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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet  og vedtaget årsrappor ten for 1. januar – 31. december 2020 for
Dansk Sejlunion.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af  21. de-
cember 2010.

Det er vores opfat telse, at  årsrappor ten giver et  retvisende billede af unionens akt iver, passiver og f i-
nansielle st illing pr. 31. december 2020 samt af resultatet af unionens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2020.

Det er ligeledes vores opfat telse, at  der er etableret  forretningsgange og interne kontroller, der under-
støt ter, at de disposit ioner, der er omfat tet  af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte be-
villinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis

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

Årsrapporten indstilles t il generalforsamlingens godkendelse.

Brøndby, den 5. marts 2021

Direktør:

Christian Lerche

Bestyrelse:

Line Markert
formand

Henrik Voldsgaard
næstformand

Anne Skovbølling

Christian Sparre Hangel Ditte Juul Kristensen Per Risvang

Jørgen Thorsell Peter  Bjerremand Jensen
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Interne revisorers påtegning

Til generalforsamlingen i Dansk Sejlunion

Som generalforsamlingsvalgte interne revisorer i Dansk Sejlunion har vi i t ilknytning t il den revision, der
er foretaget af de eksterne revisorer, revideret årsregnskabet for 2020.

Den udførte revision

Vores revision har været baseret på en række revisionshandlinger med henblik på at  opnå bevis for, at
årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformat ion. Vi har herunder analyseret afvigelser mellem
regnskabet og budgettet , gennemgået udvalgte kont i, vurderet de administrative rutiner i relation t il
interne kontrolfunkt ioner og gennemgået årsregnskabets indhold og præsentat ion.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at  årsregnskabet giver et  retvisende billede af Dansk Sejlunions resultat  for
2020 og finansielle st illing pr. 31. december 2020.

Vores revision har ikke givet anledning t il bemærkninger.

Brøndby, den 5. marts 2021

H.C. Hansen Jørgen Meyer
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til generalforsamlingen i Dansk Sejlunion

Konklusion

Vi har revideret  årsregnskabet for Dansk Sejlunion for regnskabsåret  1. januar - 31. december 2020,
der omfat ter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes
ef ter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.

Det er vores opfat telse, at  årsregnskabet giver et  retvisende billede af unionens akt iver, passiver og f i-
nansielle st illing pr. 31. december 2020 samt af resultatet af unionens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af
21. december 2010, kap. 4 og 6.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internat ionale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offent lig 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 opfat telse, at  det  opnåede revisi-
onsbevis er tilstrækkeligt  og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af unionen i overensstemmelse med internat ionale etiske regler for revisorer (IESBA's
et iske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt  vores øvrige eti-
ske 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 bestyrelsen godkendte resultatbudget. Bud-
gettallene har ikke været underlagt  revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret  for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledel-
sen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at  udarbejde
et årsregnskab uden væsentlig fejlinformat ion, 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 det te er relevant; samt at  udarbejde årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat  drift , medmindre ledelsen enten har t il hensigt  at
likvidere unionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternat iv end at  gøre det te.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsent lig fejlin-
formation, 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 garant i for, at  en revi-
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, samt standarderne for offent lig revision, altid vil afdække væsentlig fejlin-
formation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan be-
tragtes som væsent lige, hvis det  med rimelighed kan forventes, at  de enkeltvis eller samlet har indfly-
delse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne t ræffer på grundlag af årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internat ionale standarder  om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi fag-
lige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

�Identif icerer og vurderer vi risikoen for væsent lig fejlinformat ion 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 t il at  danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at  opdage væsent lig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet  besvigelser kan omfat te sammensværgelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende ef ter omstændighederne, men ikke for at  kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af unionens interne kontrol.

�Tager vi stilling t il, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyt tede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet , er rimelige.

�Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat  drift  er passende, samt om der på grundlag af det  opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om unionens evne
t il at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at  der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisi-
onspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysnin-
ger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret  på det  revisi-
onsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller
forhold kan dog medføre, at  unionen ikke længere kan fortsætte driften.

�Tager vi stilling t il 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 observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identif icerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

I t ilknytning til vores revision af årsregnskabet er det  vores ansvar at  læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsent ligt  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 ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-
hold 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 overensstemmelse med kravene i Kulturministeriets bekendtgø-
relse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformat ion i ledel-
sesberetningen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at  de disposit ioner, der er omfat tet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede af taler og sædvanlig
praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at  der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af
de midler og driften af de virksomheder, der er omfat tet  af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbin-
delse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøt ter sparsommelighed, produktivitet og
effektivitet.

I t ilknytning til vores revision af årsregnskabet er det  vores ansvar at  gennemføre juridisk-krit isk revi-
sion og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revi-
sion. I vores juridisk-krit iske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om
de undersøgte dispositioner, der er omfat tet af  regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig prak-
sis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, pro-
cesser eller disposit ioner understøt ter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og
driften af  de virksomheder, der er omfat tet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det  udførte arbejde konkluderer, at der er anledning t il væsentlige kritiske be-
mærkninger, skal vi rappor tere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at  rappor tere i den forbindelse.

København, den 5. mar ts 2021
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Ulrik Benedict  Vassing
statsaut. revisor
mne32827

Thomas Holm Christensen
statsaut. revisor
mne46321

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

øg
le

: M
0X

8X
-2

1U
2C

-M
K7

24
-M

S7
ZO

-Q
M

F7
W

-K
8G

VG



Dansk Sejlunion

Årsrapport 2020

7

Ledelsesberetning

Unionsoplysninger

Dansk Sejlunion
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Telefon: +45 88 20 70 00
Hjemmeside: www.dansksejlunion.dk
E-mail: ds@sejlsport .dk
CVR-nr.: 62 49 65 17

Bestyrelse

Line Markert, formand
Henrik Voldsgaard, næstformand
Anne Skovbølling
Christian Sparre Hangel
Dit te Juul Kristensen
Jørgen Thorsell
Peter  Bjerremand Jensen
Per Risvang

Direktør

Christian Lerche

Revision

EY
Godkendt Revisionspartnerselskab
Dirch Passers Allé 36
2000 Frederiksberg

Intern revision

H. C. Hansen
Jørgen Meyer
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet.
Dansk Sejlunion er den nationale hovedorganisation for 256 klubber med et  samlet  antal medlemmer på
55.434 i 2020 (54.916 i 2019). Dansk Sejlunion er det  11. største forbund under Danmarks Idrætsfor-
bund. Dansk Sejlunions samlede omsætning var i 2020 på 31,6 mio. kr. Dansk Sejlunion har per 31. de-
cember 2020 21 fastansatte fuldtidsmedarbejdere i sekretariatet . Der til kommer fem trænere/ projekt-
medarbejdere med t idsbegrænset ansættelse.

Årets resultat
Årets resultat  viser et overskud på 1.533 tkr. Årets indtægter er på 31.633 tkr., hvilket  er 494 tkr.
mere end budgetteret. Årets omkostninger er på 30.090 tkr., hvilket  er 1.539 tkr. mindre end budgette-
ret . DS Klubfinans bidrager med et  underskud på 10 tkr. Samlet  set  er Dansk Sejlunions resultat  t ilfreds-
st illende.
Elite- og talentområdet har haft  højere aktivitet  og et  større forbrug end budgetteret . Dette er blevet
f inansieret  af øgede indtægter. Elite- og talentområdet bidrager t il det  samlede resultatet  med et under-
skud på 1.139 tkr., hvilket er 282 tkr. bedre end budgetteret.
Sejlunionens øvrige akt iviteter bidrager positivt  med 2.672 tkr. t il årsresultatet . Dette skyldes primært
mindre forbrug på tværs af aktiviteterne.
Årets overskud på 1.533 tkr. foreslås overført  til egenkapitalen ved, at  den del af egenkapitalen, som er
reserveret  elite- og talentaktiviteterne, reduceres med 84 tkr., mens den frie egenkapital forøges med
1.616 tkr.

Væsentlige begivenheder med betydning for årsregnskabet 2020
Situationen med Corona virus har betydet, at  mange prioriteter og indsatser har ændret  sig, og således
er mange aktiviteter ikke blevet  gennemført på den måde, vi havde forventet. Dette har medført  lavere
omkostninger til eksempelvis rejser, fysiske møder, kørsel, akt ivitetstilskud, kurser og løn. Flere projek-
ter herunder OL-forberedelserne, Vild Med Vand Forankring og E-sejlsport  er blevet forlænget ud over
2020. Til gengæld har indtægterne samlet  set  været lidt højere end forventet . Der har kun været be-
grænset nedgang i indtægterne fra salg og kurser.
Team Danmark har sammen med Salling Fondene og Kirkbi i 2020 støt tet  Dansk Sejlunions talent- og
eliteakt iviteter med 10,8 mio. kr. Denne støt te er målret tet  talent- og elitearbejdet  og går blandt andet
t il aktivitets- og grejstøt te samt individuel støt te t il de sejlere, som er en del af Dansk Sejlunions hold-
struktur, t il trænerlønninger og til at f inansiere platformen for talent- og elitearbejdet i Dansk Sejlunion.
Dansk Sejlunion har i 2020 fortsat samarbejdet  med Foreningen af Lystbådehavne i Danmark om projek-
tet  Vild Med Vand Forankring. Projektet  er støt tet  af Nordea-fonden med 5,4 mio. Projektet  er økono-
misk og ledelsesmæssigt  forankret  i Dansk Sejlunion, som modtager t ilskud for de leverede t imer til pro-
jektet. Projektet forventes afslut tet  i løbet af 2021.
I 2020 har TORM støt tet  Dansk Sejlunion med 2 mio. kr. t il bl.a. klubudvikling og talent- og ungdomsar-
bejdet. Spar Nord Fonden har støt tet  Dansk Sejlunions arbejde med udviklingen af  lokale    sportsklubber
med 200 tkr. i 2020
Danmarks Idrætsforbund har i 2020 støt tet  Dansk Sejlunion med knap 5,8 mio. kr. Støt ten t ildeles som
et grundtilskud, projektstøt te til e-sejlsport  samt støt te til f ire strategispor, der er af talt  mellem Dan-
marks Idrætsforbund og Dansk Sejlunion. Strategisporene ret ter sig mod: Læringstilbud og f lere voksne
ind i sejlsporten. Sejlsporten skal være at traktiv for unge. Sejlsportens internat ionale status og good
governance i World Sailing. Samarbejdet  med Team Danmark for at  sikre dansk sejlsports fortsat te høje
internationale sportslige niveau.

Forventninger til fremtiden
Dansk Sejlunion har i 2020 arbejdet på at  sikre den fremtidige f inansiering og dermed sikre opretholdel-
sen af akt ivitetsniveauet. Dette arbejde vil vi fortsætte i 2021.
Dansk Sejlunion forventer, at  indtægterne for 2021 bliver 1 mio. kr. mindre end de realiserede indtæg-
ter i 2020, primært som følge af mindre projektstøt te t il blandt andet talent- og eliteaktiviteterne.
I 2021 forventer Dansk Sejlunion at  fortsætte udvidelsen af akt iviteterne indenfor frit idssejleruddannel-
serne. Det er et  område, som er højt  prioriteret , og hvor vi fortsat  forventer øget omsætning fra kurser,
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prøver, beviser og lignende aktiviteter. Dansk Sejlunion vil i 2021 desuden iværksætte en forstærket
indsats for tursejlermedlemmerne og en ny indsats for træneruddannelser og trænernetværk.
Indtægterne fra Danmarks Idrætsforbund forventes at  falde med omkring 200 tkr. i 2021. Det internat i-
onale strategispor omlægges, så støt ten fra DIF i 2021 går til delvis finansiering af indsatsen for træner-
uddannelse.
Indtægterne fra Team Danmark, Salling Fondene og Kirkbi forventes at  falde med omkring 900 tkr. i
2021 i forhold t il 2020. Dansk Sejlunion har i sin egenskab af Verdensklasseforbund en f ireårig ramme-
af tale med Team Danmark. Aftalen er blevet  forlænget og løber frem til og med 2021. I 2021 forventer
Dansk Sejlunion en støt te via Team Danmark på samlet  set  9,9 mio. kr. I 2021 betaler Danmarks Idræts-
forbund for den sportslige del af OL-deltagelsen i Tokyo.
Dansk Sejlunion har forlænget samarbejdet  med TORM om støt te til bl.a. klubudvikling, talent- og ung-
domsarbejdet i 2021. I perioden 2017-2021 vil TORM således have støt tet  Dansk Sejlunion med 2 mio.
kr. årligt. 10 mio. kr. i alt.

Finansiel stilling
I 2020 er værdien af Dansk Sejlunions obligationsbeholdning reguleret ned med 22 tkr. som følge af  et
ikke realiseret  kurstab. Efter denne regulering samt disponering af årets resultat vil egenkapitalen sam-
let udgøre 7.693 tkr. heraf 5.832 tkr. i fr i egenkapital ud af en balance på 16.615 tkr. De likvide midler
placeres på kont i i Danske Bank samt i obligationsdepot i Broager Sparekasse. Ledelsen anser den f inan-
sielle st illing, herunder størrelsen af egenkapitalen, for at  være forsvarlig for en organisation som Dansk
Sejlunion.

Begivenheder efter statusdagen.
Der er ikke indtruffet nogen begivenheder efter statusdagen, som har betydning for regnskabet 2020.
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Dansk Sejlunion

Årsrapport 2020

10

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Anvendt regnskabspraksis

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 t ilskud i henhold til lov om visse spil, lot terier og væddemål.

Årsrapporten for Dansk Sejlunion for 2020 er aflagt efter samme principper som sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt  med at de indt jenes. I resultatopgørelsen indregnes lige-
ledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Akt iver indregnes i balancen, når det  er sandsynligt, at  fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde unio-
nen, og akt ivets værdi kan måles pålideligt .

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt , at fremtidige økonomiske fordele vil fragå uni-
onen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt .

Ved første indregning måles akt iver og forpligtelser t il kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-
telser som beskrevet for hver enkelt  regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrappor-
ten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Periodisering

Væsent lige indtægter og udgifter, herunder obligationsrenter, periodiseres på balancedagen.

Projektindtægter (øremærkede midler)

Projekt indtægter (øremærkede midler) indtægtsføres i det  regnskabsår, hvori omkostningen afholdes.

Balancen

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 t il 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 akt iveres, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afslut tet  brugst id.

Kostprisen omfat ter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyt tet  anskaffelsen indtil det  t ids-
punkt , hvor aktivet  er klar til at  blive taget i brug.
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Dansk Sejlunion

Årsrapport 2020

11

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af akt ivernes forventede brugstider
og restværdi heref ter:

Brugstid

Både 3 - 5 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsakt iver opgøres som forskellen mellem salgspris med fra-
drag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet . Fort jeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

It -systemer er afskrevet t il en bogført  værdi på 0.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dat tervirksomheder 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 net torealisat ionsværdien er lavere end kostprisen, nedskri-
ves til denne lavere værdi.

Egenkapital

Egenkapital udgøres af henholdsvis fr i, reserveret  og bunden egenkapital.

Reserveret  kapital t il elite- og talentarbejde er t ilvejebragt ved generalforsamlingens disponering af  t idli-
gere års overskud.

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

Gældsforpligtelser

Gæld måles t il amort iseret kostpris, som typisk svarer til nominel værdi.

Momsregistrering

Dansk Sejlunion er momspligt ig af salgsakt iviteter og sponsorindtægter.

Der fratrækkes indgående moms af  administrationsudgifter med en forholdsmæssig andel, beregnet på
baggrund af forholdet  mellem momspligt ige og ikke-momspligt ige indtægter. Moms af direkte udgifter til
salgs- og sponsorakt iviteter fratrækkes fuldt  ud i momsgrundlaget.
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Dansk Sejlunion

Årsrapport  2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse
Budget

Note 2020 2020 2019

Tilskud fra Danmarks Idrætsforbund 1 5.771.420 6.197.724 5.292.350
Projektstøt te og sponsorer 2.120.080 2.041.000 2.377.205
Klubkont ingenter og -forsikringer 5.907.083 5.878.000 5.773.515
Elite- og talent indtægter 14.077.594 12.967.276 16.523.505
Andre indtægter 2 3.756.375 4.055.000 4.200.962
Indtægter i alt 31.632.552 31.139.000 34.167.537

Sejladsområdet 3 5.144.787 5.873.000 5.180.995
Elite- og talentområdet 4 16.723.305 15.894.500 19.661.817
Uddannelse og internat ionalt 5 1.268.032 2.014.000 1.858.886
Ledelse 6 1.616.500 2.569.500 1.873.068
Kommunikat ion og IT 7 2.682.922 2.360.000 2.456.427
Produkter og ydelser 103.542 130.000 205.269
Administrat ion Fællesomk. 8 2.551.020 2.788.000 2.655.513
Omkostninger i alt 30.090.108 31.629.000 33.891.975

Årets resultat Dansk Sejlunion 1.542.444 -490.000 275.562

Resultat  DS Klubfinans P/ S -9.810 -10.000 -10.328

Årets resultat 1.532.634 -500.000 265.234

Resultatdisponering:

Overføres t il fr i egenkapital 1.616.457 -500.000 723.951

Overføres t il reserveret  egenkapital, Elite og talent -83.823 0 -458.717

1.532.634 -500.000 265.234

12
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Dansk Sejlunion

Årsrapport  2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note 2020 2019

AKTIVER

Anlægsaktiver
Materielle anlægsakt iver 9 873.107 823.299
Finansielle anlægsakt iver 10 500.740 510.550
Anlægsaktiver i alt 1.373.847 1.333.849

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger 83.098 106.510

Tilgodehavender
Debitorer 1.043.832 1.542.899
Lånedebitorer 514.300 616.600
Forudbetalte omkostninger 114.306 176.004
Andre t ilgodehavender 283.511 385.408
Tilgodehavender i alt 1.955.949 2.720.911

Værdipapirer 1.745.938 1.767.525

Likvider 11.456.391 6.497.093

Omsætningsaktiver i alt 15.241.376 11.092.039

AKTIVER I ALT 16.615.223 12.425.888
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Dansk Sejlunion

Årsrapport  2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note 2020 2019

PASSIVER

Egenkapital
Fri egenkapital 5.832.448 4.237.578
Reserveret  egenkapital, Elite og talent 0 83.823
Bunden egenkapital, Lånefond 1.860.250 1.860.250
Egenkapital i alt 11 7.692.698 6.181.651

Langfristede gældsforpligtelser
Feriepengeforpligtelse, indefrysning 0 376.387
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 376.387

Kortfristede gældsforpligtelser
Kreditorer 1.541.596 979.962
Gæld t il sejlere 105.284 104.366
Mellemregning DIF 1.065.971 640.377
Mellemregning kraftcentre 435.507 751.547
Mellemregning Vild med Vand 634.252 581.474
Forudmodtaget indtægter 151.700 17.800
Periodiseret projektmidler 12 2.594.289 1.179.945
Anden gæld 722.575 693.063
Skyldig moms m.v. 333.461 90.061
Feriepengeforpligtelse 1.337.890 829.255
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 8.922.525 5.867.850
Gældsforpligtelser i alt 8.922.525 6.244.237

PASSIVER I ALT 16.615.223 12.425.888

Eventual- og kautionsforpligtelser 13
Ikke bogførte akt iver 14
Gaveindsamling - LL § 8A 15
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Dansk Sejlunion

Årsrapport  2020

2020 Budget 2020 2019

1 Tilskud fra Danmarks Idrætsforbund 5.771.420 6.197.724 5.292.350

5.771.420 6.197.724 5.292.350

2 Andre indtægter
Tilskud fra Kulturministeriet 31.384 28.000 35.607
Indtægter eksterne 826.455 710.000 750.660
Salg af produkter og ydelser 2.134.066 2.202.000 2.099.848
Kurser og uddannelse 435.511 915.000 1.062.984
Donat ioner 286.817 130.000 213.655
Finansielle indtægter 21.409 70.000 22.891
Andre indtægter 20.733 0 15.317
Andre indtægter i alt 3.756.375 4.055.000 4.200.962

3 Sejladsområdet

Kapsejlads 525.361 650.000 545.722
Sejladsområdet fælles 1.866.559 1.814.000 1.518.746

Tursejlads 146.658 255.000 255.288
Udviklingskonsulenter 1.935.725 2.344.000 2.081.877
Ungdom og klubudvikling 320.484 460.000 379.362
Sejlsportsligaen 350.000 350.000 400.000
Sejladsområdet i alt 5.144.787 5.873.000 5.180.995

4 Elite- og talentområdet

DS Elite 707.057 900.000 1.806.568
DS/ Team DK Elite Sejlerstøt te og akt iviteter 6.722.872 5.137.000 7.580.753
DS/ Team DK Elite Talentudvikling 1.425.490 2.051.500 2.018.294
DS/ Team DK Elite Trænere og eksperter 7.867.886 7.806.000 8.256.202

Elite- og talentområdet i alt 16.723.305 15.894.500 19.661.817

5 Uddannelse og internationalt

Internat ionale relat ioner 627.273 750.000 632.441
Kurser og uddannelse 232.332 910.000 891.701
Frit idssejlerkort 408.427 354.000 334.744
Uddannelse og internationalt i alt 1.268.032 2.014.000 1.858.886

6 Ledelse

Ledelse 1.352.472 2.097.000 1.508.775
Polit isk ledelse 264.028 472.500 364.293
Ledelse i alt 1.616.500 2.569.500 1.873.068

Der er i 2020 indregnet 150 t .kr. t il formanden i form af fr ikøb.

7 Kommunikation og IT
IT 1.906.431 1.733.000 1.832.968
Kommunikat ion og information 776.491 627.000 623.459
Kommunikation og IT i alt 2.682.922 2.360.000 2.456.427

Heraf udgør de 1.506.724 kr. t ilskud t il elite- og talentområdet og opfyldelsen af forpligtelsen mellem Team

Danmark og Dansk Sejlunion.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter
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Dansk Sejlunion

Årsrapport  2020

2020 Budget 2020 2019

8 Administration Fællesomk.

Administrat ion Fællesomk. 2.270.106 2.507.000 2.419.601
DIF forsikringer 280.914 281.000 235.912
Administration Fællesomk. i alt 2.551.020 2.788.000 2.655.513

9 Materielle anlægsaktiver
DH/ Web-sejler IT-platform Joller Elite

Anskaffelsessum, primo 751.500 1.005.347 418.470
Tilgang 0 0 0
Afgang 0 0 0
Anskaffelsessum, ult imo 751.500 1.005.347 418.470

Afskrivninger, primo 751.500 1.005.347 418.470
Af- og nedskrivninger i året 0 0 0
Afgang afskrivninger 0 0 0
Afskrivninger, ult imo 751.500 1.005.347 418.470

Bogført  værdi 0 0 0

Trænerbåde Total

Anskaffelsessum, primo 1.185.100 3.360.417
Tilgang 307.316 307.316
Afgang 0 0
Anskaffelsessum, ult imo 1.492.416 3.667.733

Afskrivninger, primo 361.801 2.537.118
Af- og nedskrivninger i året 257.508 257.508
Afgang afskrivninger 0 0
Afskrivninger, ult imo 619.309 2.794.626

Bogført  værdi 873.107 873.107

10 Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i

datter-

virksomheder

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

Værdireguleringer 1. januar -39.450
Årets værdireguleringer -9.810
Værdireguleringer 31. december -49.260

Regnskabsmæssig værdi 31. december 500.740

Navn
Stemme- og

ejerandel

DS Klubfinans Komplementar ApS 100%
DS Klubfinans P/ S 100%

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter
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Dansk Sejlunion

Årsrapport  2020

2020 2019

11 Egenkapital
Fri egenkapital, primo 4.237.578 3.491.646
Regulering af værdipapirer -21.587 21.981
Overført  f ra resultatdisponering 1.616.457 723.951
Fri egenkapital, ult imo 5.832.448 4.237.578

Reserveret  egenkapital Elite og talent, primo 83.823 542.540
Overført  fra resultatdisponeringen -83.823 -458.717
Reserveret  egenkapital Elite og talent, ult imo 0 83.823

Bunden egenkapital Lånefond, primo 1.860.250 1.860.250
Overført  f ra resultatdisponering 0 0
Bunden egenkapital Lånefond, ult imo 1.860.250 1.860.250

Egenkapital i alt 7.692.698 6.181.651

12 Periodiseret projektmidler
Team Danmark t illægsbevilling 1.629.063 579.945
Danmarks Idrætsforbund t illægsbevilling 296.580 600.000
Øvrige Projektmidler 668.646 0
Periodiseret projektmidler i alt 2.594.289 1.179.945

13 Eventual- og kautionsforpligtelser

14 Ikke bogførte aktiver

Antal Samlet værdi

Elite og talent
49er 1 150.000
49er FX 1 150.000
Containere 5 360.000
Gummibåde 6 390.000
Laser 7 61.000
Nacra 17 2 230.000

Kapsejlads
Kapsejladstrailere 2 80.000

Ungdom og klubudvikling
Aktivitetstrailere 9 300.000
Fevatrailere 2 60.000

Noter

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Dansk Sejlunion har st illet  garant i for i alt  kr. 25.000 (2019: 62.500) for klubbers lån i Danmarks

Idrætsforbund.

Dansk Sejlunion har indgået leasingaftaler for biler med en samlet fremidig forpligtelse på 349 t .kr., hvoraf 248

t.kr. forfalder i 2021.

Ikke bogførte akt iver udgøres af både m.v. hvort il der er modtaget eksterne t ilskud fra Team Danmark,

sponsorer og fonde. Dansk Sejlunion ejer følgende akt iver, der ikke indgår i balancens akt ivsum, og hvis værdi

skønsmæssigt udgør følgende pr. 31.12.2020

Dansk Sejlunion har herudover ikke påtaget sig kaut ions- og eventualforpligtelser.
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Dansk Sejlunion

Årsrapport  2020

15 Gaveindsamling - LL § 8A

Saldo primo 0
Indtægter via Betternow.org 252.817
Indtægter ved direkte donat ioner 34.000
Indsamlingsomkostninger 0
Saldo indbetalinger ult imo 286.817

Udbetalinger i året
Lynæs  sejl- og kajakklub Støt te t il projekter og akt iviteter jan. 20 t il dec. 20 -82.600
Kolding Sejlklub Støt te t il projekter og akt iviteter jan. 20 t il dec. 20 -24.050
KDY Støtte t il projekter og akt iviteter jan. 20 t il dec. 20 -126.120
Egå Sejlklub Støtte t il projekter og akt iviteter jan. 20 t il dec. 20 -2.500
Snekkersten Skotterup Sejlklub Støtte t il projekter og akt iviteter jan. 20 t il dec. 20 -31.172
Kaløvig Sejlklub Støt te t il projekter og akt iviteter jan. 20 t il dec. 20 -3.000
Hellerup Sejlklub Støt te t il projekter og akt iviteter jan. 20 t il dec. 20 -2.250
Sletten bådeklub Støtte t il projekter og akt iviteter jan. 20 t il dec. 20 -15.000
Lystsejladsmuseet Støtte t il projekter og akt iviteter jan. 20 t il dec. 20 -100
Dansk Sejlunion -25

Udbetalinger i alt -286.817

Rest (overføres t il næste år) 0

Beretning

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.

Indsamlingen er foretaget af Dansk Sejlunion i perioden 1. januar – 31. december 2020 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.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter
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Anne Møller Mikkelsen Skovbølling
Bestyrelse
På vegne af: Dansk Sejlunion
Serienummer: PID:9208-2002-2-241295361627
IP: 212.112.xxx.xxx
2021-03-27 12:09:38Z

Christian Sparre Hangel
Bestyrelse
På vegne af: Dansk Sejlunion
Serienummer: PID:9208-2002-2-856248722776
IP: 188.178.xxx.xxx
2021-03-30 06:57:51Z

Per Risvang Sørensen
Bestyrelse
På vegne af: Dansk Sejlunion
Serienummer: PID:9208-2002-2-565933996669
IP: 62.107.xxx.xxx
2021-03-31 14:48:51Z

Thomas Holm Christensen
Statsautoriseret revisor
På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Serienummer: PID:9208-2002-2-767286499163
IP: 87.59.xxx.xxx
2021-04-04 14:34:18Z

Ulrik B Vassing
Statsautoriseret revisor
På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Serienummer: CVR:30700228-RID:77180494
IP: 85.204.xxx.xxx
2021-04-05 08:35:32Z
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