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Kassererens beretning 2018 

Årets resultat 
Årets resultat er et underskud på ca. 325.500 kr., som tages fra den frie egenkapital.  

Kommentarer til resultatet 
Budgettet er korrigeret efter vedtagelsen af igangsætning af imagekampagnen i april 2018.  Det sam-

lede regnskabsresultatet er ca. 282.000 kr. bedre end det korrigerede budget, hvor der var budgette-

ret med et underskud på 608.000 kr.   Denne forbedring fremkommer umiddelbart ved, at: 

• De samlede indtægter er ca. 50.000 kr. højere end forventet  

• De samlede udgifter er ca. 411.000 kr. lavere end budgettet.  

• Resultatet af de såkaldt finansielle poster er ca. 179.000 kr. lavere end forventet.  Hovedårsa-

gen hertil er en nedskrivning af værdierne af anparterne i Dansk Skaksalg,     

Kommentarer til aktiver og passiver 
Der tages forbehold for værdien af anparterne i Dansk Skaksalg ApS, da der her endnu ikke foreligger 

et regnskabsresultat for 2018.   

Kommentarer til budgettal for 2019 
I det 2019-budget, der blev vedtaget på HB-mødet den 11/11-18, er der budgetteret med et under-

skud på 361.000 kr.  

 

Risskov, den 7. april 2019   Svendborg, den 

 

________________________________  ______________________________ 

Poul Guldbæk Olesen  

kasserer    dirigent 
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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 2018 

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 fejlin-

formation, 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 effektivite-

ten 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 vurde-

ring af den samlede præsentation af årsregnskabet. 

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

res konklusion med forbehold. 

Forbehold 
Grundlag for konklusion med forbehold 

Dansk Skaksalg ApS er i henhold til undtagelsesbestemmelserne for små virksomheder ikke underlagt 

revision. Dansk Skak Unions ledelse har som følge af usikkerhed omkring værdi af varelager etc. valgt 

at nedskrive værdien af anparterne fra senest kendte indre værdi til kostpris. Nedskrivningen har på-

virket årets resultat negativt med t.kr. 103. Vi har ikke været i stand til at indhente revisionsbevis for 

Dansk Skaksalg ApS` værdi pr. 31. december 2018.  

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

året 2018.  

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 

aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af Dansk Skak Unions 
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aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 i overensstemmelse med Dansk Skak Uni-

ons love. 

 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen  

Vi bemærker, at bogføringen omkring Dansk Skak Unions mellemregningskonti med hovedkredse, 

klubber og enkeltpersoner er foretaget på et aggregeret niveau og afstemning af enkeltkonti besvær-

liggøres betydeligt heraf.  Vi anbefaler, at der i 2019 fokuseres på oprydning heri. Vi har ikke konstate-

ret differencer eller fejl som følge af forholdet.  

 

Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen  

Dansk Skak Union har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2018, medtaget 

de af ledelsen godkendte resultatbudgetter for 2018 og 2019. 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 kassere-

rens beretning er i overensstemmelse med årsregnskabet. 

 

 

Jacob Kaaber-Hansen   Henrik Mikkelsen 
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Resultatopgørelse  
       

  Regnskab  Regnskab  Budget Budget  

  2018 2017  20181    2019    

 Indtægter      

1.1 Kontingentindtægter 1.949.174,00 1.998.343,00   1.950.000 1.900.000 

1.2 Ratingafgifter 249.080,00  254.080,00  215.000 215.000 

1.3 Tilskud Dansk Tankesport Forbund 156.765,00  135.299,00   140.000 140.000 

1.4 Tilskud fra fonde 25.150,00  31.000,00   30.000 30.000 

1.5 Sponsorindtægter 43.435,43  40.000,00  40.000 40.000 

1.6. Andre indtægter 1.253,50 1.912,44   0 10.000 

       

 Indtægter i alt 2.424.857,93 2.461.134,44  2.375.000 2.335.000 

       

 Udgifter      

2 Skakaktiviteter 733.018,78  648.085,15  863.400 937.000 

3 Informationsaktiviteter 770.087,82  869.113,40  911.000 911.000 

4 Medlemsservice 130.240,22  208.409,53  225.000 132.000 

5 Administration og møder 426.468,06  285.873,98  366.250 367.000 

6 Lederpleje 33.125,00  41.268,75   41.000 41.000 

7 Vækstaktiviteter og imagekampagne 482.213,37  128.977,21  585.500 307.000 

8 Diverse 5.999,90 668,25  700 1.000 

       

 Udgifter i alt 2.581.153,15  2.156.821,27    2.992.850 2.696.000 

 

Overskud /underskud før finansielle 

poster                                                          -156.295,22  

       

304.313,17  

       

 -617.850     -361.000 

                                                             

1 incl. bevilling til imagekampagne 558.000 kr., fordelt med 418.500 kr. (9/12) i 2018 og 139.500 kr. (3/12) i 2019  
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Regnskab 

2018      2017  

Budget 

2018      2019  

       

 Finansielle poster      

9.1 Finansielle indtægter 14.934,79  24.020,71   10.000 10.000 

9.2 Finansielle omkostninger  -184.152,60  -15.303,63   0 0 

9 Finansielle poster i alt -169.217,81 8.717,08   10.000 10.000 

       

 Over- / (underskud) efter renter -325.513,03  313.030,25   -607.850 -351.000 

       

 Resultatdisponering      

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

 Overført til næste år -325.513,03  313.030,25   -607.850 -351.000 

       

 Resultatdisponering i alt -325.513,03  313.030,25   -189.350 -351.000 
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Balance pr. 31. december 2018 
 

Spec Balance   

  Regnskab Regnskab 

  2018 2017 

10   Aktiver   

10.1 Anparter i Dansk Skak Salg ApS 80.000,00 183.333,93  

10.2 Debitorer 196.245,26 -7.928,60  

10.3 Mellemregninger -99.975,29 -125.711,52  

10.4 Likvide midler 1.169.919,35 1.729.165,39  

10.5 Værdipapirer 326.039,04 369.198,90  

10   Aktiver i alt 1-730.569,97 2.148.058,10  

    

11   Passiver   

11.1 Kortfristet gæld 56.708,44 228.930,66  

11.2 Skyldig moms 99.382,41 19.135,29  

11.3 Gæld i alt 156.090,85 248.065,95  

    

 Egenkapital   

11.4 Fri egenkapital primo 1.538.642,44 1.225.612,19  

11.5 Årets resultat -325.513,03 313.030,25  

11.6 Fri egenkapital ultimo 1.213.129,41 1.538.642,44  

 

11.7 Henlagt til særlige formål 361.349,71 361.349,71  

11.8   Egenkapital i alt 1.574.479,12 1.899.992,15  

11 Passiver i alt 1.730.569,97 2.148.058,10 

 


