
 

BILAG TIL HB-MØDE DEN 13/2-22, PKT. 5 :  

NOTAT OM DSU`S 2021-REGNSKAB OG DEN 

GENERELLE ØKONOMISKE STATUS  

DSU`s 2021-regnskab er godt på vej til at falde på plads. Alle indtægter og 

udgifter vedr. 2021 er betalt og bogført. Det, der p.t. mangler, er nogle 

omposteringer og et ekstra tjek af de statuskonti, som vedrører skat, ATP og 

feriepengeforpligtelser.   

Jeg har i de seneste par måneder brugt tid på at få ryddet op i de tidligere 
omtalte gamle mellemværender, som i høj grad skyldes ubetalte regninger på 

ratingafgifter m.v., ofte tilsyneladende pga kassererskift og som der ikke 

tidligere er blevet rykket for. Den røde tråd har været at kontakte alle klubber 

med en gæld over ca. 4.000 kr. Dette har heldigvis medført indbetalinger fra 

de 5 klubber, der skyldte mest. En del heraf er dog kommet ind efter nytår og 

vil derfor først påvirke statusregnskabet for 2022. En del af de mindre beløb, 

hvor baggrunden var gamle uenigheder om småbeløb eller fejlkonteringer, er – 

efter beslutning i FU – blevet afskrevet. Den gæld, der nu er pr. 31/12-21 

skyldes næsten kun ratingafgifter fra 2021, som ved nytår ikke var betalt.  

Som nævnt ved vist alle HB-møder i løbet af 2021 har forventningen været et 

pænt stort overskud pga aflysninger i forbindelse med Corona-kriserne, og det 

vil også holde stik. Afskrivningerne af gæld har i et vist omfang trukket i den 
modsatte retning, men vi kan stadig forvente et overskud på mindst 200.000 

kr. Indtægterne har i store træk været som forventet – men udgifterne lavere.  

Dansk Skaksalgs 2021-regnskab kan som bekendt også påvirke DSU`s 

økonomi. Men som det vil fremgå under pkt. 6 på dagens dagsorden kender vi 

desværre endnu ikke tallene derfra, og i dette skøn er derfor ikke indregnet 

eventuelle nedskrivninger som følge af underskud fra Skaksalget.  

Jeg regner med at få lavet en aftale med revisorerne om at mødes i den første 

halvdel af marts, sådan at regnskabet denne gang kan gøres færdig og 

offentliggøres på www.skak.dk i god tid før delegeretmødet i påsken.  
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