 317
4 608 209

3 308 922
0
0
3 308 922
-1 507 488
1 801 434

1 901 354
252 122
0
2 153 476
-1 836 757
316 719

26 375 802
252 122
0
26 627 924
-19 901 562
6 724 389

613 113

162 133

95 457

870 703

Årets avskrivninger
Refusjon fra Norsk rikstoto
Årets avskrivninger etter refusjon
Avskrivningstid

-457 600
413 103
0-25 år

10-17 år

3-12,5 år

Eierandel/
stemmeandel

Egenkapital
siste år
100 %

Note 2 Langsiktige investeringer i andre selskaper

Forretningskontor

Åssiden Utvikling AS

Oslo

50 %

Resultat
siste år
100 %

-25 000

-30 000

Drammen Travbane AS stiftet i 2007 Åssiden Utvikling AS, sammen med Åssiden Bydelssenter AS. Ved fisjon av
Drammen Travbane AS overtok Buskerud Trav Eiendom AS aksjeposten i Åssiden Utvikling AS. Hver av aksjeeierne
eier 50% hver, og kan stemme for samme prosentandel. Selskapets aksjekapital er på kr 100 000. Åssiden Utvikling AS
har forretningskontor i Oslo. Det har ikke vært aktivitet av betydning i selskapet i 2015.

Fordringer
2015

Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.:
Foretak i samme konsern

0

Annen langsiktig gjeld

Drammen Travbane AS
Buskerud Trav Holding AS

il

2014
0

Kortsiktig gjeld

2015

2014

2015

2014

0
0

0
0

2 630 338
4 543 279

0
0

7 173 617

Pantstillelser mv. og garantier for foretak i samme konsern
Drammen Travbane AS
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2015

2014

2 327 878

0
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Noter til regnskapet for 2015

Noter Buskerud Trav Eiendom AS

Note 3 Bundne midler

Herav bundne bankinnskudd

2015

2014

0

0

Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Aksjekapitalen på kr. 30.000,- består av 30 aksjer à kr. 1.000,-.
Buskerud Trav Holding AS eier samtlige aksjer.

Note 5 Egenkapital
Aksjekapital
Egenkapital 01.01.2015
Årets resultat
Avsatt utbytte
Egenkapital 31.12.2015

Udekket tap

30 000
0
0
30 000

0
-212 323
0
-212 323

Annen egenkapital

Sum

0
0
0
0

30 000
-212 323
0
-182 323

2015

2014

6 724 389
6 724 389

0
0

2015

2014

1 732 840
1 308 073
-216 092
0
0
0
2 824 821
39 548
2 864 369

1 578 188
1 308 073
-270 116
0
0
0
2 616 144
0
2 616 144

716 092
-327 012
389 080

706 359
-353 180
353 179

Note 6 Pantstillelser og garantier m.v.
Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld
Tomter, bygninger
Sum
Selskapets eiendeler er stillet som sikkerhet for lån i Drammen Travbane AS

Note 7 Skatt
Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel
Midlertidige forskjeller
Driftsmidler
Fordringer etter fordringsmodellen
Gevints og tapskonto

Netto midlertidige forskjeller
Underskudd til fremføring
Grunnlag for utsatt skatt
Utsatt skatt
Herav ikke balanseført utsatt skattefordel
Utsatt skatt i balansen
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Noter til regnskapet for 2015

Noter Buskerud Trav Eiendom AS
Fordeling av skattekostnaden

2015

2014

0
0
0
67 027
-31 126
35 900

0
0
0
0
0
0

Daglig leder

Styret

0
0
0

297 459
0
0

2015

2014

5 625
6 825
12 450

0
0
0

2015

2014

944 882
362 776
126 586

0
0
0

Betalbar skatt
For mye, for lite avsatt i fjor
Sum betalbar skatt
Endring i utsatt skatt/skattefordel med gammel sats
Endring i utsatt skatt/skattefordel som følge av endret skattesats
Skattekostnad

Note 8 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Ytelser til ledende personer
Lønn
Pensjonsutgifter
Annen godtgjørelse

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

Kostnadsført godtgjørelse til revisor
Revisjon
Andre tjenester
Sum godtgjørelse til revisor

Annen driftskostnad
Eiendomsutvikling
Omorganisering selskaper
Øvrige driftskostnader
Sum annen driftskostnad

1 434 244

Note 9 Spesifikasjon av finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter
Renteinntekt fra andre foretak i samme konsern
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter
Finanskostnader
Rentekostnad til andre foretak i samme konsern
Andre finanskostnader
Sum finanskostnader
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2015

2014

0
143
143

0
0
0

2015

2014

92 828
10 733
103 561

0
0
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Noter Buskerud Trav Eiendom AS

Noter til regnskapet for 2015

Note 10 Fisjon og virksomhet
Gjennom fisjon av Drammen Travbane AS ble selskapet tilført samtlige eiendommer tilknyttet travbanens virksomhet. Fisjonen
ble gjennomført med regnskapsmessig konsekvens fra og med 01.01.2015. For 2015 er det etablert en leieavtale mellom
selskapet og Drammen Travbane knyttet til bruk av selskapets anlegg, hvor driftsansvaret overføres til Drammen Travbane AS.
Denne avtalen vil bli reforhandlet i 2016.
Fisjonen ble gjennomført med skattemessig kontinuitet, slik at selskapet overtok Drammen Travbane AS skattemessige verdier
på driftsmidler, herunder gevinst og tapskonto.
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