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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 1. januar – 31. december 2016 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 2016 samt af resultatet af unionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Brøndby, den 27. februar 2017

Generalsekretær:

Mads Kolte-Olsen

Bestyrelse:

Hans Natorp
formand

Henrik Voldsgaard
næstformand

Line Markert
politisk økonomiansvarlig

Christian Hangel

Jesper A. Andersen

Peter Bjerremand Jensen

Christina Nielsen

Jørgen Larsen
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Interne revisorers påtegning

Til generalforsamlingen i Dansk Sejlunion
Som generalforsamlingsvalgte interne revisorer i
Dansk Sejlunion har vi i tilknytning til den revision,
der er foretaget af de eksterne revisorer, revideret
årsregnskabet for 2016.
Den udførte revision
Vores revision har været baseret på en række revisionshandlinger med henblik på at opnå bevis for,
at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 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 retvisende billede af Dansk Sejlunions resultat for 2016
og finansielle stilling pr 31. december 2016.
Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Brøndby, den 27. februar 2017

H.C. Hansen
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Den uafhængige revisors erklæring

Til generalforsamlingen i Dansk Sejlunion

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Sejlunion for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, 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 finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet
af unionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2016 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
internationale standarder om revision og de yderligere
krav der er gældende i Danmark, samt god offentlig
revisionsskik, 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”.
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.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
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. Budgettal er ikke omfattet af vores revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701
af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledelsen har end-
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videre 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 årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, 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 overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,
samt god offentlig revisionsskik, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer 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 overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god
offentlig revisionsskik, 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 fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
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sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste
udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern
kontrol.
•	Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, 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 regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som
ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
•	Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fort-sat drift er passende, samt om der på grundlag
af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed 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 revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i
årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke
er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores
konklusioner er baseret på det revisionsbevis, 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 til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de
underliggende transaktioner og begivenheder på en
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

bindelse 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 ledelsesberetningen 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 opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Kulturministeriets bekendtgørelse
nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt
andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige
observationer, 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
konklu-sion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det
vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den for-
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Den uafhængige revisors erklæring

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og
forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der
er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen
af de midler og driften af unionen, der er omfattet af
regnskabet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er
det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel
juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved
juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af
sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner,
der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre
forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis. Ved 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 det
union, der er omfattet af regnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at
rapportere i den forbindelse.

København, den 27. februar 2017
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR. Nr, 30700228

Torben Kristensen
statsaut. revisor
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Mads Heinkov
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.:

62 49 65 17

Bestyrelse
Hans Natorp, formand
Henrik Voldsgaard, næstformand
Line Markert, politisk økonomiansvarlig
Christian Hangel
Jesper A. Andersen
Peter Bjerremand Jensen
Christina Nielsen
Jørgen Larsen
Generalsekretær
Mads Kolte-Olsen
Revision
Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg
H. C. Hansen, Intern revisor
Jørgen Meyer, Intern revisor
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet
Dansk Sejlunion er den nationale hovedorganisation
for 260 klubber med et samlet antal medlemmer på
54.843 i 2016 (2015: 55.653). Dansk Sejlunion er det
11. største forbund under Danmarks Idrætsforbund.
Dansk Sejlunions samlede omsætning var i 2016 på
37 mio. kr. Dansk Sejlunion har pr. 31. december
2016 17 fastansatte fuldtidsmedarbejdere i sekretariatet. Dertil kommer 3 trænere med tidsbegrænset
ansættelse.
Årets resultat
Årets resultat viser et overskud på 2.214 t.kr. Budgetteret resultat var på -350 t.kr. Resultatet for 2016 er
skabt ved, at Dansk Sejlunions sekretariat i hele 2016
har haft fokus på dels lave omkostninger, dels på at
sikre indtægter for derved at skabe et godt udgangspunkt for Dansk Sejlunions fortsatte aktiviteter i 2017.
Resultatet er samlet set meget tilfredsstillende. En del
af overskuddet, 607 t.kr., skyldes en ændring af den
regnskabsmæssige håndtering af de midler, som bestyrelsen tidligere har reserveret til elite- og talentarbejdet
og forberedelse af OL. Resultatet for Dansk Sejlunion er
samlet set meget tilfredsstillende.
Årets indtægter er på 37.078 t.kr. hvilket er 3.467
t.kr. mere end budgetteret. Afvigelsen skyldes primært
øgede elite- og talentindtægter, TORM-projektstøtte og
indtægter vedrørende Sejlsportsligaen.
Årets omkostninger er på 34.876 t.kr. hvilket er 915
t.kr. højere end budgetteret. Sejlsportsligaen og Elite-og
Talentområdet opnåede nye indtægter til finansiering af
mere aktivitet og dermed større forbrug end budgetteret ved årets begyndelse.
DS Klubfinans har i 2016 bidraget med et resultat på
13 t.kr. Det budgetterede resultat var på 9 t.kr. Dette er
samlet set tilfredsstillende.
Bestyrelsen har valgt at disponere en del af årets
overskud, 1.007 t.kr., til den frie egenkapital. Dette
bringer den frie egenkapital op på 4.718 t.kr. inklusiv
regulering af værdipapirer på 56 t.kr. Ledelsen anser
en fri egenkapital på 2.900 t.kr. som passende for et
forbund som Dansk Sejlunion.
Bestyrelsen har desuden valgt at disponere den
resterende del af overskuddet, 1.207 t.kr., til reserveret egenkapital Elite- og Talent. Formålet med denne
disponering er at sikre kontinuiteten i Sejlerlandsholdets
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arbejde i de kommende år, hvor finansiering fra sponsorater endnu ikke er afklaret.
Væsentlige begivenheder med betydning for
årsregnskabet 2016
TORM har også i 2016 støttet Dansk Sejlunion med
hovedvægten på projekter indenfor klubudvikling,
ungdoms-, talent- og elitearbejdet med i alt ca. 7 mio.
kr., samt en ekstra donation på 1,5 mio. kr. til forberedelsen og gennemførelsen af OL i Rio.
Danmarks Idrætsforbund har i 2016 støttet Dansk
Sejlunions aktiviteter med knap 5 mio. kr. Danmarks
Idrætsforbunds støtte tildeles i 2016 og 2017 hovedsageligt efter de aktiviteter, som Dansk Sejlunion
gennemfører indenfor klubudvikling, kursusaktiviteter,
ungdomsaktiviteter, kapsejladser samt Dansk Sejlunions samlede medlemstal.
Team Danmark har i 2016 støttet Dansk Sejlunions
talent- og eliteaktiviteter med over 9,6 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. I 2016 var en stor del af denne støtte
rettet mod forberedelse og gennemførelse af OL 2016
i Rio.
I 2016 er Sejlsportsligaens aktiviteter blevet lagt over
i Dansk Sejlsportsliga Forening som er en selvstændig forening udenfor Dansk Sejlunion. De fremtidige
Sejlsportsliga-aktiviteter, den tilhørende økonomi og
det økonomiske ansvar vil ligge i Dansk Sejlsportsliga
Forening fremover. Dansk Sejlunion har givet tilsagn om
at støtte Dansk Sejlsportsliga Forening med 775 t.kr. i
2017.
Forventninger til fremtiden
Dansk Sejlunion forventer, at indtægterne for 2017
falder med ca. 8.800 t.kr. i forhold til 2016. Efter 2016
har Dansk Sejlunion behov for ny ekstern finansiering
for at kunne opretholde det nuværende aktivitetsniveau.
Dansk Sejlunion har i 2016 arbejdet målrettet på at
sikre den fremtidige finansiering og opretholdelsen af
aktiviteten. Dette arbejde vil fortsætte i 2017.
Indtægterne fra Danmarks Idrætsforbund forventes
uændrede. Indtægterne fra Team Danmark forventes at
falde med ca. 700 t.kr. i 2017 i forhold til OL-året 2016.
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Dansk Sejlunion har i sin egenskab af Verdensklasseforbund indgået endnu en rammeaftale med Team
Danmark. Aftalen løber frem til og med 2020. I 2017
forventer Dansk Sejlunion en støtte fra Team Danmark
på 8,9 mio. kr.
Dansk Sejlunion fortsætter samarbejdet med TORM
om støtte til bl.a. klubudvikling og talent- og ungdomsarbejdet. I 2017-2020 vil TORM støtte Dansk Sejlunion
med 2 mio. kr. årligt. I den hidtidige aftale, der udløb
med udgangen af 2016, gav TORM et støttebeløb på
ca. 7 mio. kr. årligt.
Finansiel stilling
I 2016 er værdien af Dansk Sejlunions obligationsbeholdning opskrevet med 56 t.kr. som følge af en ikke
realiseret kursstigning. Efter denne opskrivning samt
disponering af årets resultat vil egenkapitalen udgøre
7.786 t.kr. heraf 4.718 t.kr. i fri egenkapital ud af en
balance på 12.376 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
2016.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

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 2016 er aflagt
efter samme principper som sidste år.
Der er foretaget ændringer i opstillingen af resultatopgørelsen. Sammenligningstallene er tilrettet til
ændringen.

Værdipapirer
Værdipapirer værdiansættes til dagsværdi (børskurs) på
balancedagen. Realiserede kursgevinster og -tab føres
via resultatopgørelsen, mens urealiserede kursgevinster
og -tab føres over egenkapitalen.

Resultatopgørelse
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 af-lægges, og som be- eller afkræfter forhold, der
eksisterede på balancedagen.

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).
Materielle 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 klar 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

7 år
3 - 5 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.

Periodisering
Væsentlige indtægter og udgifter, herunder obligationsrenter, periodiseres på balancedagen.
Projektomkostninger (øremærkede midler)
Projektomkostninger (øremærkede midler) indtægtsføres i det regnskabsår, hvori omkostningen afholdes.
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Finansielle anlægsaktiver

Resultatopgørelsen
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige
andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter
skat.
Balancen
Kapitalandele i dattervirksomheder måles ved første
indregning til kostpris og efterfølgende til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort
efter Dansk Sejlunions regnskabspraksis.

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.

Debitorer
Debitorer måles til amortiseret kostpris, som typisk
svarer til pålydende værdi. Værdien reduceres med
nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.
Varebeholdning
Varebeholdninger måles til kostpris. Såfremt nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til
denne lavere værdi.
Egenkapital
Egenkapital udgøres af henholdsvis fri, reserveret og
bunden egenkapital.
Reserveret kapital til elite- og talentarbejde er tilvejebragt ved generalforsamlingens disponering af tidligere
års resultatdisponering.
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 til 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.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Resultatopgørelse

2016

Budget
2016

2015

Tilskud fra Danmarks Idrætsforbund

4.879.060

4.889.000

4.896.308

Projektstøtte og sponsorer

3.724.000

2.944.000

3.654.479

Klubkontingenter og -forsikringer

5.710.119

5.517.015

5.660.288

17.057.634

16.056.000

15.367.317

Note

Elite- og talentindtægter
Andre indtægter

1

3.825.631

3.045.000

2.773.319

Sejlsportsligaen

2

1.881.275

1.160.000

1.611.680

37.077.719

33.611.015

33.963.391

Indtægter i alt
Sejlsportsligaen

2

1.883.624

1.160.000

2.001.606

Sejladsområdet

3

4.820.216

5.111.768

5.138.901

Elite- og talentområdet

4

17.826.805

17.167.000

17.246.908

Uddannelse og internationalt

5

1.543.950

1.349.000

1.467.783

Ledelse

6

3.093.681

2.893.023

2.350.243

Kommunikation og IT

7

2.917.034

2.995.000

2.711.968

172.074

240.000

200.816

2.618.463

3.044.898

2.788.117

34.875.847

33.960.689

33.906.342

2.201.872

-349.674

57.049

12.626

0

46.990

2.214.498

-349.674

104.039

Overføres til fri egenkapital

1.007.127

-349.674

104.039

Overføres til reserveret egenkapital, Elite og talent

1.207.371

0

0

0

0

0

2.214.498

-349.674

104.039

Produkter og ydelser
Administration Fællesomk.

8

Omkostninger i alt
Årets resultat Dansk Sejlunion
Resultat DS Klubfinans P/S
Årets resultat
Resultatdisponering:

Overføres til bunden egenkapital
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Balance

Note

2016

2015

AKTIVER

Materielle anlægsaktiver

9

1.128.239

3.286.065

Finansielle anlægsaktiver

10

540.866

528.240

1.669.105

3.814.305

312.882

151.088

Debitorer

466.186

504.416

Lånedebitorer

743.950

831.570

17.396

129.174

0

826.624

Mellemregning Vild med Vand

151.785

17.778

Andre tilgodehavender

540.841

269.623

Tilgodehavender i alt

1.920.158

2.579.185

Værdipapirer

2.007.392

1.951.858

Likvider

6.466.260

2.357.984

Omsætningsaktiver i alt

10.706.692

7.040.115

AKTIVER I ALT

12.375.797

10.854.420

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger

Tilgodehavender

Forudbetalte omkostninger
Mellemregning DS Klubfinans P/S
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

2016

2015

Fri egenkapital

4.718.132

3.655.471

Reserveret egenkapital, Elite og talent

1.207.371

0

Bunden egenkapital, Lånefond

1.860.250

1.860.250

11

7.785.753

5.515.721

12

0

601.770

0

601.770

Kreditorer

476.841

513.776

Gæld til sejlere

201.491

35.034

1.269.159

1.485.218

0

27.000

246.739

0

89.109

90.550

Anden gæld

787.144

1.468.605

Skyldig moms m.v.

293.632

93.669

Feriepengeforpligtelse

1.225.929

1.023.077

Gældsforpligtelser i alt

4.590.044

4.736.929

12.375.797

10.854.420

Note
PASSIVER

Egenkapital

Egenkapital i alt

Hensættelser
OL midler
Hensættelser i alt

Gældsforpligtelser

Mellemregning DIF
Mellemregning Kraftcenter
Mellemregning Danmarks Sejlsportsliga ApS
Forudmodtaget indtægter

PASSIVER I ALT

Eventual- og kautionsforpligtelser

13

Ikke bogførte aktiver

14
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Noter

2016

Budget
2016

2015

27.102

30.000

25.701

237.349

280.000

332.073

Indtægter eksterne

1.046.383

525.000

161.822

Salg af produkter og ydelser

1.101.733

1.153.000

1.069.354

Kurser og uddannelse

1.182.253

952.000

1.056.916

DHIF handicapsejlads

3.357

5.000

6.905

Finansielle indtægter

24.635

70.000

34.178

202.819

30.000

86.370

3.825.631

3.045.000

2.773.319

Indtægter

1.881.275

1.160.000

1.611.680

Udgifter

1.883.624

1.160.000

2.001.606

-2.349

0

-389.926

509.393

612.500

453.547

6.724

10.000

13.811

1.422.630

1.403.922

1.532.839

185.228

200.000

340.666

2.026.809

2.185.346

1.996.622

669.432

700.000

801.416

4.820.216

5.111.768

5.138.901

Note

1

Andre indtægter
Tilskud fra Kulturministeriet
Tilskud fra Bladpuljen

Andre indtægter inkl. momsrefusion
Andre indtægter i alt

2

Sejlsportsligaen

Sejlsportsligaen i alt

3

Sejladsområdet
Kapsejlads
Sejlads for fysisk handicappede
Sejladsområdet fælles
Tursejlads
Udviklingskonsulenter
Ungdom og klubudvikling
Sejladsområdet i alt
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Noter

2016

Budget
2016

2015

845.234

1.167.000

958.063

DS/Team DK Elite Sejlerstøtte og aktiviteter

6.811.136

6.323.469

7.811.168

DS/Team DK Elite Talentudvikling

1.848.474

2.060.000

1.888.424

DS/Team DK Elite Trænere og eksperter

8.321.961

7.616.531

6.589.253

17.826.805

17.167.000

17.246.908

424.558

269.000

337.417

Kurser og uddannelse

1.119.392

1.080.000

1.130.366

Uddannelse og internationalt i alt

1.543.950

1.349.000

1.467.783

2.564.371

2.348.023

1.773.410

Politisk ledelse

529.310

545.000

576.833

Ledelse i alt

3.093.681

2.893.023

2.350.243

IT

1.552.242

1.535.000

1.502.738

Kommunikation og information

1.364.792

1.460.000

1.209.230

Kommunikation og IT i alt

2.917.034

2.995.000

2.711.968

2.374.364

2.762.633

2.505.852

244.099

282.265

282.265

2.618.463

3.044.898

2.788.117

Note

4

Elite- og talentområdet
DS Elite

Elite- og talentområdet i alt
5

Uddannelse og internationalt
Internationale relationer

6

Ledelse
Ledelse

Der er i 2016 udbetalt 130 t.kr.
til formanden 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

IT-platform

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

402.589
107.357
509.946

443.288
151.291
594.579

321.457
93.268
414.725

0

241.554

410.768

238.150

DS både
J 70
2.149.142
0
-2.149.142
0

Joller Elite

Total

418.470
0
0
418.470

Trænerbåde
223.836
0
0
223.836

5.691.110
0
-2.149.142
3.541.968

560.079
0
-560.079
0

187.692
172.080
0
359.772

0
44.767
0
44.767

2.405.045
568.763
-560.079
2.413.729

0

58.698

179.069

1.128.239

Note
9

Bogført værdi

Anskaffelsessum, primo
Tilgang
Afgang
Anskaffelsessum, ultimo
Afskrivninger, primo
Af- og nedskrivninger i året
Afgang afskrivninger
Afskrivninger, ultimo
Bogført værdi

10

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kostpris 1. januar
Tilgang
Afgang
Kostpris 31. december

550.000
0
0
550.000

Værdireguleringer 1. januar
Årets værdireguleringer
Værdireguleringer 31. december

-21.760
12.626
-9.134

Regnskabsmæssig værdi 31. december

540.866

Navn
DS Klubfinans Komplementar ApS
DS Klubfinans P/S
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Stemme- og
ejerandel
100%
100%
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Noter

2016

2015

3.655.471

3.616.962

55.534

-65.530

Overført fra resultatdisponering

1.007.127

104.039

Fri egenkapital, ultimo

4.718.132

3.655.471

0

0

Overført fra resultatdisponeringen

1.207.371

0

Reserveret egenkapital Elite og talent, ultimo

1.207.371

0

Bunden egenkapital Lånefond, primo

1.860.250

1.860.250

0

0

Bunden egenkapital Lånefond, ultimo

1.860.250

1.860.250

Egenkapital i alt

7.785.753

5.515.721

601.770

1.668.697

Tilgang i året

0

0

Afgang i året

-601.770

-1.066.927

0

601.770

Note

11

Egenkapital
Fri egenkapital, primo
Regulering af værdipapirer

Reserveret egenkapital Elite og talent, primo

Overført fra resultatdisponering

12

OL midler
OL midler, primo

OL midler, ultimo
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Noter

Note

13

Eventual- og kautionsforpligtelserforpligtelser
Dansk Sejlunion har stillet garanti for i alt kr. 319.000 (2015: 280.000) for klubbers lån i Danmarks
Idrætsforbund.
Dansk Sejlunion har indgået leasingaftaler for biler med en samlet fremidig forpligtelse på 791 t.kr.,
hvoraf 147 t.kr. forfalder i 2017.
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 775 t.kr. i 2017.
Dansk Sejlunion har herudover ikke påtaget sig kautions- og eventualforpligtelser.

14

Ikke bogførte aktiver
Ikke bogførte aktiver udgøres af både m.v. indenfor eliteområdet samt Sejlads for Handicappede, hvortil der er
modtaget eksterne tilskud fra Team Danmark, sponsorer og fonde. Dansk Sejlunion ejer følgende aktiver, der
ikke indgår i balancens aktivsum, og hvis værdi skønsmæssigt udgør følgende pr. 31.12.2016:
Antal

Samlet værdi

470

1

12.000

49er

10

325.000

FINN

2

90.000

Grej

6

405.000

Gummibåde

7

835.000

Laser

9

137.500

Nacra 17

3

95.000

RS:X

3

6.000

SL16

2

40.000

1

120.000

Aktivitetstrailere

4

410.000

Fevatrailere

1

100.000

Elite og talent

Kapsejlads
Kapsejladstrailere
Ungdom og klubudvikling
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