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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 1. januar – 31. december 2018 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 2018 samt af resultatet af unionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dis-
positioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter 
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold,  
beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Brøndby, den 6. marts 2019

Direktør:

Christian Lerche

Bestyrelse:

Line Markert
formand

Christian Hangel

Peter Bjerremand Jensen

Thomas Ebert

Ditte Juul

Henrik Voldsgaard
næstformand

Anne Skovbølling

Jens Haugaard
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Interne revisorers påtegning

Som generalforsamlingsvalgte interne revisorer i 
Dansk Sejlunion har vi i tilknytning til den revision,  
der er foretaget af de eksterne revisorer, revideret 
årsregnskabet for 2018.

Den udførte revision
Vores revision har været baseret på en række  
revisionshandlinger med henblik på at opnå bevis  
for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejl- 
information. Vi har herunder analyseret afvigelser  
mellem regnskabet og budgettet, gennemgået  
udvalgte konti, vurderet de administrative rutiner i 
relation til interne kontrolfunktioner og gennemgået 
årsregnskabets indhold og præsentation.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et ret- 
visende billede af Dansk Sejlunions resultat for 2018 
og finansielle stilling pr. 31. december 2018.

Vores revision har ikke givet anledning til bemærknin-
ger. 

Brøndby, den 6. marts 2019

H.C. Hansen Jørgen Meyer

Til generalforsamlingen i Dansk Sejlunion 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Sejlunion for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der 
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, 
balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter  
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21.  
december 2010, kap. 4 og 6.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et 
retvisende billede af unionens aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet 
af unionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar -  
31. december 2018 i overensstemmelse med Kultur-
ministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010, kap. 4 og 6.

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med 
internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for 
offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af 
bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 
1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vores ansvar 
ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet 
i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for 
revisionen af årsregnskabet”. Det er vores opfattelse, 
at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet 
som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed
Vi er uafhængige af unionen i overensstemmelse 
med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s 
etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende 
i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske 
forpligtelser i henhold til disse regler og krav.  

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Unionen har i overensstemmelse med Kulturministeriets 
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 
og 6, som sammenligningstal medtaget det af bestyrel-
sen godkendte resultatbudget. Budgettallene har ikke 
været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregn-
skab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 
med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 

december 2010, kap. 4 og 6. Ledelsen har endvidere 
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 
for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen 
ansvarlig for at vurdere unionens evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, 
hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet 
på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, 
medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere 
unionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk 
alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om års-
regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-
tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og 
at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj 
grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er 
ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overens-
stemmelse med internationale standarder om revision 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt 
standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væ-
sentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformatio-
ner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan 
betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan 
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på 
de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne 
træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstem-
melse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt 
standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige 
vurderinger og opretholder professionel skepsis under 
revisionen. Herudover:  

•  Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig 
fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører 
revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt 
opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til 
at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for 
ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af 
besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinforma-
tion forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 

Til generalforsamlingen i Dansk Sejlunion 
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sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste 
udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern 
kontrol. 

•  Opnår vi forståelse af den interne kontrol med rele-
vans for revisionen for at kunne udforme revisions- 
handlinger, der er passende efter omstændighederne, 
men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af unionens interne kontrol. 

•  Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er 
anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-
skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som 
ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

•  Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af års-
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag 
af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikker-
hed forbundet med begivenheder eller forhold, der 
kan skabe betydelig tvivl om unionens evne til  
at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er  
en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisions- 
påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom 
i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke 
er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores 
konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er 
opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. 
Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog med-
føre, at unionen ikke længere kan fortsætte driften. 

•  Tager vi stilling til den samlede præsentation,  
struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note- 
oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de 
underliggende transaktioner og begivenheder på en 
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 
det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observa-
tioner, herunder eventuelle betydelige mangler i intern 
kontrol, som vi identificerer under revisionen.  

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke 
ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er 
det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i 
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er 
væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes 
at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelses-
beretningen indeholder krævede oplysninger i henhold 
til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 
december 2010, kap. 4 og 6.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfat-
telse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstem-
melse med kravene i Kulturministeriets bekendtgørelse 
nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke 
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning fortsat 
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Udtalelse om juridisk-kritisk revision og 
forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er om-
fattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt 
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er 
også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske 
hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de 
virk-somheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledel-
sen har i den forbindelse ansvar for at etablere syste-
mer og processer, der understøtter sparsommelighed, 
produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det 
vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og 
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstem-
melse med standarderne for offentlig revision. I vores 
juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af 
sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte 
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, 
er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser 
i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede 
aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision 
vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte 
systemer, processer eller dispositioner understøtter 
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de 
midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af 
årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, 
at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, 
skal vi rapportere herom i denne udtalelse. 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at  
rapportere i den forbindelse.    

    

København, den 6. marts 2019 
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Ulrik Benedict Vassing
statsaut. revisor
mne32827

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Mads Heinkov
statsaut. revisor
MNE-nr.: mne41284 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning fortsat 
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Ledelsesberetning

Dansk Sejlunion
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Telefon: +45 88 20 70 00
Hjemmeside:  www.sejlsport.dk 

www.sejlershoppen.dk 
E-mail: ds@sejlsport.dk

CVR-nr.: 62 49 65 17 

Bestyrelse
Line Markert, formand
Henrik Voldsgaard, næstformand
Thomas Ebert 
Christian Hangel
Anne Skovbølling
Ditte Juul
Peter Bjerremand Jensen
Jens Haugaard

Direktør 
Christian Lerche

Revision
Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg

H. C. Hansen, Intern revisor

Jørgen Meyer, Intern revisor 

Unionsoplysninger
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Hovedaktivitet 
Dansk Sejlunion er den nationale hovedorganisation  
for 257 klubber med et samlet antal medlemmer på 
54.690 i 2018 (55.023 i 2017). Dansk Sejlunion er det 
11. største forbund under Danmarks Idrætsforbund. 
Dansk Sejlunions samlede omsætning var i 2018 på 
31,4 mio. kr. Dansk Sejlunion har per 31. december 
2018 17 fastansatte fuldtidsmedarbejdere i sekretariatet. 
Dertil kommer 4 trænere med tidsbegrænset  
ansættelse.

Årets resultat
Årets resultat viser et underskud på 679 t.kr. Budgettet  
viste et overskud på 601 t.kr. Den primære årsag til 
denne afvigelse er, at der i budgettet for 2018 var ind-
arbejdet en nettoindtægt på 2.500 t.kr. fra kommer- 
cielle partnerskaber mellem Dansk Sejlunion og eks-
terne sponsorer. Det lykkedes kun delvist at realisere 
denne indtægt. Resultatet lever på baggrund heraf ikke 
op til forventningerne.  

Årets indtægter er på 31.435 t.kr., hvilket er 16 t.kr. 
mere end budgetteret. 

Årets omkostninger er på 32.100 t.kr., hvilket er 
1.281 t.kr. mere end budgetteret. Elite- og talentområ-
det opnåede nye indtægter til finansiering af mere akti-
vitet og har dermed haft større forbrug end budgetteret 
ved årets begyndelse. Disse nye indtægter er primært 
gået til støtte til sejlere. Direktørskiftet i Dansk Sejlunion 
har medført, at der er brugt 214 t.kr. mere på ledelse 
end budgetteret. På de øvrige områder har der samlet 
set være et forbrug, der er knap 1.000 t.kr. mindre end 
budgetteret. Primært som følge af tilbageholdenhed i 
forbruget eksempelvis på IT og kommunikation.

DS Klubfinans har i 2018 bidraget med et resultat på 
-14 t.kr. mod et budgetteret overskud på 4 t.kr. Der har 
ikke været nogen aktivitet i DS Klubfinans i 2018.

Årets underskud foreslås overført til modregning 
i den reserverede del af egenkapitalen med 665 t.kr. 
Dette bringer den egenkapital, som er reserveret til  
elite og talentarbejdet, ned på 543 t.kr. De resterende 
-14 t.kr. foreslås overført til modregning i den frie  
egenkapital.

 

Væsentlige begivenheder med betydning for 
årsregnskabet 2018
Team Danmark har i 2018 støttet Dansk Sejlunions 
talent- og eliteaktiviteter med knap 9,5 mio. kr. Denne 
støtte er målrettet talent- og elitearbejdet, og går blandt 
andet til aktivitets- og grejstøtte samt individuel støtte til 
de sejlere, som er en del af Dansk Sejlunions holdstruk-
tur, til trænerlønninger og til at finansiere platformen for 
talent- og elitearbejdet i Dansk Sejlunion. I 2018 mod-
tog Dansk Sejlunion desuden 900 t.kr. i projektstøtte 
fra Salling Fondene via Team Danmark til anvendelse i 
forberedelserne frem mod OL i 2020. Midlerne vil blive 
anvendt i 2019-2020.

Dansk Sejlunion har i 2018 indgået 4-årige barter- 
aftaler med Zhik og Gleistein om leverance af beklæd-
ning og tovværk. Disse aftaler er bogført i 2018 med 
en samlet værdi på 1.632 t.kr. som indtægter og 1.938 
t.kr. som udgifter under Elite- og Talentområdet.  

I 2018 overtog Dansk Sejlunion den økonomiske  
administration af kraftcentrene i Århus og i Hellerup. 
Disse centre er omdrejningspunkterne i den daglige 
træning i elite- og talentafdelingen. Dette påvirker ikke 
driftsresultatet i Dansk Sejlunion, men centrenes op-
sparing figurerer i balancen under gældsforpligtelser. 

Dansk Sejlunion fortsætter samarbejdet med TORM 
om støtte til bl.a. klubudvikling og talent- og ungdoms-
arbejdet. I 2018 har TORM støttet Dansk Sejlunion med 
2 mio. kr. Danmarks Idrætsforbund har i 2018 støttet 
Dansk Sejlunion med knap 5,2 mio. kr. Støtten tildeles 
som et grundtilskud samt støtte til 4 strategispor, der 
er aftalt mellem Danmarks Idrætsforbund og Dansk 
Sejlunion. 

Sejlsportsligaen blev i 2018 støttet med et tilskud  
på 400 t.kr. Bestyrelsen har besluttet at støtte Sejl-
sportsligaen med et tilskud på 400 t.kr. i 2019.

Forventninger til fremtiden 
Dansk Sejlunion forventer, at indtægterne for 2019 
falder med lidt over 100 t.kr. i forhold til 2018. Nordea-
fonden har givet tilsagn om 5,4 mio. over to år til vide-
reførelsen og forankringen af Vild Med Vand projektet. 
Dette projekt gennemføres i samarbejde med FLID og 
forankres økonomisk i Dansk Sejlunion i 2019 og 2020. 
Dansk Sejlunion har i 2018 arbejdet på at sikre den 
fremtidige finansiering og sikre opretholdelsen af  

Ledelsesberetning fortsat
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aktiviteterne. Dette arbejde vil vi fortsætte i 2019.
I 2019 forventer Dansk Sejlunion at fortsætte  

udvidelsen af aktiviteterne indenfor fritidssejleruddan-
nelserne. Det er et område, som er højt prioriteret, og 
hvor vi forventer øget omsætning fra kurser, prøver, 
beviser og lignende. 

Indtægterne fra Danmarks Idrætsforbund forventes 
svagt stigende med knap 250 t.kr. som følge af den 
nye tilskudsstruktur fra 2018. Indtægterne fra Team 
Danmark og Salling Fondene forventes at stige med  
ca. 500 t.kr. i 2019 i forhold til 2018. Dansk Sejlunion 
har i sin egenskab af Verdensklasseforbund en 4-årig 
rammeaftale med Team Danmark. Aftalen løber frem 
til og med 2020. I 2019 forventer Dansk Sejlunion en 
støtte fra Team Danmark på samlet set 10 mio. kr. 

Dansk Sejlunion fortsætter samarbejdet med TORM 
om støtte til bl.a. klubudvikling og talent- og ungdoms-
arbejdet. I perioden 2017-2020 vil TORM støtte Dansk 
Sejlunion med 2 mio. kr. årligt; 8 mio. kr. i alt. Dansk 
Sejlunion fortsætter desuden samarbejdet med Spar 
Nord Fonden, som har doneret 600 t.kr. over tre år fra 
2018 til 2020 til udviklingen af sportsklubber i Danmark.

Finansiel stilling 
I 2018 er værdien af Dansk Sejlunions obligations- 
beholdning reguleret ned med 88 t.kr. som følge af et 
ikke realiseret kursfald. Efter denne regulering samt  
disponering af årets resultat vil egenkapitalen samlet 
udgøre 5.894 t.kr. heraf 3.492 t.kr. i fri egenkapital ud 
af en balance på 12.041 t.kr. 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 for en organisation som Dansk Sejlunion.

Begivenheder efter statusdagen
Der er ikke indtruffet nogen væsentlige begivenheder 
efter statusdagen, som har betydning for regnskabet 
2018.

Ledelsesberetning fortsat
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Anvendt regnskabspraksis Balancen

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med  
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 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 2018 er aflagt 
efter samme principper som sidste år. 

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at 
de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes 
alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskriv-
ninger.

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 forudsige- 
lige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der  
eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Periodisering 
Væsentlige indtægter og udgifter, herunder obligations-
renter, periodiseres på balancedagen. 

Projektomkostninger (øremærkede midler)
Projektindtægter (øremærkede midler) indtægtsføres i 
det regnskabsår, hvori omkostningen afholdes.

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 kost-
pris 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 klar til at blive taget i brug.

Anvendt regnskabspraksis
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende 
vurdering af aktivernes forventede brugstider og rest-
værdi herefter:

 Brugstid
 

It-platform 7 år
Både 3 - 5 år
 
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver 
opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag 
af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi 
på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i 
resultatopgørelsen under afskrivninger.
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Balancen fortsat

Årsregnskab 1. januar – 31. december fortsat

Finansielle anlægsaktiver 
Kapitalandele i dattervirksomheder virksomheder måles 
efter den indre værdis metode.

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 netto- 
realisationsværdien er lavere end kostprisen,  
nedskrives til denne lavere værdi. 

Egenkapital 
Egenkapital udgøres af henholdsvis fri, reserveret og 
bunden egenkapital.

Reserveret kapital til elite- og talentarbejde er tilveje-
bragt ved generalforsamlingens disponering af tidligere 
års overskud.  

Bunden kapital til udlån til klubber og OL-sejlere 
er tilvejebragt ved generalforsamlingens disponering 
af tidligere års overskud og udgør den bundne del af 
egenkapitalen. Tab i relation til udlån disponeres via den 
bundne egenkapital. 

Hensættelser 
Der foretages hensættelse af øremærkede midler til 
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 administrati-
onsudgifter med en forholdsmæssig andel, beregnet 
på baggrund af forholdet mellem momspligtige og 
ikke-momspligtige indtægter. Moms af direkte udgifter 
til salgs- og sponsor-aktiviteter fratrækkes fuldt ud i 
momsgrundlaget.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december fortsat

Resultatopgørelse

Note 2018
Budget

2018 2017

Tilskud fra Danmarks Idrætsforbund 5.192.000 5.192.000 5.022.020

Projektstøtte og sponsorer 1.509.091 1.400.000 1.144.200

Klubkontingenter og -forsikringer 5.670.465 5.635.000 5.662.089

Elite- og talentindtægter 15.062.358 15.010.000 11.928.932

Andre indtægter 1 4.000.972 4.182.000 4.376.919

Indtægter i alt 31.434.886 31.419.000 28.134.160

Sejlsportsligaen 400.000 400.000 778.335

Sejladsområdet 2 3.920.882 4.056.000 4.070.067

Elite- og talentområdet 3 17.957.224 15.930.000 14.627.727

Uddannelse og internationalt 4 1.779.860 1.905.000 1.672.597

Ledelse 5 2.738.182 2.512.500 2.421.017

Kommunikation og IT 6 2.483.027 2.960.000 2.521.991

Produkter og ydelser 94.973 200.000 206.391

Administration Fællesomk. 7 2.725.569 2.855.000 2.780.717

Omkostninger i alt 32.099.717 30.818.500 29.078.842

Årets resultat Dansk Sejlunion -664.831 600.500 -944.682

Resultat DS Klubfinans P/S -14.160 0 -5.828

Årets resultat -678.991 600.500 -950.510

Resultatdisponering:

Overføres til fri egenkapital -14.160 600.500 -950.510

Overføres til reserveret egenkapital, Elite og talent -664.831 0 0

Overføres til bunden egenkapital (lånefond) 0 0 0

-678.991 600.500 -950.510
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Balance

Årsregnskab 1. januar – 31. december fortsat

Note 2018 2017

AKTIVER

Materielle anlægsaktiver 8    495.935    534.549    

Finansielle anlægsaktiver 9    520.878    535.038    

Anlægsaktiver i alt 1.016.813 1.069.587

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger 206.180    236.655    

Tilgodehavender

Debitorer 2.897.847    1.398.601    

Lånedebitorer 773.400    550.300    

Forudbetalte omkostninger 60.848    127.145    

Mellemregning Danmarks Sejlsportsliga ApS 0    11.674    

Mellemregning DS Klubfinans P/S 0    0    

Mellemregning Vild med Vand 62.461    3.967    

Tilgodehavende TORM projektstøtte 0    1.000.000    

Andre tilgodehavender 339.164    70.052    

Tilgodehavender i alt 4.133.720    3.161.739    

Værdipapirer 1.745.544    1.833.203    

Likvider 4.938.819    6.292.540    

Omsætningsaktiver i alt 11.024.263    11.524.137    

AKTIVER I ALT 12.041.076    12.593.724    
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Årsregnskab 1. januar – 31. december fortsat

Note 2018 2017

PASSIVER

Egenkapital

Fri egenkapital 3.491.646    3.593.433    

Reserveret egenkapital, Elite og talent 542.540    1.207.371    

Bunden egenkapital, Lånefond 1.860.250    1.860.250    

Egenkapital i alt 10    5.894.436    6.661.054    

Gældsforpligtelser

Kreditorer 762.879    1.410.349    

Gæld til sejlere 127.890    47.750    

Mellemregning DIF 1.419.358    816.748    

Mellemregning Kraftcenter 613.809    263.000    

Forudmodtaget indtægter 25.700    17.890    

Team Danmark tillægsbevilling 1.330.000    900.000    

Anden gæld 336.139    1.075.946    

Skyldig moms m.v. 435.439    140.484    

Feriepengeforpligtelse 1.095.426    1.260.503    

Gældsforpligtelser i alt 6.146.640    5.932.670    

PASSIVER I ALT 12.041.076    12.593.724    

Eventual- og kautionsforpligtelser 11    

Ikke bogførte aktiver 12    

Gaveindsamling - LL § 8A 13    
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Noter

Årsregnskab 1. januar – 31. december fortsat

Note 2018
Budget

2018 2017

1 Andre indtægter

Tilskud fra Kulturministeriet 28.270    30.000    26.307    

Tilskud fra Bladpuljen 209.999    225.000    228.369    

Indtægter eksterne 699.108    864.000    864.248    

Salg af produkter og ydelser 1.402.893    1.657.000    1.088.954    

Kurser og uddannelse 1.240.716    1.191.000    1.365.629    

DHIF handicapsejlads 0    5.000    0    

Donationer 231.036    130.000    419.806    

Finansielle indtægter 93.947    80.000    255.010    

Andre indtægter 95.003    0    128.596    

Andre indtægter i alt 4.000.972    4.182.000    4.376.919    

2   Sejladsområdet

Kapsejlads 435.720    569.000    668.942    

Sejlads for fysisk handicappede 0    10.000    0    

Sejladsområdet fælles 835.137    727.000    843.986    

Tursejlads 222.147    200.000    190.059    

Udviklingskonsulenter 2.100.264    2.150.000    2.021.567    

Ungdom og klubudvikling 327.614    400.000    345.513    

Sejladsområdet i alt 3.920.882    4.056.000    4.070.067    

3   Elite- og talentområdet

DS Elite 2.869.874    1.680.000    1.084.213    

DS/Team DK Elite Sejlerstøtte og aktiviteter 6.265.136    4.535.000    4.520.780    

DS/Team DK Elite Talentudvikling 1.962.616    1.837.000    1.935.965    

DS/Team DK Elite Trænere og eksperter 6.859.598    7.878.000    7.086.769    

Elite- og talentområdet i alt 17.957.224    15.930.000    14.627.727    
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Årsregnskab 1. januar – 31. december fortsat

Note 2018
Budget

2018 2017

4   Uddannelse og internationalt

Internationale relationer 609.708    550.000    524.304    

Kurser og uddannelse 1.012.995    1.138.000    1.110.453    

Fritidssejlerkort 157.157    217.000    37.840    

Uddannelse og internationalt i alt 1.779.860    1.905.000    1.672.597    

5   Ledelse

Ledelse 2.259.434    2.045.000    1.980.183    

Politisk ledelse 478.748    467.500    440.834    

Ledelse i alt 2.738.182    2.512.500    2.421.017    

Der er i 2018 indregnet 143 t.kr.  
til formanden i form af frikøb.

6   Kommunikation og IT

IT 1.352.583    1.595.000    1.439.596    

Kommunikation og information 1.130.444    1.365.000    1.082.395    

Kommunikation og IT i alt 2.483.027    2.960.000    2.521.991    

7   Administration Fællesomk.

Administration Fællesomk. 2.515.910    2.645.000    2.573.277    

DIF forsikringer 209.659    210.000    207.440    

Administration Fællesomk. i alt 2.725.569    2.855.000    2.780.717    
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Årsregnskab 1. januar – 31. december fortsat

Note
Ombygning 
sekretariat

DH/
Web-sejler

IT-platform Sejlsport.dk 
Ver 3.0

8   Materielle anlægsaktiver
Anskaffelsessum, primo 489.940 751.500 1.005.347 652.875 
Tilgang 0 0 0 0 
Afgang -489.940 0 0 0 
Anskaffelsessum, ultimo 0 751.500 1.005.347 652.875 

Afskrivninger, primo 489.940 617.303 739.297 652.875 
Af- og nedskrivninger i året 0 107.357 143.621 0 
Afgang afskrivninger -489.940 0 0 0 
Afskrivninger, ultimo 0 724.660 882.918 652.875 

Bogført værdi 0 26.840 122.429 0 

Joller Elite Træner- 
både

Total

Anskaffelsessum, primo 418.470 223.836 3.541.968
Tilgang 0 302.507 302.507
Afgang 0 0 -489.940
Anskaffelsessum, ultimo 418.470 526.343 3.354.535

Afskrivninger, primo 418.470 89.534 3.007.419 
Af- og nedskrivninger i året 0 90.143 341.121 
Afgang afskrivninger 0 0 -489.940 
Afskrivninger, ultimo 418.470 179.677 2.858.600 

Bogført værdi 0 346.666 495.935 

9   Finansielle anlægsaktiver
 

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kostpris 1. januar 550.000 
Tilgang 0 
Afgang 0 
Kostpris 31. december 550.000 

Værdireguleringer 1. januar -14.962 
Årets værdireguleringer -14.160 
Værdireguleringer 31. december -29.122 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 520.878 

Navn
 

Stemme- og ejerandel
DS Klubfinans Komplementar ApS 100%
DS Klubfinans P/S 100%
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Årsregnskab 1. januar – 31. december fortsat

Note 2018 2017

10   Egenkapital

Fri egenkapital, primo 3.593.433 4.718.132 

Regulering af værdipapirer -87.627 -174.189 

Overført fra resultatdisponering -14.160 -950.510 

Fri egenkapital, ultimo 3.491.646 3.593.433 

Reserveret egenkapital Elite og talent, primo 1.207.371 1.207.371 

Overført fra resultatdisponeringen -664.831 0 

Reserveret egenkapital Elite og talent, ultimo 542.540 1.207.371 

Bunden egenkapital Lånefond, primo 1.860.250 1.860.250 

Overført fra resultatdisponering 0 0 

Bunden egenkapital Lånefond, ultimo 1.860.250 1.860.250 

Egenkapital i alt 5.894.436 6.661.054 

11   Eventual- og kautionsforpligtelserforpligtelser

Dansk Sejlunion har stillet garanti for i alt kr. 125.000 (2017: 218.000) for klubbers lån i Danmarks 
Idrætsforbund.

Dansk Sejlunion har indgået leasingaftaler for biler med en samlet fremidig forpligtelse på 644 t.kr.,  
hvoraf 147 t.kr. forfalder i 2018.

Dansk Sejlunion har indgået aftale om at indskyde op til 1 mio. kr. i DS Klubfinans P/S.  
Heraf er 500 t.kr. indbetalt ved stiftelsen af selskabet i 2015.

Dansk Sejlunion har givet tilsagn om støtte til Sejlsportsligaen med 400 t.kr. i 2019.

Dansk Sejlunion har herudover ikke påtaget sig kautions- og eventualforpligtelser.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december fortsat

Note

12   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. 31.12.2018:

Antal Samlet værdi

Elite og talent

49er 4     65.000 

FINN 6     50.000 

Grej 6     79.000 

Gummibåde 8     460.000 

Laser 9     124.000 

Nacra 17 5     210.000 

RS:X 2     2.000 

Kapsejlads

Kapsejladstrailere 2  90.000 

Ungdom og klubudvikling

Aktivitetstrailere 9     375.000 

Fevatrailere 2     80.000 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december fortsat

Note 2018

13   Gaveindsamling - LL § 8A

Saldo primo 0 
Indtægter via Betternow.org 173.213 
Indtægter ved direkte donationer 57.823 
Indsamlingsomkostninger -18.470 
Saldo indbetalinger ultimo 212.566 

Udbetalinger i året

Hellerup Sejklub, Støtte Ol-talenter, Støtte til projekter og aktiviteter -22.000 
Horsens Sejlklub - Støtte til projekter og aktiviteter -2.000 
KDY - Støtte til projekter og aktiviteter -67.499 
Kolding Sejlklub - Støtte til projekter og aktiviteter -2.250 
Kolding Sejlklub, Støtte til projekter og aktiviteter -4.000 
Rungsted ungdomssejlads, KDY, Støtte til projekter og aktiviteter -12.000 
Sailing-Aarhus, Døpping, Støtte til projekter og aktiviteter -37.850 
Solbjerg Søsport, Sauna, Støtte til projekter og aktiviteter -3.550 
Dansk Museum for lystsejlads, støtte til projekter og aktiviteter -250 
Frederissund Sejlklub, støtte til projekter og aktiviteter -850 
Horsens Sejlklub, støtte til projekter og aktiviteter -500 
Kaløvig Bådelaug, støtte til projekter og aktiviteter -5.650 
Kolding Sejlklub, støtte til projekter og aktiviteter -3.800 
Køge Sejlklub, støtte til projekter og aktiviteter -200 
Sejlklubben Lynæs, støtte til projekter og aktiviteter -2.900 
Solbjerg Søsport, sauna - støtte til projekter og aktiviteter -250 
Sønderborg Yachtklub, klubhus - støtte til projekter og aktiviteter -4.400 
Dansk Sejlunion projekter -42.617 
Udbetalinger i alt -212.566 

Rest (overføres til næste år) 0 

Beretning

Indsamlingen er foretaget af Dansk Sejlunion i perioden 1. januar – 31. december 2018 via  
hjemmesiden Betternow.org og via Sejlsport.dk. Indsamling er foretaget i overensstemmelse  
med reglerne i indsamlingsloven og –bekendtgørelsen jf. bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni  
2014 om indsamling mv. § 8, stk. 3.

Bestyrelsen bekræfter ved sin underskrift på dette regnskab, at indsamlingen er foretaget i  
overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og bekendtgørelse bekendtgørelse  
nr. 820 af 27. juni 2014.


