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     Side 1  

Kassererens beretning 2021  

 

Årets resultat  
Årets resultat er et overskud på ca. 308.000 kr., som kan sammenholdes med et budgetteret underskud 

på 354.000.kr., dvs. et resultat, der er 662.000 kr. bedre end budgetteret. Hovedtallene er:  

• Samlede driftsindtægter ca. 157.000 kr. højere end budgetteret.   

• Samlede driftsudgifter ca. 549.000 lavere end budgetteret.     

• Finansielle netto-omkostninger ca.  44.000 kr. højere end budgetteret.  

 

Kommentarer til resultatet  
Den vigtigste forklaring på det umiddelbart meget positive regnskabsresultat er – ligesom i 2020 – dels 

aflysninger og udsættelse af arrangementer (OL og U-NM) og dels generelle aktivitetsnedgang pga 

Corona-restriktioner.  Forøgelsen af indtægter skyldes primært et ikke-budgetteret sponsorat, som dog 

har medført tilsvarende forøgede udgifter.  

Kommentarer til budgettal for 2022  
DSU`s hovedbestyrelse vedtog på sit møde den 7. november 2021 et budget for 2022 i balance.  

Forudsætningerne for dette budget har siden ændret sig, dels pga aktiviteter, der er udsat fra 2021 og 

dels usikkerhed om de økonomiske vilkår vedr. Danmarks mulige deltagelse i det kommende OL.  

Kommentar til offentliggørelse og fremlæggelsesprocedure   
Efter 2 år med udsatte delegeretmøder sker offentliggørelse og fremlæggelse af regnskabet nu igen 

efter den normale procedure, dvs. offentliggørelse på www.skak.dk og udsendelse til DSU`s 

hovedbestyrelse ca. 1. april 2022 – og fremlæggelse på DSU`s delegeretmøde den 17. april 2022.  

  

      Risskov, den 30. marts 2022      

  

 ________________________________      

Poul Guldbæk Olesen   

kasserer  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skak.dk/


  

     Side 2  

Revisionspåtegning 2021 

Til ledelsen i Dansk Skak Union  
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Skak Union for regnskabsåret 1. januar -31. december 2021, 

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 er i henhold til undtagelsesbestemmelserne for små virksomheder ikke underlagt 

revision. Værdien af anparterne måles til kostpris med nedskrivning til lavere skønnet 

nettorealisationsværdi svarende til værdien af egenkapitalen pr. 31. december 2021. 

Vi har ikke været i stand til at indhente revisionsbevis for Dansk Skaksalg ApS` værdi pr. 31. december 

2021. Som følge af ovenstående forhold har vi modificeret vores konklusion på årsregnskabet for 

regnskabsåret 2021.   

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 2021 samt af resultatet af Dansk Skak Unions 

aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 i overensstemmelse med Dansk Skak 

Unions love.  

  



  

     Side 3  

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen   

Vi bemærker i tillæg til ovenstående, at regnskabsafslutningen fortsat er præget af flere 

efterposteringer og kontooprydning. Vi anbefaler derfor fortsat, at Unionen overvejer behovet for at 

styrke regnskabsfunktionen yderligere. 

Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen   

Dansk Skak Union har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2021, medtaget 

det af ledelsen godkendte resultatbudget for 2021. 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.  

  

Henrik Mikkelsen  Jens Gade 


