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  Side 1 

Kassererens beretning 2020 

Årets resultat 
Årets resultat er et overskud på ca. 136 t.kr., som kan sammenholdes med et budgetteret underskud 

på 394 t.kr., altså et resultat, der er ca. 530 t.kr. bedre end budgetteret.   Hovedtallene er: 

• Samlede driftsindtægter ca. 67 t.kr. lavere end budgetteret.  

• Samlede driftsudgifter ca. 597 t.kr. lavere end budgetteret.    

Kommentarer til resultatet 
En hovedforklaring på det umiddelbart meget positive regnskabsresultat er aflysninger eller udsæt-

telse af arrangementer pga Corona-restriktioner.   

Kommentarer til budgettal for 2021 
DSU`s hovedbestyrelse vedtog på sit møde den 15. november 2020 et budget for 2021, der viser et un-

derskud på 354 t.kr.  Dette budget vil muligvis blive revideret i efteråret 2021, da Corona-situationen 

har bevirket en række aflysninger og udsættelser af arrangementer, som har gjort budgetåret mere 

uforudsigeligt end normalt.    

Kommentar til offentliggørelse og fremlæggelsesprocedure  
Pga udsættelsen af DSU`s ordinære delegeretmøde, som jo normalt afholdes i påsken, vil offentliggø-

relse og fremlæggelse af regnskabet ske i to faser:  

1. Regnskabet er i juni 2021 udsendt til medlemmerne af DSU`s hovedbestyrelse og offentliggjort  

på www.skak.dk.  Der er derefter mulighed for at komme med spørgsmål til kassereren.    

2. Den formelle fremlæggelse af regnskabet finder sted på DSU`s delegeretmøde, som er udsat til 

søndag den 19. september 2021, hvor også 2019-regnskabet vil blive formelt fremlagt.   

 

Risskov, den 9. juni 2021   

 

________________________________   

Poul Guldbæk Olesen  

Kasserer 

  

http://www.skak.dk/
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Til ledelsen i Dansk Skak Union 
Jeg har revideret årsregnskabet for Dansk Skak Union for regnskabsåret 1. januar -31. december 2020, 

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 
Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Dette kræver, 

at jeg 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 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 min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min 

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 2020.  

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

året 2020.  

Konklusion med forbehold 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra den mulige indvirkning på de forhold, der er beskre-

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

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af Dansk Skak Unions aktivite-

ter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020 i overensstemmelse med Dansk Skak Unions love. 

 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen  

Jeg bemærker, at der i forbindelse med regnskabsafslutningen er foretaget et større oprydningsarbejde 

i mellemregningskonti med især klubber og enkeltpersoner. Jeg anbefaler, at der fremadrettet er fokus 
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på løbende overvågning og afstemning af alle mellemregningskonti samt at Unionen overvejer behovet 

for at styrke regnskabsfunktionen til dette formål. 

Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen  

Dansk Skak Union har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2020, medtaget 

det af ledelsen godkendte resultatbudget for 2020. Disse sammenligningstal har, som det også frem-

går af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. 

 

Udtalelse om kassererens beretning 

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

udførte revision af årsregnskabet. Det er på den baggrund min opfattelse, at oplysningerne i kassere-

rens beretning er i overensstemmelse med årsregnskabet. 

 

Henrik Mikkelsen 
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Resultatopgørelse  
       

  Regnskab  Regnskab  Budget  

  2020 2019  2020  

 INDTÆGTER      

 Medlemskontingenter  1.884.219 1.873.743  1.900.000  

 Ratingafgifter 179.610 192.010  215.000  

 Tilskud Dansk Tankesport Forbund 157.725 139.370  140.000  

 Tilskud fra fonde m.v.  13.100 15.225  30.000  

 Sponsorindtægter 24.266 43.255  40.000  

       

       

 IALT  2.258.920 2.263.603  2.325.000  

       

 UDGIFTER       

 Skakaktiviteter   682.786 668.615  1.205.000  

 Informationsaktiviteter 942.227 845.511  891.000  

 Medlemsservice (FIDE-afgifter m.v.) 141.931 64.271  132.000  

 Administration og møder 305.313 357.976  323.000  

 Stævnefest og lederpleje 0 56.822  41.000  

 Vækstaktiviteter  53.230 284.018  127.000  

 Diverse -4.184 35.613  0  

       

 UDGIFTER I ALT  2.121.303 2.312.829  2.719.000  

 

 

RESULTAT FØR FINANSIELLE 

POSTER                                         

    137.617     - 49.226  -394.000  
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Regnskab 

2020      

 

Regnskab 

2019 

 

Budget 

2020      

       

 Finansielle poster      

 Finansielle indtægter 15.181 35.118  0  

 Finansielle omkostninger  16.558 4.550  0  

 Finansielle poster i alt - 1.377 30.568  0  

       

 OVERSKUD   136.240 -18.656  -394.000  

       

 Resultatdisponering      

 Henlagt netto til særlige formål 0 0S   0  

 Overført til næste år 136.240 -18.656  -394.000  

       

 Resultatdisponering i alt 136.240 -18.656   -394.000  



 

  Side 6 

Balance pr. 31. december 2020 
 Balance   

  Regnskab Regnskab 

  2020 2019 

 AKTIVER   

 Likvide midler (konti i Danske Bank) 1.391.511 929.334 

 Værdipapirer 343.861 360.259 

 Lån til Chess House         56.000         70.000 

 Øvrige debitorer 115.040 301.378 

 Mellemregninger - 66.591 - 35.822 

 Anparter i Dansk Skaksalg 80.000 80.000 

 Depositum ved lokaleleje 5.250 5.250 

    

 Aktiver i alt 1.925.071 1.710.399 

    

 PASSIVER    

 Kortfristet gæld 220.975 126.677 

 Skyldig moms 12.034 27.900 

 Gæld i alt 233.009 154.577 

    

 EGENKAPITAL    

 Fri egenkapital primo 1.194.473 1.213.129 

 Årets resultat 136.240 -18.656 

 Fri egenkapital ultimo 1.330.713 1.194.473 

 Henlagt til særlige formål 361.349 361.349 

 Egenkapital i alt 1.692.062 1.555.822 

     Passiver i alt 1.925.071 1.710.399 

 


