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Kassererens beretning 2015 

Årets resultat 
Årets resultat er et underskud på 96.052,05 kr., som overføres til den frie egenkapital.  

Kommentarer til resultatet 
Resultatet er ca. 25.000 kr. dårligere end budgettet. I 2015 har hovedbestyrelsen besluttet at opløse A. 

Buusmann og Hustrus Fond, hvilket har tilført 116.000 kr. til indtægterne, der ikke var med i 

budgettet. Dette taget i betragtning er resultatet ca. 141.000 kr. dårligere end budgettet. 

Det er flere udgiftsposter der er løbet over budgettet. Bl.a. er udgiften til ratingafgift hos FIDE ca. 

90.000 kr. mere end budgettet, udgiften til møder og befordring er ca. 40.000 kr. højere end budgettet 

og udgiften til hold-EM ca. 40.000 kr. mere end budgettet. Dertil kommer et tab på værdipapirerne på 

ca. 60.000 kr.  

Kommentarer til aktiver og passiver 
Anparterne i Dansk Skaksalg ApS er optaget til den indre værdi i Skaksalget pr. 31. december 2015. 

Skaksalget har i 2015 præsteret et overskud på ca. 18.000 kr., som bestyrelsen finder tilfredsstillende.  

Kommentarer til budget 2016 
For 2016 er der lagt et budget for DSU, der giver et underskud på 145.200 kr. Hovedbestyrelsen har på 

baggrund af resultatet for 2015 samt budgettet for 2016 besluttet at foreslå en forhøjelse af 

kontingentet på ca. 15 %. Sidste gang kontingentet blev sat op var i 2009, og den foreslåede stigning 

svarer til den generelle prisudvikling fra 2009 til i 2016. 
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Revisionspåtegning 

Til ledelsen i Dansk Skak Union 
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Skak Union for regnskabsåret 1. januar -31. december 2015 

der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Dansk Skak Unions 

love. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 

interne kontrol, som ledelsen anser 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. 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 Dansk Skak Unions 

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 Dansk Skak Unions interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om 

ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt 

en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for 

vores konklusion med forbehold. 

Forbehold 
Grundlag for konklusion med forbehold 

Dansk Skaksalg ApS’ bestyrelse har besluttet at Dansk Skaksalg ApS fra og med år 2012 ikke skal 

revideres, i henhold til undtagelsesbestemmelserne for små virksomheder. Vi har derfor ikke været i 

stand til at overbevise os om Dansk Skaksalg ApS’ værdi pr. 31. december 2015. Som følge heraf har vi 

modificeret vores konklusion på årsregnskabet for regnskabsåret 2015.  

Konklusion med forbehold 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra den mulige indvirkning på de forhold, der er 

beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af Dansk Skak Unions 

aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af Dansk Skak Unions 

aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med Dansk Skak 

Unions love. 
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Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen  

Dansk Skak Union har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2015, medtaget 

de af ledelsen godkendte resultatbudgetter for 2015 og 2016. Disse sammenligningstal har, som det 

også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. 

Udtalelse om kassererens beretning 

Vi har gennemlæst kassererens beretning. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den 

udførte revision af årsregnskabet. Det er på den baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i 

kassererens beretning er i overensstemmelse med årsregnskabet. 

 

     

 

Jacob Kaaber-Hansen   Henrik Mikkelsen 
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Resultatopgørelse  
Spec Resultatopgørelse      

  regnskab regnskab  budget budget 

  2015 2014  20161 20152 

 Indtægter      

1.1 Kontingentindtægt 1.780.280,00  1.804.747,50   1.750.000 1.800.000 

1.2 Ratingafgift 234.960,00  229.600,00   215.000 215.000 

1.3 Tilskud DTF 146.414,00  144.381,00   140.000 140.000 

1.4 Tilskud fra fonde 161.767,42  53.056,45   30.000 45.000 

1.5 Sponsorindtægter 40.000,00  40.000,00   40.000 40.000 

1.6 Andre indtægter 2.010,00  1.780,43   0 0 

       

 Indtægter i alt 2.365.431,42  2.273.565,38   2.175.000 2.240.000 

       

 Udgifter      

2 Skakaktiviteter 714.730,03  700.631,76   807.900 720.900 

3 Informationsaktiviteter 1.068.402,59  1.120.442,78   958.700 1.097.500 

4 Medlemsservice 233.424,53  189.009,51   171.500 135.500 

5 Administration og møder 308.061,48  281.622,48   285.000 260.500 

6 Lederpleje 36.995,50  35.225,10   39.500 39.500 

7 Vækstaktiviteter 67.825,96  34.950,00   67.000 67.000 

8 Diverse 652,50  643,14   600 600 

       

 Udgifter i alt 2.430.092,59  2.362.524,77   2.330.200 2.321.500 

       

                                                           

1 Ikke revideret 

2 Ikke revideret 
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Overskud / (underskud) før 

finansielle poster -64.661,17  -88.959,39   -155.200 -81.500 

       

 Finansielle poster      

9.1 Finansielle indtægter 32.445,60  38.273,32   10.000 10.000 

9.2 Finansielle udgifter -63.836,48  -436,39   0 0 

9 Finansielle poster i alt -31.390,88  37.836,93   10.000 10.000 

       

 Over- / (underskud) efter renter -96.052,05  -51.122,46   -145.200 -71.500 

       

 Resultatdisponering      

 Henlagt netto til særlige formål 0,00  0,00   0 0 

 Overført til næste år -96.052,05  -51.122,46   -145.200 -71.500 

       

 Resultatdisponering i alt -96.052,05  -51.122,46   -145.200 -71.500 
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Balance pr. 31. December 2015 
 

Spec Balance   

  regnskab regnskab 

  2015 2014 

10   Aktiver   

10.1 Anparter i Dansk Skak Salg ApS 180.346,56  161.706,77  

10.2 Debitorer -32.117,93  161.961,51  

10.3 Mellemregninger -85.772,02  39.284,43  

10.4 Likvide midler 1.050.828,08  801.142,29  

10.5 Værdipapirer 329.980,76  400.367,59  

10   Aktiver i alt 1.443.265,45  1.564.462,59  

    

11   Passiver   

11.1 Kortfristet gæld 216.954,58  242.099,67  

    

 Gæld i alt 216.954,58  242.099,67  

    

 Egenkapital   

12.1 Overført til næste år / Fri egenkapital 864.961,16  961.013,21  

12.2 Henlagt til særlige formål 361.349,71  361.349,71  

    

12   Egenkapital i alt 1.226.310,87  1.322.362,92  

    

11 Passiver i alt 1.443.265,45  1.564.462,59  

 


