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Kassererens beretning 2019 

Årets resultat 
Årets resultat er et beskedent underskud på ca. 19.000 kr., som tages fra egenkapitalen.  

Kommentarer til resultatet 
Den medfølgende resultatopgørelse viser, at regnskabsresultatet er væsentligt bedre end budgetteret.  
Nøgletallene kan opsummeres således:  

 De samlede driftsindtægter er ca. 69.000 kr. lavere end budgetteret.  
 De samlede udgifter er ca. 461.000 kr. lavere end budgetteret.  Den primære forklaring på 

dette er, at der på direkte skakaktiviteter er brugt ca. 318.000 kr. mindre end budgetteret.  
 De finansielle indtægter er ca. 20.000 kr. højere end budgetteret pga kursstigninger på DSU`s 

værdipapirer  

Kommentarer til aktiver og passiver 
Der tages forbehold for, at der endnu ikke foreligger et 2019-regnskabsresultat for Dansk Skaksalg.   
Desuden er der en vis usikkerhed om status for DSU`s afregning af ratingafgifter med FIDE.   

Kommentarer til budgettal for 2020 
DSU`s hovedbestyrelse vedtog på sit møde den 3. november 2019 et budget for 2020, der viser et un-
derskud på 394.000 kr.  Pga Corona-krisen og de deraf følgende reduktioner i omfanget af DSU`s akti-
viteter forventes dette budget revideret senere på året.   

Kommentar til offentliggørelse og fremlæggelsesprocedure  
Pga udsættelsen af DSU`s ordinære delegeretmøde fra påsken til senere på året vil offentliggørelse og 
fremlæggelse af regnskabet vil denne gang ske i to faser:  

1. Regnskabet offentliggøres på www.skak.dk og udsendes til medlemmerne af DSU`s hovedbe-
styrelse i maj 2020.  Der er derefter mulighed for at komme med spørgsmål til kassereren.   

2. Den formelle fremlæggelse af regnskabet vil finde sted på DSU`s udsatte delegeretmøde, som 
p.t. forventes afholdt i oktober 2020.  

 

Risskov, den 30.  april 2020   

 

________________________________   

Poul Guldbæk Olesen  

kasserer     
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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 2019,  
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 in-
terne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Dette kræ-
ver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikker-
hed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysnin-
ger 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 udarbej-
delse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshand-
linger, 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 er i henhold til undtagelsesbestemmelserne for små virksomheder ikke underlagt 
revision. Værdien af anparterne måles til kostpris. Vi har ikke været i stand til at indhente revisionsbe-
vis for Dansk Skaksalg ApS` værdi pr. 31. december 2019.  

Som følge af ovenstående forhold har vi modificeret vores konklusion på årsregnskabet for regnskabs-
året 2019.  

Konklusion med forbehold 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra den mulige indvirkning på de forhold, der er be-
skrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af Dansk Skak Unions ak-
tiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af Dansk Skak Unions ak-
tiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 i overensstemmelse med Dansk Skak Unions 
love. 
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Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen  

Vi bemærker, at der i forbindelse med regnskabsafslutningen er foretaget et større oprydningsarbejde i 
mellemregningskonti med hovedkredse, klubber og enkeltpersoner, hvilket har ført til nulstilling af en 
række beløb af ældre dato. Vi anbefaler, at der fremadrettet er fokus på løbende overvågning og af-
stemning af alle mellemregningskonti. 

Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen  

Dansk Skak Union har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2019, medtaget 
de af ledelsen godkendte resultatbudgetter for 2019 og 2020. 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 ud-
førte revision af årsregnskabet. Det er på den baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i kassere-
rens beretning er i overensstemmelse med årsregnskabet. 

 

Henrik Mikkelsen  
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Resultatopgørelse  
       

  Regnskab  Regnskab  Budget Budget  

  2019 2018  2019    2020   

 INDTÆGTER      

1.1 Medlemskontingenter  1.873.743,00 1.949.174,00  1.900.000 1.900.000 

1.2 Ratingafgifter 192.010,00 249.080,00   215.000 215.000 

1.3 Tilskud Dansk Tankesport Forbund 139.370,00 156.765,00   140.000 140.000 

1.4 Tilskud fra fonde m.v.  15.225,00 26.403,50  30.000 30.000 

1.5 Sponsorindtægter 43.255,42 43.435,43   40.000 40.000 

       

       

 INDTÆGTER IALT  2.263.603,42 2.424.857,93  2.325.000 2.325.000 

       

 Udgifter      

2 Skakaktiviteter   668.615,38 733.018,78   1.016.900 1.205.000 

3 Informationsaktiviteter 845.511,42 770.087,82   911.000 891.000 

4 Medlemsservice (FIDE-afgifter m.v.) 64.271,46 130.240,22   132.000 132.000 

5 Administration og møder 357.976,48 260.421,04   366.300 323.000 

6 Stævnefest og lederpleje 56.822,00 33.125,00   41.000 41.000 

7 Vækstaktiviteter og imagekampagne 284.018,01 648.260,39   306.500 127.000 

8 Diverse 35.613,89 5.999,90  0 0 

       

 UDGIFTER I ALT  2.312.828,64 2.581.153,15   2.773.700 2.719.000 

 

 

Resultat før finansielle poster                                              

    - 49.225,22   -156.295,22   

       

      -448.000     -394.000 
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Regnskab 
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Regnskab 
2018 

 

Budget 
2019     

 

Budget 
2020  

       

 Finansielle poster      

9.1 Finansielle indtægter 35.118,81 14.934,79   10.000 0 

9.2 Finansielle omkostninger  4.550,09 -184.152,60   0 0 

9 Finansielle poster i alt 30.568,72 -169.217,81  10.000 0 

       

 Over- / (underskud)  -18.656,50 -325.513,03   438.700 -394.000 

       

 Resultatdisponering      

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

 Overført til næste år -18.656,50 -325.513,03   --438.700 -394.000 

       

 Resultatdisponering i alt -18.656,50 -325.513,03   -438.700 -394.000 
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Balance pr. 31. december 2019 
 

Spec Balance   

  Regnskab Regnskab 

  2019 2018 

10   Aktiver   

10.1a  Anparter i Dansk Skaksalg ApS 80.000,00 80.000,00 

10.1b Depositum vedr. lokaleleje           5.250,00 0,00 

10.2a Lån til Chess House         70.000,04 0,00 

10.2b Øvrige debitorer 301.378,51 254.586,87 

10.3 Mellemregninger - 35.822,94 -99.975,29 

10.4 Likvide midler 929.334,94 1.169.919,35 

10.5 Værdipapirer 360.259,31 326.039,04 

10   Aktiver i alt 1.710.399,86 1-730.569,97 

    

11   Passiver   

11.1 Kortfristet gæld 126.676,99 56.708,44 

11.2 Skyldig moms 27.900,25 99.382,41 

11.3 Gæld i alt 154.577,24 156.090,85 

    

 Egenkapital   

11.4 Fri egenkapital primo 1.213.129,41 1.538.642,44 

11.5 Årets resultat -18.656,50 -325.513,03 

11.6 Fri egenkapital ultimo 1.194.472,91 1.213.129,41 

 

11.7 Henlagt til særlige formål 361.349,71 361.349,71 

11.8   Egenkapital i alt 1.555.822,62 1.574.479,12 

11     Passiver i alt 1.710.399,86 1.730.569,97 
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