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OPLYSNINGER OM DANSK SKOLESKAK 
 

ORGANISATION 

Foreningen Dansk Skoleskak 

CVR-nr.: 76 84 37 16 

Hjemstedskommune: København 

 

DANSK SKOLESKAKS LANDSKONTOR 

Skolehuset, Snaregade 10A, DK-1205 København K. 

 

Skoleskak.dk  //  3049 0580  //  info@skoleskak.dk 

 

BESTYRELSE 

Morten Rud Pedersen (Formand) 

Jakob Rathlev (Næstformand) 

Anders Jensen 

Steen Andersen 

Anette Prehn 

Helle Sjelle 

 

GENERALSEKRETÆR  

Mads Jacobsen 

 

REVISION 

Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Knud Højgaards Vej 9 

2860 Søborg 
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LEDELSESBERETNING / PÅTEGNING 
 

Indsamlingstilladelse 

Dansk Skoleskaks indsamling af private donationer i perioden 1. januar 2022 – 31. december 2022 

er sket jf. tilladelse udstedt af Indsamlingsnævnet under journalnr.: 22-700-04378. 

 

Oplysninger om indsamlingens samlede indtægter 

Der er i perioden 1. januar 2022 – 31. december 2022 indsamlet 56.397 kr. fra private til brug for 

Dansk Skoleskaks sociale læringsarbejde. 

 

Uddeling 

Hele det indsamlede beløb er uddelt til sociale læringsindsatser med skoleskak i 2022. 

 
Anvendelsen 

I 2022 er de indsamlede private midler brugt på bl.a. støtte til lokale skoleskakaktiviteter og 

læringsaktiviteter på specialskoler og specialklasser. 

 

Udgifter til indsamling og administration 

Dansk Skoleskak har i 2022 dækket udgifterne til indsamlingstilladelse, donationsløsning og 

administration, således at alle de indsamlede midler er uddelt til gavn for børn og unge. 

 

Godkendt på Dansk Skoleskaks årsmøde 

Indsamlingsregnskabet på i alt 56.397 kr. indgår som note 1 i Dansk Skoleskaks årsrapport 2022, 

som behandles på Dansk Skoleskaks Årsmøde den 12. maj 2023. 

 

Indsamling i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og bekendtgørelsen 

Undertegnede er ansvarlig for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen i 

perioden 1. januar 2022 – 31. december 2022 er foretaget i overensstemmelse med reglerne i 

indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 1, nr. 3. 

 

Tegningsret 

Jf. Dansk Skoleskaks vedtægter §9 har bl.a. generalsekretæren i forening med formanden eller 

næstformanden tegningsret. 

 

København, den 15. februar 2023 

 

 

Mads Jacobsen     Morten Rud Pedersen  

Generalsekretær, Dansk Skoleskak     Formand, Dansk Skoleskak  
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PRIVATE DONATIONER 

 

Alle beløb i kr. 2022 
 

2021 

    Indtægter 
   Private donationer 56.397 

 
61.782 

        

Indtægter i alt 56.397   61.782 

    Udgifter 
   Udlodning til lokale skoleskakaktiviteter 28.000 

 
30.000 

Udlodning til nationale skoleskakaktiviteter 28.397 
 

31.782 

        

Udgifter i alt 56.397   61.782 

    
* Dansk Skoleskak har i lighed med tidligere år også i 2022 afholdt udgifter til indsamlingstilladelse,  
donationsløsning og administration, så alle indsamlede midler er uddelt til gavn for børn og unge. 

    

    
 



Dansk  Skoleskak

Den  uafhængige  revisors  erklæring

Til  Dansk  Skoleskak  og  Indsamlingsnævnet

Konklusion

Vi  har  revideret  indsamnngsregnskabet  for Dansk  Skolekak.  Indsamlingsregnskabet  dækker

perioden  01.01.22  -  31.12.22  og udviser  et indsarnlet  beløb  på  DKK  56.397  og afholdte  udgifter

på DKK  56.397.  Indsamlingsregnskabet  udarbejdes  i overensstemmelse  med  regnskabsbe-

stemmelserne  i bekendtgørelse  nr. 160  af 26. februar  2020  om  indsamling  m.v.

Det  er vores  opfattelse,  at  indsamlingsregnskabet  i alle  væsentlige  henseender  er udarbejdeti

overensstemmelse  med  regnskabsbestemmelserne  i bekendtgørelse  nr. 160  af 26. februar  2020

om  indsamling  m.v.

Grundlag  for  konklusion

Vi  har  udført  vores  revision  i overensstemmelse  med  internationale  standarder  om  revision  og

de yderligere  krav,  der  er gældende  i Danmark.  Vores  ansvar  ifølge  disse  standarder  og  krav  er

nærmere  beskrevet  i erklæringens  afsnit  "Revisors  ansvar  for revisionen  af indsamlingsregn-

skabet".  Vi  er uafhængige  af Beierholm  Kunde  Forening  i overensstemmelse  med  International

Ethics  Standards  Board  for Accountants'  internationale  retningslinjer  for revisorers  etiske  ad-

færd  (IESBA  Code)  og de yderligere  etiske  krav,  der  er gældende  i Danmark,  ligesom  vi  har

opfyldt  vores  øvrige  etiske  forpligtelser  i henhold  til  disse  krav  og IESBA  Code.

Det  er vores  opfattelse,  at det  opnåede  revisionsbevis  er tilstrækkeligt.  og egnet  som  grundlag

for vores  konklusion.

Fremhævelse  af  forhold  vedrørende  anvendt  regnskabspraksis

Uden  at modificere  vores  konklusion  henleder  vi opmærksomheden  på, at indsamlingsregn-

skabet  har  som  særligt  formål  at overholde  kravene  til  udarbejdelse  af indsamlingsregnskab  i

overensstemmelse  med  regnskabsbestemmelserne  i bekendtgørelse  nr. 160  af  26. februar  2020

om  indsamling  m.v.  Som  følge  heraf  kan  indsarn1ingsregnskabet  være  uegnet  til  andet  formål.

Ledelsens  ansvar  for  indsamlingsregnskabet

Ledelsen  har  ansvaret  for udarbejdelsen  af et indsamnngsregnskab  i overensstemmelse  med

regnskabsbestemme1serne  i bekendtgørelse  nr. 160  af 26. februar  2020  om  indsamling  m.v.

Ledelsen  har  endvidere  ansvaret  for  den  interne  kontrol,  som  ledelsen  anser  for nødvendig  for

at udarbejde  et indsamlingsregnskab  uden  væsentlig  fejlinformation,  uanset  om  denne  skyldes

besvigelser  eller  fejl.
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Dansk  Skoleskak

Den  uafhængige  revisors  erklæring

Revisors  ansvar  for  revisionen  af  indsamlingsregnskabet

Vores  mål  er at opnå  høj grad  af sikkerhed  for, om  indsamlingsregnskabet  som  helhed  er uden

væsentlig  fejlinformation,  uanset  om  denne  skyldes  besvigelser  ener  fejl,  og at afgive  en erklæ-

ring  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,  altid  vil  afdække  væsentlig  fejlinfor-

mation,  når  sådan  findes.  Fejlinformationer  kan  opstå  som  følge  af besvigelser  ener  fejl  og kan

betragtes  som  væsentlige,  hvis  det  med  rimeIlighed  kan  forventes,  at de enkeltvis  eller  samlet

har  indflydelse  på  de økonomiske  beslutninger,  som  regnskabsbrugerne  træffer  på  grundlag  af

indsamlingsregnskabet.

Som  led  i en  revision,  der  udføres  i overensstemmelse  med  internationale  standarder  om  revi-

sion  og de yderligere  krav,  der  er gældende  i Danmark,  foretager  vi  faglige  vurderinger  og op-

retholder  professionel  skepsis  under  revisionen.  Herudover:

*  Identificerer  og vurderer  vi  risikoen  for veesentlig  fejlinformation  i indsam1ingsregnskabet,

uanset  om  denne  skyldes  besvigelser  ener  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  fejliiormation  forårsa-

get  af besvigelser  er højere  end  ved  væsentlig  fejlinformation  forårsaget  af fejl, idet  besvi-

gelser  kan  omfatte  sarnmensværgelser,  dokumentfalsk,  bevidste  udeladelser,  vildledning  el-

ler  ti]sidesættelse  af intern  kontrol.

ø 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  ud-

trykke  en konklusion  om  effektiviteten  af foreningens  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

rimeIlige.

Vi  kommunikerer  med  ledelsen  om  blandt  andet  det  planlagt.e  omfang  og den  tidsmæssige

placering  af revisionen  samt  betydelige  revisionsmæssige  observationer,  herunder  eventuene

betydelige  mangler  i intern  kontrol,  som  vi  identificerer  under  revisionen.

Søborg,  den  6. marts  2023

Beierholm

Stats  "toriseretRevim  nspartnerselskab

Statsaut.  revisor
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