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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 1. januar – 31. december 2013 for Dansk Sejlunion.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af unionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
31. december 2013 samt af resultatet af unionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Brøndby, den 10. marts 2014

Mads Kolte-Olsen
generalsekretær

Bestyrelse:

Hans Natorp
formand

Jens Erik Hansen
næstformand

Erik Schulz
politisk økonomiansvarlig

Ole Ingemann Nielsen

Jesper A. Andersen

Mads Christensen

Christina Nielsen

Jesper Baungaard
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Interne revisorers påtegning

Som Dansk Sejlunions interne revisorer har
undertegnede i tilknytning til den revision, der er
foretaget af den uafhængige revisor, revideret
årsrapporten for 2013.
Vores revision har ikke givet anledning til
bemærkninger.

Brøndby, den 10. marts 2014

H.C. Hansen
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Den uafhængige revisors erklæring

Til repræsentantskabet i Dansk Sejlunion

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Sejlunion for
perioden 1. januar til 31. december 2013, der omfatter
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance
og noter samt ledelsesberetningen. Årsregnskabet
samt ledelsesberetningen er udarbejdet efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010, kapitel 4 og 6.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701
af 21. december 2010, kapitel 4 og 6, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i
overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6.
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde
et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores
revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse
med internationale standarder om revision og yderligere
krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at
vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører
revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om
årsregnskabet og ledelsesberetningen er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger
for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte
revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering,
herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation
i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for
unionens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et
retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse.
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Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger,
der er passende efter omstændighederne, men ikke at
udtrykke en konklusion om effektiviteten af unionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering
af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende,
om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt
den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af unionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet
af unionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010, kapitel 4 og 6. Det er også vores opfattelse, at
ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med Kulturministeriets
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel
4 og 6.
Supplerende oplysninger vedrørende forståelse
af revisionen
Unionen har i overensstemmelse med Kulturministeriets
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel
4 og 6, som sammenligningstal i resultatopgørelsen
for regnskabsåret 2013 medtaget det af bestyrelsen
godkendte resultatbudget. Budgettal for 2013 er ikke
omfattet af vores revision.

København, den 10. marts 2014
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Torben Kristensen
statsaut. revisor
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Unionsoplysninger

Dansk Sejlunion
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon:
+45 43 26 21 82
Telefax:
+45 43 26 21 91
Hjemmeside:	www.sejlsport.dk
www.sejlershoppen.dk
E-mail:
ds@sejlsport.dk
CVR-nr.:

62 49 65 17

Bestyrelse
Hans Natorp, bestyrelsesformand
Jens Erik Hansen, næstformand
Erik Schulz, politisk økonomiansvarlig
Ole Ingemann Nielsen
Jesper A. Andersen
Mads Christensen
Christina Nielsen
Jesper Baungaard
Generalsekretær
Mads Kolte-Olsen
Revision
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg
H. C. Hansen, Intern revisor
Jørgen Meyer, Intern revisor
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Ledelsesberetning

Beretning

Hovedaktivitet
Dansk Sejlunion er den nationale hovedorganisation
for 270 klubber med et samlet antal medlemmer på
58.117 i 2013 (2012: 60.437). Dansk Sejlunion er det
10. største forbund under Danmarks Idrætsforbund.
Omsætningen var i 2013 på 35 mio. kr.
Årets resultat
Årets resultat viser et overskud på 868 tkr. Budgetteret
resultat var på 30 tkr. Derved er årets resultat 838 tkr.
bedre end budgetteret. Dette resultat er primært fremkommet gennem en stram styring af omkostningerne
og aktiviteterne på tværs af Dansk Sejlunions aktiviteter
samt tildelingen af et ekstraordinært tilskud fra SKAT
vedrørende momskompensation for fonde og foreninger. Resultatet er samlet set meget tilfredsstillende.
Årets indtægter er på 34.512 tkr., hvilket er 986 tkr.
mindre end budgetteret. Afvigelsen skyldes primært
lavere indtægtsføring af projektmidler, som følge af
mindre aktivitet i en række projekter og aktiviteter
(1.777 tkr.). Der har været mindre salg af produkter
og ydelser (322 tkr.). Team Danmark-tilskud var lidt
mindre end budgetteret (205 tkr.). Dansk Sejlunion har
i 2013 søgt og i slutningen af året modtaget et tilskud
på 1.463 tkr. fra SKAT, der uddeles til visse fonde og
foreninger på baggrund af momskompensation for
tidligere år. Dette tilskud var ikke budgetteret.
Årets omkostninger er på 33.644 tkr., hvilket er
1.824 tkr. mindre end budgetteret. Afvigelsen skyldes
hovedsagelig et mindre ressourceforbrug og aktivitetsniveau indenfor sejladsområdet, primært ungdom
(937 tkr.). Elite- og talentaktiviteterne har afholdt færre
omkostninger end budgetteret gennem mindre forbrug
på løn og eksterne omkostninger (601 tkr.). Uddannelse
og internationalt har brugt 201 tkr. mere end budget
som følge af en større end for-ventet klubkonference
samt personalerelaterede omkostninger. It og kommunikation ligger 510 tkr. under budgettet som følge
af optimering af driften samt tilbageholdenhed med
it-udviklingsprojekter.
Omkostningerne til administrationen blev højere
end budgetteret som følge af hensættelse til tab på
debitorer og andre effekter fra tidligere år, i alt 462 tkr.
Desuden er der i vareforbruget under produkter og
ydelser indeholdt en lagernedskrivning på 298 tkr. Øvrige administrati-onsomkostninger viser en besparelse
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på 229 tkr. i forhold til budget.
Bestyrelsen har desuden besluttet at hensætte 670
tkr. til OL-fonden i 2013.
Aktivitetsniveauet har i 2013 været påvirket af forsigtighed og stram styring af omkostninger efter underskuddet på ca. 700 tkr. i 2012. Ambitionen for året har
været at skabe grundlag for reetablering af egenkapital
ved udgangen af 2015. Alle aktiviteter er desuden
blevet gennemgået for deres bidrag til at opnå Dansk
Sejlunions strategiske målsætninger i DS Strategi 2011.
Alle tre forhold har påvirket aktivitetsniveauet.
Årets overskud på 868 tkr. disponeres til den frie
egenkapital (988 tkr.) og til den bundne egenkapital
(-120 tkr.).
Væsentlige begivenheder med betydning for
årsregnskabet 2013
Dansk Sejlunion har foretaget nogle væsentlige ændringer indenfor økonomiområdet i 2013. Vi har outsourcet
bogholderifunktionen til Danmarks Idrætsforbunds
økonomiafdeling for at sikre redundans og kvalitet samt
udvidet brugen af økonomisystemet til anvendelsen af
debitor- og kreditorsystemerne for at sikre overskueligheden og historikken. Vi har i samarbejde med DIF
Økonomi gennemgået balancen og aktiverne. Vi har
gennemgået momshåndteringen for at sikre, at Dansk
Sejlunion lever op til lovgivningen på området, samt at
Dansk Sejlunion håndterer moms på den mest optimale
måde. Vi har implementeret en overskuelig og retvisende økonomistyringsproces med et fuldt afstemt og periodiseret kvartalsregnskab til bestyrelsen samt sikret, at
økonomien og økonomiske overvejelser er blevet en del
af det daglige arbejde i sekretariatet. Dansk Sejlunion
har udvidet ledergruppen med Henrik Blakskjær, som
er udnævnt til økonomichef.
Mads Kolte-Olsen er i 2013 blevet ansat som ny
generalsekretær efter Dan Ibsen. Der er desuden
fratrådt yderligere tre medarbejdere, heraf to udviklingskonsulenter, som er blevet erstattet af to nyansatte
konsulenter. Der er blevet ansat yderligere en kommunikationsmedarbejder. En medarbejder er opsagt pr.
31. marts 2014. Derved er der pr. 31. december 2013
21 fastansatte fuldtidsmedarbejdere i sekretariatet.
TORM støtter fortsat udviklingen i Dansk Sejlsport i
2013 med hovedvægten på projekter indenfor klubudvikling, ungdoms-, talent- og elitearbejdet med i alt
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ca. 7 mio. kr. Som følge af skarp prioritering i Dansk
Sejlunion i 2013 har der været et højt aktivitetsniveau
på nogle områder samt et mindre aktivitetsniveau på
andre.
Danmarks Idrætsforbund har i 2013 støttet Dansk
Sejlunions aktiviteter med over 5 mio. kr. Danmarks
Idrætsforbunds støtte tildeles hovedsagelig efter de
aktiviteter, som Dansk Sejlunion gennemfører indenfor
klubudvikling, kursusaktiviteter, ungdomsaktiviteter
samt konkurrencedeltagelse og -afholdelse.
Team Danmark har i 2013 støttet Dansk Sejlunions
talent- og eliteaktiviteter med 7,6 mio. kr. Denne støtte
er målrettet talent- og elitearbejdet og går blandt andet
til trænerlønninger samt aktivitets- og grejstøtte til de
sejlere, som er en del af Dansk Sejlunions holdstruktur.
Dansk Sejlunion har som nævnt efter ansøgning
modtaget et ekstraordinært tilskud fra SKAT på 1.463
tkr., jf. bekendtgørelsen om delvis momskompensation
for fonde og foreninger. Dansk Sejlunion har desuden
optimeret den måde, hvorpå momsen håndteres på
tværs af aktiviteterne. Det har givet en besparelse på
over 300 tkr.
Gennemgangen af balancen har givet anledning til,
at der i 2013 regnskabet er hensat 120 tkr. til tab på
debitorer, omkostningsført 342 tkr. vedrørende balancesaldi fra tidligere år, samt at værdien af lageret er
nedskrevet med 298 tkr.

frem til og med 2016, og støtten fra TORM forventes
uændret for 2014.
Finansiel stilling
I 2013 er værdien af Dansk Sejlunions obligationsbeholdning nedskrevet med 158 tkr. for så vidt angår et
ikke realiseret kursfald. Efter denne nedskrivning samt
disponering af årets resultat vil egenkapitalen udgøre
4.895 tkr., heraf 3.034 tkr. i fri egenkapital ud af en
balance på 12.348 tkr. De likvide midler placeres på
konti i Danske Bank samt i obligationsdepot i Broager
Sparekasse. Ledelsen anser den finansielle stilling, herunder størrelsen af egenkapitalen, for at være forsvarlig
og passende for en organisation som Dansk Sejlunion.
Begivenheder indtruffet efter statusdagen
Der er ikke indtruffet nogen begivenheder efter statusdagen, som har betydning for regnskabet 2013.

Forventninger til fremtiden
Dansk Sejlunion forventer i 2014 at udvide sine aktiviteter med etableringen af en driftsmæssig selvfinansierende sejlsportsliga. Dansk Sejlunion har ultimo januar
2014 investeret i 7 styk J70 både til en samlet pris på
2.386 tkr. Bådene forventes leveret i løbet af foråret.
Dansk Sejlunions indtægter forventes at være stabile
eller stigende i fremtiden. Medlemstallet forventes at
stabilisere sig i løbet af de næste par år. Indtægterne
fra DIF og Team Danmark forventes stigende over de
næste år som følge af øgede aktiviteter. Dansk Sejlunion har i sin egenskab af Verdensklasseforbund indgået
en rammeaftale med Team Danmark for de kommende
4 år og i 2014 forventes en støtte fra Team Danmark på
8,3 mio. kr.
Dansk Sejlunion fortsætter sit gode samarbejde
med TORM om støtte til bl.a. klubudvikling og talentog ungdomsarbejdet. Den nuværende kontrakt løber
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. september 2010, kapitel
4 og 6, om regnskab og revision for tilskudsmodtagere
under Kulturministeriets ressort, som modtager af
tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål.
Årsrapporten for Dansk Sejlunion for 2013 er aflagt
efter samme principper som sidste år, med undtagelse
af følgende:
Urealiserede kursgevinster og -tab af værdipapirer
reguleres nu via egenkapitalen. Der er et kurstab på
158 tkr. i 2013.
Der er 2013 indført en ny regnskabsopstilling, der
har medført tilpasning af sammenligningstallene for
2012. Der er i forbindelse med tilpasningen ikke ændret
i indregningsmetoder.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at
de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen
indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt,
at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde unionen, og
aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er
sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
unionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser
til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der
eksisterede på balancedagen.
Periodisering
Væsentlige indtægter og udgifter, herunder obligationsrenter, periodiseres på balancedagen.
Projektomkostninger
Projektomkostninger indtægts- og udgiftsføres i det
regnskabsår, hvori de modtages og afholdes.

Dansk Sejlunions Årsrapport 2013 · CVR-nr. 62 49 65 17

8

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

Værdipapirer
Værdipapirer værdiansættes til dagsværdi (børskurs) på
balancedagen. Realiserede kursgevinster og -tab føres
via resultatopgørelsen, mens urealiserede kursgevinster
og -tab føres over egenkapitalen.
Lånedebitorer
Lånedebitorer består af udlån til klubber og sejlere. De
samlede udlån kan maksimalt udgøre et beløb svarende til saldo på den bundne egenkapital (DS lånefond).
Anlægsaktiver
Driftsmateriel og inventar, der aktiveres, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af
den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt
omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og
restværdi herefter:
It-platform

af tidligere års overskud og udgør den bundne del af
egenkapitalen. Tab i relation til udlån disponeres til den
bundne egenkapital.
Hensættelser
Der foretages hensættelse til bestyrelsesvedtagne projekter og hensættelserne anvendes i forbindelse med
afholdelse af de omkostninger, der er hensat til.
Gældsforpligtelser
Gæld måles til amortiseret kostpris, som typisk svarer
til nominel værdi.
Momsregistrering
Dansk Sejlunion er momspligtig af salgsaktiviteter og
sponsorindtægter.
Der fratrækkes indgående moms af administrationsudgifter med en forholdsmæssig andel, beregnet
på baggrund af forholdet mellem momspligtige og
ikke-momspligtige indtægter. Moms af direkte udgifter
til salgs- og sponsoraktiviteter fratrækkes fuldt ud i
momsgrundlaget.

Brugstid
7 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle
anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller
tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.
Debitorer
Debitorer måles til amortiseret kostpris, som typisk
svarer til pålydende værdi. Værdien reduceres med
nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.
Varebeholdning
Varebeholdninger måles til kostpris. Såfremt nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til
denne lavere værdi.
Egenkapital
Egenkapital udgøres af henholdsvis fri og bunden
egenkapital. Kapital til udlån til klubber og OL-sejlere
er tilvejebragt ved generalforsamlingens disponering
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Resultatopgørelse

2013

Budget
2013

2012

Tilskud fra Danmarks Idrætsforbund

5.136.680

5.057.659

5.371.877

Projektstøtte og sponsorer

4.431.271

6.208.000

1.673.075

Klubkontingenter og -forsikringer

5.867.215

5.892.540

5.835.406

12.846.673

13.051.265

19.052.046

6.230.379

5.289.200

7.421.538

34.512.218

35.498.664

39.353.942

Note

Elite- og talentindtægter
Andre indtægter

1

Indtægter i alt

Sejladsområdet

2

5.843.183

7.235.500

9.465.151

Elite- og talentområdet

3

13.750.021

14.738.270

20.102.624

Uddannelse og internationalt

4

2.556.930

2.355.704

1.947.509

Ledelse

5

2.915.669

2.955.932

1.351.231

Kommunikation og IT

6

2.830.778

3.340.457

2.680.885

674.620

672.200

724.379

4.403.199

4.170.522

3.780.989

670.000

0

0

33.644.400

35.468.585

40.052.768

867.818

30.079

-698.826

987.818

30.079

-675.876

-120.000

0

-22.950

867.818

30.079

-698.826

Produkter og ydelser
Administration Fællesomk.

7

OL midler
Omkostninger i alt

Årets resultat

Resultatdisponering:
Overføres til fri egenkapital
Overføres til bunden egenkapital
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

2013

2012

1.933.074

2.201.358

1.933.074

2.201.358

342.232

253.625

1.319.787

960.837

Lånedebitorer

918.515

1.733.945

Forudbetalte omkostninger

298.859

256.193

0

23.107

52.961

101.151

386.342

786.178

Tilgodehavender i alt

2.976.464

3.861.411

Omsætningsaktiver i alt

3.318.696

4.115.036

Værdipapirer

1.959.359

2.117.728

Likvider

5.137.091

2.881.052

12.348.220

11.315.174

Note

AKTIVER

Anlægsaktiver

8

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger

Tilgodehavender
Debitorer

Mellemregning DIF
Tilgodehavende skat og moms
Andre tilgodehavender

AKTIVER I ALT
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

2013

2012

Fri egenkapital

3.033.941

2.204.491

Bunden egenkapital

1.860.250

1.980.250

9

4.894.191

4.184.741

Jubilæumsfond

10

0

450.000

TORM projektmidler

11

1.710.758

1.758.946

OL midler

12

1.665.245

886.265

3.376.003

3.095.211

1.003.369

1.366.355

96.732

194.325

1.191.873

0

721.870

1.349.093

Feriepengeforpligtelse

1.064.182

1.125.449

Gældsforpligtelser i alt

4.078.026

4.035.222

12.348.220

11.315.174

Note
PASSIVER

Egenkapital

Egenkapital i alt

Hensættelser

Hensættelser i alt

Gældsforpligtelser
Kreditorer
Gæld til sejlere
Mellemregning DIF
Anden gæld

PASSIVER I ALT

Eventual- og kautionsforpligtelserforpligtelser

13

Ikke bogførte aktiver

14
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

2013

Budget
2013

2012

29.169

26.000

33.430

Tilskud fra Bladpuljen

338.431

311.000

350.657

Indtægter eksterne

860.275

1.000.000

4.206.175

Salg af produkter og ydelser

1.402.855

1.725.200

1.604.947

Kurser og uddannelse

1.200.726

1.402.000

999.528

DHIF handicapsejlads

0

30.000

56.125

DS 100 års jubilæum

701.000

710.000

0

Finansielle indtægter

94.621

85.000

154.840

Andre indtægter inkl. momsrefusion

1.603.302

0

15.836

Andre indtægter i alt

6.230.379

5.289.200

7.421.538

583.807

779.500

2.650.388

21.029

60.000

134.250

1.891.637

1.799.000

128.750

536.117

679.000

1.167.729

Udviklingskonsulenter

1.729.897

1.900.500

2.231.995

Ungdom og klubudvikling

1.080.696

2.017.500

3.152.039

Sejladsområdet i alt

5.843.183

7.235.500

9.465.151

556.695

1.157.600

7.427.580

DS/Team DK Elite

13.193.326

13.580.670

12.675.044

Elite- og talentområdet i alt

13.750.021

14.738.270

20.102.624

Note

1

Andre indtægter
Tilskud fra Undervisningsministeriet

2

Sejladsområdet
Kapsejlads
Sejlads for fysisk handicappede
Sejladsområdet fælles
Tursejlads

3

Elite- og talentområdet
DS Elite
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

2013

Budget
2013

2012

Internationale relationer

1.273.696

1.135.704

544.406

Kurser og uddannelse

1.283.234

1.220.000

1.403.103

Uddannelse og internationalt i alt

2.556.930

2.355.704

1.947.509

Ledelse

1.675.253

1.728.432

489.174

Politisk ledelse

1.240.416

1.227.500

862.057

Ledelse i alt

2.915.669

2.955.932

1.351.231

IT

1.411.896

1.587.457

85.939

Kommunikation og information

1.418.882

1.753.000

2.594.946

Kommunikation og IT i alt

2.830.778

3.340.457

2.680.885

4.089.991

3.857.214

3.367.640

313.208

313.308

413.350

4.403.199

4.170.522

3.780.990

Note

4

5

Uddannelse og internationalt

Ledelse

Der er i 2013 udbetalt 203 tkr. til
bestyrelsesformanden i form af frikøb.

6

7

Kommunikation og IT

Administration Fællesomk.
Administration Fællesomk.
DIF forsikringer
Administration Fællesomk. i alt
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

Ombygning
sekretariat

DH/
Web-sejler

ITplatform

Sejlsport.dk
Ver 3.0

489.940

751.500

859.397

652.875

Tilgang

0

0

145.950

0

Afgang

0

0

0

0

Anskaffelsessum, ultimo

489.940

751.500

1.005.347

652.875

Afskrivnigner, primo

419.952

80.518

10.231

41.653

Afskrivninger i året

69.988

107.357

143.621

93.268

489.940

187.875

153.852

134.921

0

563.625

851.495

517.954

2013

2012

2.204.491

2.880.367

-158.368

0

987.818

-675.876

Fri egenkapital, ultimo

3.033.941

2.204.491

Bunden egenkapital, primo

1.980.250

2.003.200

-120.000

-22.950

Bunden egenkapital, ultimo

1.860.250

1.980.250

Egenkapital i alt

4.894.191

4.184.741

Note

8

Anlægsaktiver
Anskaffelsessum, primo

Afskrivninger, ultimo

Bogført værdi

Note

9

Egenkapital
Fri egenkapital, primo
Regulering af værdipapirer
Overført fra resultatdisponering

Overført fra resultatdisponering
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

2013

2012

450.000

350.000

Tilgang i året

0

100.000

Afgang i året

-450.000

0

0

450.000

886.265

3.153.720

Tilgang i året

1.448.980

9.564.591

Afgang i året

-670.000

-11.832.046

1.665.245

886.265

Note

10

Jubilæumsfond
Jubilæumsfond, primo

Jubilæumsfond, ultimo

11

TORM projektmidler
Projektmidler disponeres/periodiseres efter aftale med TORM.

12

OL midler
OL midler, primo

OL midler, ultimo
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

Note

13

Eventual- og kautionsforpligtelserforpligtelser
Dansk Sejlunion har stillet garanti for i alt kr. 217.500 kr. for klubbers lån i Danmarks Idrætsforbund.
Dansk Sejlunion har indgået leasingaftaler for biler med en samlet fremidig forpligtelse på 400 tkr.
Dansk Sejlunion har herudover ikke påtaget sig kautions- og eventualforpligtelser.

14

Ikke bogførte aktiver
Ikke bogførte aktiver udgøres af både m.v. indenfor eliteområdet samt Sejlads for Handicappede, hvortil der
er modtaget eksterne tilskud fra Team Danmark, sponsorer og fonde. Dansk Sejlunion ejer følgende aktiver,
der ikke indgår i balancens aktivsum, og hvis værdi skønsmæssigt udgør følgende pr. 31.12.2013:

Antal

Samlet værdi

49er

10

860.000

Grej

5

180.000

Gummibåde

6

1.030.000

Laser

5

75.000

Nacra 17

2

400.000

Øvrige

7

246.000

2

250.000

Aktivitetstrailere

8

345.000

Fevatrailere

4

200.000

Elite og talent

Kapsejlads
Kapsejladstrailere

Ungdom og klubudvikling
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