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Påtegninger 

Ledelsespåtegning 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2007 for Dansk 
Skaksalg ApS. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regn-
skabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af sel-
skabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Søndersø, den 25 maj. 2008 
Direktion: 
     
     
     
     
Steffen Pedersen     
     
     
     
Bestyrelse:     
     
     
     
     
Erik Søbjerg  Henrik Knudsen  Lars Henrik B. Hansen 
formand     
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Den uafhængige revisors påtegning 

Til anpartshaverne i Dansk Skaksalg ApS 
Vi har revideret årsrapporten for Dansk Skaksalg ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2007 
omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 
Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. 

Ledelsens ansvar for årsrapporten 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne 
kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsent-
lig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hen-
sigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 

Revisors ansvar og den udførte revision 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores re-
vision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav 
samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke in-
deholder væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrappor-
ten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlin-
formation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen over-
vejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der gi-
ver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændig-
hederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En 
revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af 
ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrap-
porten. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklu-
sion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. decem-
ber 2007 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Århus, den 25. maj 2008 
KPMG C.Jespersen 
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab 

Ivan Berthelsen Jan Sørensen 
statsaut. revisor statsaut. revisor 
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Ledelsesberetning 

Selskabsoplysninger 
Dansk Skaksalg ApS 
Kosterslevvej 80, Kosterslev 
5471 Søndersø 

Telefon: 63 33 03 07 
Hjemmeside: www.skaksalg.dk 
E-mail: sales@skaksalg.dk 

CVR-nr.: 56 56 43 14 
Stiftet: 4. marts 1976 
Hjemsted: Søndersø 
Regnskabsår: 1. januar - 31. december 

Bestyrelse 

Erik Søbjerg, formand 
Henrik Knudsen 
Lars Henrik Bech Hansen 

Direktion 

Steffen Pedersen 

Revision 

KPMG 
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab 
Bruun's Galleri 
8100 Århus C 
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Beretning 

Hovedaktivitet 

Selskabets aktivitet er salg af skakmateriel. 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 

Selskabet har opnået et resultat før skat på -4 tkr. mod -43 tkr. i 2006. Egenkapitalen pr. 31. 
december 2007 udgør 262 tkr., svarende til en soliditet på 42 %. 

Årets resultat er påvirket positivt af en engangsindtægt på 30 tkr., der ikke er relateret til 
årets ordinære drift. På den baggrund anses årets resultat ikke for tilfredsstillende.  

Selskabets direktør er opsagt i november 2007, og pr. 9. februar 2008 er der tiltrådt en ny 
direktør, ligesom selskabets adresse er flyttet til Kosterslev på Fyn. 

Som følge af afskedigelsen af den tidligere direktør samt flytning af skaksalget er resultatet i 
årets første måneder realiseret dårligere end normalt, hvorfor der for 2008 forventes et 
resultat under det for 2007 realiserede. 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning 
for årsregnskabet for 2007. 
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Årsregnskab 1. januar - 31. december 

Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporten for Dansk Skaksalg ApS for 2007 er aflagt i overensstemmelse med årsregn-
skabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Omregning af fremmed valuta 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, 
der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatop-
gørelsen som en finansiel post. 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balanceda-
gens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgode-
havendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og 
omkostninger. 

Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning 

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og 
risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. 
moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. 

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 oplyses nettoomsætning m.v. ikke særskilt.  

Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kurs-
reguleringer vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og 
godtgørelser under acontoskatteordningen m.v. 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskriv-
ninger. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil 
det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. 
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Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på en forventet 
brugstid på 3-5 år. 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere 
end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. 

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. 

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af omkostnin-
ger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, 
ukurans og udvikling i forventet salgspris. 

Tilgodehavender 

Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. 

Værdipapirer 

Børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi på balancedagen. 

Egenkapital - udbytte 

Udbytte indregnes under kortfristede gældsforpligtelser for det år udbyttet vedrører. 

Selskabsskat og udskudt skat 

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet 
skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster 
samt for betalte acontoskatter. 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle 
mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. 
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Resultatopgørelse 
    
 Note 2007 2006     

   tkr. 
Bruttofortjeneste  316.770 211 
Distributionsomkostninger 1 -202.212 -163 
Administrationsomkostninger  -119.919 -102     

Resultat af primær drift  -5.361 -54 
Finansielle indtægter  3.185 12 
Finansielle omkostninger  -2.093 -1     

Ordinært resultat før skat  -4.269 -43 
Skat af ordinært resultat 2 0 0     

Årets resultat  -4.269 -43     
    

Årets resultat foreslås overført til "Overført resultat". 
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Balance 
    
 Note 2007 2006     

   tkr. 
AKTIVER    
Anlægsaktiver    
Materielle anlægsaktiver 3   
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  22.334 12     

  22.334 12     

Anlægsaktiver i alt  22.334 12     

Omsætningsaktiver    
Varebeholdninger    
Handelsvarer  405.428 437     

  405.428 437     

Tilgodehavender    
Tilgodehavender fra salg  75.161 109 
Periodeafgrænsningsposter  4.106 0     

  79.267 109     

Værdipapirer  7.295 10     

Likvide beholdninger  108.047 148     

Omsætningsaktiver i alt  600.037 704     

AKTIVER I ALT  622.371 716     
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 Note 2007 2006     

   tkr. 
PASSIVER    
Egenkapital 4   
Anpartskapital  310.000 310 
Overført resultat  -48.435 -44     

Egenkapital i alt  261.565 266     

Hensatte forpligtelser    
Udskudt skat  0 0     

Hensatte forpligtelser i alt  0 0     

Gældsforpligtelser    
Kortfristede gældsforpligtelser    
Leverandører af varer og tjenesteydelser  194.346 212 
Anden gæld  166.460 238     

  360.806 450     

Gældsforpligtelser i alt  360.806 450     

PASSIVER I ALT  622.371 716     
    
Nærtstående parter 5   
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Noter 
   
 2007 2006    

  tkr. 
1 Distributionsomkostninger 

I distributionsomkostninger indgår følgende personaleomkostninger: 

Gager og lønninger 132.700 120 
Pensioner 0 0 
Andre omkostninger til social sikring 2.439 3    

 135.139 123    
Vederlag til bestyrelse og direktion 135.139 123    
Gennemsnitligt antal medarbejdere 1 1    
   

2 Skat af ordinært resultat 
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst 0 0 
Årets regulering af udskudt skat 0 0    

 0 0    
   

3 Materielle anlægsaktiver 
 Andre 

anlæg, 
drifts-
materiel 
og in-
ventar   

Kostpris 1. januar 2007 17.809 
Tilgang 24.596   

Kostpris 31. december 2007 42.405   

Ned- og afskrivninger 1. januar 2007 -5.936 
Afskrivninger -14.135   

Ned- og afskrivninger 31. december 2007 -20.071   

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2007 22.334   
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4 Egenkapital 
 

1/1 2007 
Årets 
resultat 

Årets 
udbytte 
m.v. 

31/12 
2007      

Anpartskapital 310.000 0 0 310.000 
Overført resultat -44.166 -4.269 0 -48.435      

 265.834 -4.269 0 261.565      
     

5 Nærtstående parter 

Selskabet er 100 % ejet af foreningen Dansk Skak Union. 

Der har, bortset fra sædvanlig direktionsløn og lokaleleje hos direktionen, ikke været trans-
aktioner med nærtstående parter i regnskabsåret. 


