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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 1. januar – 31. december 2014 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 2014 samt af resultatet af unionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Brøndby, den 9. marts 2015
Generalsekretær:

Mads Kolte-Olsen
generalsekretær

Bestyrelse:

Hans Natorp
formand

Henrik Voldsgaard
næstformand

Erik Schulz
politisk økonomiansvarlig

Ole Ingemann Nielsen

Jesper A. Andersen

Mads Christensen

Christina Nielsen

Line Markert
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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
2014.
Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Brøndby, den 9. marts 2015

H.C. Hansen
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Den uafhængige revisors erklæring

Til bestyrelsen i Dansk Sejlunion

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Sejlunion for
perioden 1. januar – 31. december 2014. Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010, kap. 4 og 6.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskabet, 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 nødvendig for at udarbejde
årsregn-skabet uden væsentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Herudover har ledelsen ansvaret for, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med
indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
vores revision i overensstemmelse med internationale
standarder om revision, yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik og
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen
for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet
er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger
for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger
af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for
unionens udarbejdelse af et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation. Formålet hermed er at udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om
effektiviteten af Dansk Sejlunions interne kontrol. En
revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens
valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens
regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den sam-
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lede præsentation af årsregnskabet.
Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om
der er etableret forretningsgange og interne kontroller,
der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet
af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og
andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
revisionskonklusion.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede af
Dansk Sejlunions finansielle stilling pr. 31. december
2014 samt af Dansk Sejlunions finansielle resultat for
1. januar – 31. december 2014 i overensstemmelse
med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21.
december 2010, kap. 4 og 6.
Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret
forretningsgange og interne kontroller, der understøtter,
at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er
i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Supplerende oplysninger vedrørende forståelse
af revisionen
Dansk Sejlunion har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noterne for regnskabsåret 2014 medtaget
det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. Budgettal
for 2014 er ikke omfattet af vores revision.

København, den 9. marts 2015
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab

Torben Kristensen
statsaut. revisor
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Ledelsesberetning

Unionsoplysninger

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.:
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Bestyrelse
Hans Natorp, bestyrelsesformand
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Jesper A. Andersen
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Generalsekretær
Mads Kolte-Olsen
Revision
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Godkendt 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 269 klubber med et samlet antal medlemmer på
55.750 i 2014 (2013: 58.163). Dansk Sejlunion er det
10. største forbund under Danmarks Idrætsforbund.
Dansk Sejlunions samlede omsætning var i 2014 på 35
mio. kr.

Årets overskud på 525 t.kr. disponeres til den frie
egenkapital. Dette bringer den frie egenkapital op på
3.617 t.kr. inklusiv regulering af værdipapirer (58 t.kr.).
Ledelsen anser en fri egenkapital på 2.900 t.kr. som
passende for et forbund som Dansk Sejlunion.

Årets resultat
Årets resultat viser et overskud på 525 t.kr. Budgetteret
resultat var på 275 t.kr. Derved er årets resultat 250
t.kr. bedre end budgetteret. Resultatet er primært fremkommet gennem en fortsat stram styring og optimering
af omkostninger til administration, it og bladproduktion
på tværs af Dansk Sejlunions aktiviteter. Resultatet er
samlet set meget tilfredsstillende.
Årets indtægter er på 34.921 t.kr., hvilket er 178 t.kr.
mindre end budgetteret. Afvigelsen skyldes primært
lavere indtægtsføring af projektmidler, som følge af mindre aktivitet i en række projekter (975 t.kr.) samt højere
indtægter i Eliten fra bl.a. OL-midlerne (745 t.kr.). Der
har desuden været mindre salg af produkter og ydelser
(278 t.kr.) samt færre indtægter fra klubkontingenterne
(156 t.kr.) som følge af færre registrerede medlemmer.
Årets omkostninger inklusive resultatet af DS Klubfinans P/S er på 34.396 t.kr., hvilket er 428 t.kr. mindre
end budgetteret. Afvigelsen skyldes flere faktorer. Det
væsentligste positive bidrag kommer gennem besparelser opnået indenfor administration (555 t.kr.), kommunikation (600 t.kr.) og it (348 t.kr.), i alt 1.681 t.kr.
Heraf har optimeringen af driften og aftalerne vedrørende bladet Sejler bidraget med 523 t.kr. Sejlsportsligaen har haft et merforbrug på 397 t.kr., og elite- og
talentaktiviteterne har haft et merforbrug på 1.565 t.kr.
i forhold til budget. Elite- og talentområdets merforbrug
følger af øget sejlerstøtte og trænings- /stævneaktiviteter (661 t.kr.) samt både og grej til sejlere og trænere
(1.039 t.kr.).
Ungdomsområdet har haft et mindre aktivitetsniveau
og dermed mindre ressourceforbrug vedrørende ATKimplementeringsprojekter (506 t.kr.).
Uddannelse har anvendt 49 t.kr. mere end budgetteret som følge af øgede kursusaktiviteter. Dette modsvares af øgede indtægter på kurserne. DS Klubfinans P/S
har i opstarten i 2014 haft omkostninger på 69 t.kr. til
udarbejdelse af aftaler m.m.

Væsentlige begivenheder med betydning for
årsregnskabet 2014
I 2014 er der fratrådt en medarbejder i sejladsområdet
og en medarbejder i administrationen. Derved er der pr.
31. december 2014 19 fastansatte fuldtidsmedarbejdere i Sekretariatet.
TORM støtter fortsat udviklingen i Dansk Sejlsport i
2014 med hovedvægten på projekter indenfor klubudvikling, ungdoms-, talent- og elitearbejdet med i alt
ca. 7 mio. kr. Som følge af den nødvendige prioritering
i Dansk Sejlunion i 2014 har der blandt andet været
et højt aktivitetsniveau indenfor klubudvikling, TORMtrailere og talentarbejdet samt et mindre aktivitetsniveau
indenfor eksempelvis ATK-implementeringen.
Danmarks Idrætsforbund har i 2014 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,
kapsejladser samt medlemstal.
Team Danmark har i 2014 støttet Dansk Sejlunions
talent- og eliteaktiviteter med 8,3 mio. kr. Denne støtte
er målrettet talent- og elitearbejdet og går blandt andet
til aktivitets- og grejstøtte til de sejlere, som er en del af
Dansk Sejlunions holdstruktur, trænerlønninger og til at
finansiere platformen for talent- og elitearbejdet i Dansk
Sejlunion.
Dansk Sejlunion har i foråret 2014 anskaffet 7 stk.
J/70-ere for at kunne levere ensartede både af høj
sportslig værdi til Sejlsportsligaen. Bådene er anskaffet for 2.149 t.kr. Bådene er finansieret med Dansk
Sejlunions likvider.
Dansk Sejlunion har i 2014 oprettet selskaberne DS
Klubfinans P/S og DS Klubfinans Komplementar ApS.
Formålet med selskaberne er at lette medlemsklubbernes anskaffelse af J/70-ere ved at tilbyde klubberne
finansiering gennem DS Klubfinans P/S som en leasingmodel, alternativt som et kontantsalg til klubben. Datterselskaberne er 100 % ejet af Dansk Sejlunion. Der er
samlet indskudt 550 t.kr. i de to selskabers egenkapi-
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tal. Der har i 2014 været omkostninger til opstartsaktiviteter i DS Klubfinans P/S på 69 t.kr. Der har ikke været
yderligere aktiviteter i selskaberne i 2014.
Forventninger til fremtiden
Dansk Sejlunions indtægter forventes at være stabile
eller stigende i 2015 og 2016. Herefter har Dansk Sejlunion behov for ny ekstern finansiering for at kunne opretholde det nuværende aktivitetsniveau. Det at skaffe
yderligere indtægter til udviklingen af dansk sejlsport
er derfor højt prioriteret i Dansk Sejlunion. Bestyrelsen
har derfor til hensigt i 2015 at investere ca. 500 t.kr. af
den frie egenkapital i et projekt, der skal styrke Dansk
Sejunions profil og evne til at tiltrække ekstern finansiering i de kommende år.
Medlemstallet forventes at falde yderligere i løbet
af de næste par år for derefter at stabilisere sig. Indtægterne fra Danmarks Idrætsforbund F forventes
uændrede, og indtægterne fra Team Danmark forventes stigende i 2015 og 2016. Dansk Sejlunion har i sin
egenskab af Verdensklasseforbund indgået en rammeaftale med Team Danmark, der løber frem til og med
2016. I 2015 forventer Dansk Sejlunion en støtte fra
Team Danmark på 8,9 mio. kr.
Dansk Sejlunion fortsætter sit gode samarbejde
med TORM om støtte til bl.a. klubudvikling og talentog ungdomsarbejdet. Den nuværende kontrakt løber
frem til og med 2016, og støtten fra TORM forventes
uændret for 2015.
Finansiel stilling
I 2014 er værdien af Dansk Sejlunions obligationsbeholdning opskrevet med 58 t.kr. som følge af en ikke
realiseret kursstigning. Efter denne opskrivning samt
disponering af årets resultat vil egenkapitalen udgøre
5.477 t.kr., heraf 3.617 t.kr. i fri egenkapital ud af en
balance på 12.569 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 begivenheder efter statusdagen, som har betydning for regnskabet 2014.
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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 2014 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 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.
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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 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.
Anvendt regnskabspraksis
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende
vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi herefter:
Brugstid
It-platform
Både

Egenkapital
Egenkapital udgøres af henholdsvis fri og bunden
egenkapital. 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 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,
sponsorindtægter og sejlsportsligaen.
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.

7 år
3 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.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Resultatopgørelse

2014

Budget
2014

2013

Tilskud fra Danmarks Idrætsforbund

5.156.501

5.127.093

5.136.680

Projektstøtte og sponsorer

5.192.638

6.109.000

4.431.271

Klubkontingenter og -forsikringer

5.762.161

5.918.509

5.867.215

13.936.154

13.190.654

12.846.673

Note

Elite- og talentindtægter
Andre indtægter

1

3.598.059

3.773.200

6.230.379

Sejlsportsligaen

2

1.275.440

980.000

0

34.920.953

35.098.456

34.512.218

Indtægter i alt
Sejlsportsligaen

2

1.673.365

980.000

0

Sejladsområdet

3

6.057.597

7.010.183

5.843.183

Elite- og talentområdet

4

16.555.216

14.989.877

13.750.021

Uddannelse og internationalt

5

1.534.062

1.650.500

2.556.930

Ledelse

6

2.341.840

2.346.523

2.915.669

Kommunikation og IT

7

2.785.300

3.733.637

2.830.778

182.435

360.000

674.620

3.197.395

3.752.923

4.403.199

0

0

670.000

34.327.210

34.823.643

33.644.400

Årets resultat Dansk Sejlunion

593.743

274.813

867.818

Resultat DS Klubfinans P/S

-68.750

0

0

Årets resultat

524.993

274.813

867.818

524.993

274.813

987.818

0

0

-120.000

524.993

274.813

867.818

Produkter og ydelser
Administration Fællesomk.

8

OL midler
Omkostninger i alt

Resultatdisponering:
Overføres til fri egenkapital
Overføres til bunden egenkapital
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Balance

Note

2014

2013

AKTIVER

Materielle anlægsaktiver

9

3.484.837

1.933.074

Finansielle anlægsaktiver

10

481.250

0

3.966.087

1.933.074

236.045

342.232

1.449.076

1.319.787

Lånedebitorer

538.550

918.515

Forudbetalte omkostninger

149.411

298.859

68.750

0

0

52.961

190.548

386.342

Tilgodehavender i alt

2.396.335

2.976.464

Værdipapirer

2.017.388

1.959.359

Likvider

3.953.317

5.137.091

Omsætningsaktiver i alt

8.603.085

10.415.146

12.569.172

12.348.220

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger

Tilgodehavender
Debitorer

Mellemregning DS Klubfinans P/S
Tilgodehavende skat og moms
Andre tilgodehavender

AKTIVER I ALT
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

2014

2013

Fri egenkapital

3.616.962

3.033.941

Bunden egenkapital, Lånefond

1.860.250

1.860.250

11

5.477.212

4.894.191

Jubilæumsfond

12

0

0

TORM projektmidler

13

855.759

1.710.758

OL midler

14

1.668.697

1.665.245

2.524.456

3.376.003

Kreditorer

606.762

1.003.369

Gæld til sejlere

126.530

96.732

1.243.698

1.191.873

91.320

0

Anden gæld

1.417.680

721.870

Feriepengeforpligtelse

1.081.514

1.064.182

Gældsforpligtelser i alt

4.567.504

4.078.026

12.569.172

12.348.220

Note
PASSIVER

Egenkapital

Egenkapital i alt

Hensættelser

Hensættelser i alt

Gældsforpligtelser

Mellemregning DIF
Forudmodtaget indtægter

PASSIVER I ALT

Eventual- og kautionsforpligtelser

15

Ikke bogførte aktiver

16
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Noter

2014

Budget
2014

2013

0

29.000

29.169

255.972

255.000

338.431

1.010.654

1.050.000

860.275

979.985

1.201.200

1.402.855

Kurser og uddannelse

1.154.470

1.056.500

1.200.726

DHIF handicapsejlads

32.606

26.500

0

DS 100 års jubilæum

0

0

701.000

Finansielle indtægter

74.298

75.000

94.621

Andre indtægter inkl. momsrefusion

90.074

80.000

1.603.302

3.598.059

3.773.200

6.230.379

Indtægter

1.275.440

980.000

0

Udgifter

1.673.365

980.000

0

-397.925

0

0

739.143

632.500

583.807

11.678

53.000

21.029

1.593.899

1.611.496

1.891.637

581.768

726.950

536.117

Udviklingskonsulenter

1.871.219

2.030.237

1.729.897

Ungdom og klubudvikling

1.259.890

1.956.000

1.080.696

Sejladsområdet i alt

6.057.597

7.010.183

5.843.183

Note

1

Andre indtægter
Tilskud fra Undervisningsministeriet
Tilskud fra Bladpuljen
Indtægter eksterne
Salg af produkter og ydelser

Andre indtægter i alt

2

Sejlsportsligaen

Sejlsportsligaen i alt

3

Sejladsområdet
Kapsejlads
Sejlads for fysisk handicappede
Sejladsområdet fælles
Tursejlads
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

2014

Budget
2014

2013

939.281

499.827

556.695

DS/Team DK Elite

15.615.935

14.490.050

13.193.326

Elite- og talentområdet i alt

16.555.216

14.989.877

13.750.021

233.255

399.000

1.273.696

Kurser og uddannelse

1.300.807

1.251.500

1.283.234

Uddannelse og internationalt i alt

1.534.062

1.650.500

2.556.930

1.764.887

1.754.023

1.675.253

Politisk ledelse

576.953

592.500

1.240.416

Ledelse i alt

2.341.840

2.346.523

2.915.669

IT

1.524.116

1.872.162

1.411.896

Kommunikation og information

1.261.184

1.861.475

1.418.882

Kommunikation og IT i alt

2.785.300

3.733.637

2.830.778

2.853.572

3.408.966

4.089.991

343.823

343.957

313.208

3.197.395

3.752.923

4.403.199

Note

4

Elite- og talentområdet
DS Elite

5

Uddannelse og internationalt
Internationale relationer

6

Ledelse
Ledelse

Der er i 2014 udbetalt 181 tkr. til
bestyrelsesformanden i form af frikøb.

7

8

Kommunikation og IT

Administration Fællesomk.
Administration Fællesomk.
DIF forsikringer
Administration Fællesomk. i alt
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Noter

Ombygning
sekretariat

DH/
Web-sejler

ITplatform

Sejlsport.dk
Ver 3.0

Materielle anlægsaktiver
Anskaffelsessum, primo
Tilgang
Afgang
Anskaffelsessum, ultimo

489.940
0
0
489.940

751.500
0
0
751.500

1.005.347
0
0
1.005.347

652.875
0
0
652.875

Afskrivnigner, primo
Afskrivninger i året
Afskrivninger, ultimo

489.940
0
489.940

187.875
107.357
295.232

153.852
144. 718
298.570

134.921
93.268
228.189

0

456.268

706.777

424.686

DS både
J 70
0
2.149.142
0
2.149.142

Total
2.899.662
2.149.142
0
5.048.804

0
252.036
252.036

966.588
597.379
1.563.967

1.897.106

3.484.837

Note
9

Bogført værdi

Anskaffelsessum, primo
Tilgang
Afgang
Anskaffelsessum, ultimo
Afskrivninger, primo
Afskrivninger i året
Afskrivninger, ultimo
Bogført værdi

10

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kostpris 1. januar
Tilgang
Afgang
Kostpris 31. december

0
550.000
0
550.000

Værdireguleringer 1. januar
Årets værdireguleringer
Værdireguleringer 31. december

0
-68.750
-68.750

Regnskabsmæssig værdi 31. december

481.250

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

Noter

2014

2013

3.033.941

2.204.491

58.028

-158.368

524.993

987.818

Fri egenkapital, ultimo

3.616.962

3.033.941

Bunden egenkapital Lånefond, primo

1.860.250

1.980.250

0

-120.000

Bunden egenkapital Lånefond, ultimo

1.860.250

1.860.250

Egenkapital i alt

5.477.212

4.894.191

Jubilæumsfond, primo

0

450.000

Tilgang i året

0

0

Afgang i året

0

-450.000

Jubilæumsfond, ultimo

0

0

OL midler, primo

1.665.245

886.265

Tilgang i året

1.387.103

1.448.980

Afgang i året

-1.383.651

-670.000

1.668.697

1.665.245

Note

11

Egenkapital
Fri egenkapital, primo
Regulering af værdipapirer
Overført fra resultatdisponering

Overført fra resultatdisponering

12

13

Jubilæumsfond

TORM projektmidler
Projektmidler disponeres/periodiseres efter aftale med TORM.

14

OL midler

OL midler, ultimo
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Noter

Note

15

Eventual- og kautionsforpligtelserforpligtelser
Dansk Sejlunion har stillet garanti for i alt kr. 368.500 (2013: 217.500 kr.) for klubbers lån i Danmarks
Idrætsforbund.
Dansk Sejlunion har indgået leasingaftaler for biler med en samlet fremidig forpligtelse på 642 tkr.,
hvoraf 443 tkr. forfalder i 2015.
Dansk Sejlunion har indgået aftale om at indskyde op til 1 mio. kr. i DS Klubfinans P/S.
Heraf er 500 tkr. indbetalt ved stiftelsen af selskabet i 2014.
Dansk Sejlunion har herudover ikke påtaget sig kautions- og eventualforpligtelser.

16

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. 31.12.2014:

Antal

Samlet værdi

49er

10

770.000

Grej

5

180.000

Gummibåde

6

815.000

Laser

7

235.000

Nacra 17

3

420.000

Øvrige

7

246.000

2

150.000

Aktivitetstrailere

9

465.000

Fevatrailere

4

200.000

Elite og talent

Kapsejlads
Kapsejladstrailere

Ungdom og klubudvikling
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