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Danmarks Cykle Union
Årsrapport 2020

Ledelsespåt egning
Best yrelsen og direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2020 for Danmar ks
Cykle Union.
Årsrapporten er aflagt efter Kulturministeriets bekendt gørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4
og 6. Vi anser den valgt e regnskabspraksis for hensigt smæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede.
Det er vores opfat telse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af unionens akt iver, passiver og finansielle st illing pr. 31. december 2020 samt af result atet 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 st øt ter, at de disposit ioner, der er omfat tet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
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Det er endvidere vores opfat telse, at ledelsesberetningen indeholder en ret visende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten for 2020 for Danmar ks Cykle Union indst illes til repræsentant skabet s godkendelse.
København, den 9. april 2021
Direktør:

Martin Elleberg Petersen

Best yrelsen:

Henrik Jess Jensen
formand

Palle Larsen
næst formand

Jens Panum Have

Pelle Clemmensen

Jakob Knudsen

Hanne Blume
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Danmarks Cykle Union
Årsrapport 2020

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til repræsentantskabet i Danmarks Cykle Union
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Cykle Union for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2020, der omfat ter anvendt regnskabspraksis, result atopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Kulturministeriet s bekendt gørelse 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 finansielle st illing pr. 31. december 2020 samt af result atet af unionens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med Kulturministeriet s bekendt gørelse nr. 1701 af
21. december 2010, kap. 4 og 6.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internat ionale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig 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 revisionsbevis 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 opf yldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Unionen har i overensst emmelse med Kulturministeriets bekendt gørelse nr. 1701 af 21. december
2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal medtaget det af best yrelsen godkendte result at budget . Budget tal er ikke omfatt et af vores revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensst emmelse med Kulturministeriets bekendt gørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledelsen 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 udar bejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere unionens evne til at fort sæt te
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift , hvor det te er relevant; samt at udar bejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort sat drift , medmindre ledelsen ent en 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 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 garant i for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, samt st andarderne for offent lig revision, altid vil af dække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan bet ragt es som væsent lige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkelt vis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne t ræffer på grundlag af årsregnskabet.
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Grundlag for konklusion

Danmarks Cykle Union
Årsrapport 2020

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

►

Identificerer 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 til 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, dokument falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesæt telse af intern kontrol.

►

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende ef ter omst ændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion 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 udar bejdet , 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 usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe bet ydelig tvivl om unionens evne
t il at fort sæt te 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 konklusion 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 fortsæt t e driften.

►

Tager vi stilling t il den samlede præsentation, strukt ur 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.

Vi kommunikerer med den øverst e ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt bet ydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle bet ydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfat ter ikke ledelsesberetningen, og vi udt rykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I t ilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberet ningen 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 henhold til Kulturministeriets bekendt gørelse 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 Kult urminist eriet s bekendt gørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformat ion i ledelsesberetningen.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt st andarderne for offentlig revision, foret ager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Danmarks Cykle Union
Årsrapport 2020

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

I t ilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-krit isk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efter prøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om
de undersøgte dispositioner, der er omfat t et af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvalt ningsrevision vur derer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte syst emer, processer eller disposit ioner understøt ter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og
driften af de vir ksomheder, der er omfat tet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning t il væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rappor tere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rappor tere i den forbindelse.
København, den 9. april 2021

EY GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB
CVR-nr. 30 70 0 2 28

Ulrik Benedict Vassing
st atsaut. revisor
mne32827

Rasmus Friborg Andersen
st atsaut. revisor
mne44147
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Ledelsen er ansvarlig for, at de disposit ioner, der er omfat tet af regnskabsaflæggelsen, er i overensst emmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede af taler og sædvanlig
praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er t aget skyldige økonomiske hensyn ved forvalt ningen af
de midler og driften af de virksomheder, der er omfat tet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøt ter sparsommelighed, produktivit et og
effektivit et.

Danmarks Cykle Union
Årsrapport 2020

Ledelsesberetning
Oplysninger om unionen

Danmarks Cykle Union
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
CVR:

22 56 65 12

Telefon:

43 26 28 02

Bestyrelse
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Henrik Jess Jensen (formand)
Palle Larsen (næst formand)
Hanne Blume
Jens Panum Have
Bo Belhage
Jakob Knudsen

Direktør

Martin Elleberg Petersen
Revisor

EY Godkendt Revisionspart nerselskab
Dirch Passers Allé 36
Post boks 250
2000 Frederiksber g
Bank

Danske Bank
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Danmarks Cykle Union
Årsrapport 2020

Ledelsesberetning
Årets regnskabsmæssige resultat
For et år siden, ved årsskift et 2019/ 20, kunne best yrelsen med glæde offentliggøre, at Danmarks Cykle
Union (DCU), og at den truende gæld nærmest på rekordt id, var vendt til et overskud og tilmed en egenkapital på 708.049 kr.

Forventningen t il årets resultat var ved star ten af 2020 et overskud på 900.000 kr., som skulle indgå i
egenkapitalen. Men som alle kender til, blev 2020 helt anderledes end forventet på grund af Covid-19,
og også DCU har på både udgift s- og indt ægtssiden mær ket konsekvenserne af den verdensomspændende pandemi.

Indt ægter fra genopretningsfonden udgør 281.365 kr. mod et budget på 600.000 kr.
Driftsresultatet eksklusive genopretningsfonden udgør 8.978 kr. mod et budget på 300.000 kr.

Årets samlede resultat udgør 8.978 kr. eksklusive indbetalinger fra genopretningsfonden og 290.363
kr. inklusive genopretningsfonden.

DCU’s egenkapital udgjorde pr. 31. december 2020 998.412 kr. og likviditeten 4.472.547 kr. (uden Andreas Byskovs mindefond). Best yrelsen betegner året s resultat som tilfredsstillende i betragtning af de
særlige udfordringer med Covid-19.

På trods af, at der ikke kunne opnås det forventede resultat i 2020, er det værd at bemærke, at genopret ningsfonden nu har indbragt 2.312.841 kr. i 2020 og dermed været med til, at DCU på kun 4 år har
vendt en negativ egenkapital på 2,5 mio. kr. i 2016 t il den nuværende egenkapit al på 1 mio. kr.

Best yrelsen ønsker at takke de mange ryt t ere og andre licenshavende for det store bidrag. Det er fort sat best yrelsens indst illing til den kommende kongres, den 21. marts 2021, at indbetaling t il genopret ningen fast holdes, indtil DCU har opbygget en egenkapital på 3 mio. kr. Kongressen skal derfor uændret
hvert år tage stilling t il den ekstraordinære indbetaling t il genopretning af vores kapital. Eft er målet er
nået, skal DCU overveje for tsat indbetaling evt. til andre formål som f.eks. bedre sikkerhed i cykelløb, i
forbindelse med t ræning eller bedre løbskvalitet . Alt ernat ivt, at bet alingen bort falder eller reduceres.

I lighed med de senest e års regnskabsaflæggelser konstateres det, at administrationen udviser ret tidighed i forhold til rapportering og disponering af økonomien. Der er opbygget gode og solide syst emer til
at sikre, at forbruget følges t æt . Metoden for det te er forbedret i det seneste år og vil fort sat blive forbedret belært af tidligere års overraskelser. Uanset det har været meget vanskeligt med pandemien at
være forudseende, er det alligevel lykkedes at overholde og disponere inden for det økonomiske råderum for DCU’s aktivit eter og andre omkostninger.
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Genopretningsplanen, der blev godkendt under Midt vejskongressen i juni 2016, har virket og ledelsesmæssigt vist sig som et værdifuldt økonomisk pejlemær ke. Det var således best yrelsens og repræsent ant skabet s holdning, at genopretningsfonden skulle opretholdes i 2020 og være med til at udvikle
egenkapitalen yderligere.

Danmarks Cykle Union
Årsrapport 2020

Best yrelsen har fast holdt at understøt t e en st ærk økonomisk daglig ledelse med et best yrelsesmedlem
som økonomiansvarlig. Desuden er der ved kongressen 2020 blevet valgt to interne revisorer, som udfører intern revision ef ter bestyrelsens instruks.

Covid-19 indvirkning på årets resultat

En pæn del af DCU’s budget for indtægter er direkt e eller indirekte afhængige af løbsakt ivit eter, og DCU
er sårbare i den henseende, da indt ægterne ikke kommer fra medlemskaber men via t ilmeldinger. Covid19 nedlukningen har bet ydet negative afvigelser på de budget terede indtægter inden for bl.a. licens, ITgebyrer og løbsafgifter. På samme vis er indbet alinger til genopretning af egenkapit al blevet hårdt ramt .
Samt idig måt te DCU relativt tidligt på året aflyse Post Nord Danmark Rundt , hvor der var budget teret
med et overskud på 1,1 mio. kr., og samtidig var det ikke muligt at øge sponsorindt ægterne.

På omkostningssiden har der på grund af Covid-19 været reduceret akt ivitet / forbrug igennem 2020
både i den administrative og sport slige sektor. Der er ganske simpelt gennemført færre konkurrencer og
t ræningslejre. Grundet pludselige ændringer i anbefalinger og restrikt ioner har det også bet ydet , at
planlagt e aktiviteter er blevet dyrere end forventet, f.eks. afbrydelse af rejser før tid har givet ekstra
rejseomkost ninger, kongressen blev holdt over to etaper med behov for juridisk assistance og streaming
for at nå ud til de samme med overholdelse af anbefalingerne for antal forsamlet .

Der har været gjort maksimal brug af besparelser, da DCU hjemsendte næsten alle medarbejdere i foråret 2020 og opnåede lønkompensat ion fra staten. Det var altafgørende for at kunne holde på DCU’s
dygt ige og dedikerede medarbejdere.

Som tidligere nævnt har Covid-19 haft givet store udfordringer på indtægterne. Derfor intensivererede
DCU dialogen med både DIF og Team Danmark vedrørende sit uationen. Begge organisat ioner har vist
meget st or villighed til at hjælpe. Team Danmark har frasagt sig t ilbagebetaling af ej forbrugt støt te, ligesom DIF har givet en særbevilling på 500.000 kr. t il hjælp med Covid-19’s påvirkning af årets budget .
Begges bidrag er en af gørende faktor for DCU’s budget i 2020.
Vi er dem meget taknemmelige, hvor det igen viser sig af gørende at være en del af idrætsfamilien.

Covid-19 betød også, at de olympiske lege i Tokyo blev udskudt til 2021. Mange års investering og arbejde med elit en (særligt på banen) blev udfordret. En st or del af de ekst rabevillinger, DCU har modtaget til det te arbejde, ophørte umiddelbart ef ter OL’s afslut ning, alt så august 2020. Heldigvis var både
Salling Fondene, Kir kbi og Kult urministeriet hurtige t il at bevilge ny økonomi frem til og med OL-afholdelsen i 2021.

Indtægter

På indtægt ssiden er der i 2020 mistet 1,1 mio. kr. pga. aflysningen af Post Nord Danmark Rundt.

Sponsorerne bidrog med 3.252.738 kr. mod budget teret 4.000.000 kr. Det var trods alt en fremgang i
forhold t il 2019, hvor sponsorindtægt erne var 3.173.688 kr. Det er et godt resultat , idet mulige sponsorer også har måt t e t ænke sig om en ekstra gang pga. Covid-19.
Det vidner samtidig om den posit ive interesse for DCU og for cykelsporten generelt . Den kommercielle
indsat s og aktiviteter har den ønskede effekt , og DCU vil fortsæt te arbejdet med at vore en at trakt iv
kommerciel samar bejdspartner.
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Alt i alt blev der rent indt ægtsmæssigt en nedgang på 3,5 mio. kr. i 2020 i forhold til forventningerne.

Danmarks Cykle Union
Årsrapport 2020

Løbsafhængige indtægter (licens, chip abonnementer, licensløb, mot ionsløb, løbsfee, it -gebyrer og klippekor t ) blev meget påvir ket af Covid-19 og afveg negativt i forhold til forventningerne. De forventede
indtægter var på 2.635.000 kr., mens det samlede resultat blev 1.318.032 kr. Der er en generel udfordring med faldende indtægter herfra. Derfor er det meget tilfredsstillende, at det ene strat egiske spor i
samarbejde med DIF bl.a. behandler denne problematik.

Tilskud fra DIF og Team Danmark viser en posit iv afvigelse på 0,9 mio. kr. Årsagen kan forklares med
ekstrabevillingen fra Kirkbi og Salling Fonden med baggrund i flyt ning af OL t il 2021. Bevillingerne dækker således omkostninger i både 2020 og 2021. Der er sket periodisering af denne ekstrabevilling til OL
i budgetopfølgning. Yderligere fremgår ekstrabevillingen på 0,5 mio. kr. fra DIF.

Der har været ekst raordinære omkost ninger t il juridisk assist ance på 292.431 kr. De var relateret t il
kont rakt mæssige forhandlinger om ophøret af samarbejdet med Jesper Worre og Post Nord Danmark
Rundt, bistand i forbindelse med DIF’s et iske komit es behandling af politiske sager med best yrelsen i
DCU og Covid-19 påvir kning af vores ut radit ionelle afholdelse af kongressen.

Best yrelsesformanden har på linje med de foregående år afst ået sit honorar på 60.000 kr. Der er uændret ikke udbetalt diæter til best yrelsesmedlemmer eller udvalgsformænd.

Årets sportslige resultat

På trods af Corona-aflysningen af DR’s store spor tsgalla i start en af januar, blev DCU også i 2020 hædret på den største scene (dog vir tuelt i år). Indenfor e-cykling vandt BKOOL-ligaen ” Danskernes Idræt spris” , Anders Lund var nomineret til ” Årets Træner” , Søren Kragh Andersen var nomineret til ” BT’s
Guld” og banelandsholdet vandt den mest prestigiøse pris ” Årets Sportsnavn” , som dansk cykelspor t
der med vandt for andet år i t ræk.

Banelandsholdet løb med hæderen som ” Årets Spor tsnavn” på baggrund af et fantast isk VM i Berlin,
hvor det blev til en guldmedalje og hele tre verdensrekorder, og hvor det danske banelandshold sat te
helt nye standarder for 4 km holdforfølgelsesløb. Ved samme VM vandt Lasse Norman Hansen og Michael Mørkøv VM-guld i parløb. Både holdløbet og parløbet er som bekendt OL-discipliner, og derfor
bragt e resultaterne st ore forventninger frem mod OL i Tokyo senere på året . OL 2020 blev jo som bekendt udsat til 2021, og dermed kunne de danske ryt tere ikke følge op på de fornemme resultat er ved
VM. DCU har dog i samarbejde med Team Danmar k en st ærk forventning t il, at r yt terne kan holde niveauet og præstere på højeste niveau ved det udsat t e OL i juli/ august 2021.

Corona betød, at en række nationale og internationale cykelløb blev aflyst i foråret , og på et tidspunkt
så cykelsæsonen ud til at slut te, inden den reelt var kommet i gang.
Ret t idligt på året stod det således også klart , at DCU måt te aflyse Post Nord Danmar k Rundt .

Eft erhånden som smit tetallene begyndte at falde, opstod der muligheder for igen at få gennemført flere
cykelløb.
DCU fik overbevist myndighederne om, at dansk cykling er vant t il at udarbejde prot okoller og skabe sikkerhed omkring løb, og det overbeviste dem om, at DCU også kunne overholde de forskellige og skif t ende retningslinjer fra myndighederne.
Derfor fik DCU afholdt flot te danske mesterskaber fra august og frem samt en række andre cykelløb for
alle klasser og discipliner. Det krævede et meget stort ekstraar bejde for klubberne, og der skal lyde en
st or tak t il både jer som arrangerede løb, men også til alle dem, som prøvede, men ikke fik lov t il at gennemføre af forskellige grunde.
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Omkostninger

Danmarks Cykle Union
Årsrapport 2020

Int ernat ionalt blev sæsonen også fuldstændig anderledes end planlagt , og disciplinernes terminer blev
ændret gang på gang. Men også internationalt blev der afholdt flere konkurrencer end i de fleste andre
sportsgrene. Danmark havde i 2020 22 World Tour-ryt tere, og de tog for sig af ret terne på højeste niveau.
Lombardiet Rundt , to etapesejre i Tour de France, en etapesejr i Vuelta a Espana, Giro delle Rossa,
Gent -Welvegem, Kuurne-Bruxelles-Kuurne, Paris-Tours og Enkeltst arten i Paris-Nice, var blot nogle af de
sejre og t op resultater, der blev opnået på landevejen i 2020. I 2021 er der registreret 25 World Tourryt tere, og det bliver spændende at følge så mange danske ryt t ere på det t e niveau.

Set i et fremtidigt perspekt iv var det sidst men ikke mindst opløftende og lovende at se unge danske
U19-ryt tere vinde europamest erskaber i tre forskellige discipliner, nemlig landevej, parløb og MTB Cross
Count ry.

Sammenfat tende blev 2020 endnu et jubelår for dansk cykelsport , hvilket kunne ske med baggrund i tusindvis af træningstimer på landevejen, i skoven, på banen, og hvor det ellers foregår. Men også pga. en
imponerende disciplin hos ryt tere og trænere, ikke mindst i den svære nedlukningstid.

For nogle år siden vandt DCU Team Danmarks ’Talent pris’. I indst illingen skrev Team Danmark, at dansk
cykelsport havde verdens bedste talent udviklingsarbejde.
Det høster DCU frugterne af i disse år og forhåbentligt også mange år fremover.
Danmark er en magtfaktor i internat ional cykelsport , og det kan alle I, som er involveret i dansk cykelsport , bryste jer af og tage en del af æren for. Uden den kæmpe og kvalificerede støt te fra alle jer, der
arbejder med og udvikler ryt terne og sikrer, at faciliteter og udst yr er tilgængelige, ville dansk cykelsport ikke kunne nå det generelt meget høje niveau i mange forskellige discipliner.

Årets udviklingsmæssige resultat

Man kunne tro, at Corona lukkede ned for al udvikling. Men i virkeligheden har 2020 været et år fyldt
med udvikling. Nuvel, der har været planlagt e t ing som ikke er blevet gennemført , områder, som kunne
have haft mere fokus og andre områder som har haf t fokus, men ikke været udviklende.
Det har ikke været et nemt år udviklingsmæssigt , men noget af det som kunne opfat tes som bureaukrati
har faktisk været med t il at skabe udvikling i en tid, hvor meget andet har været lukket ned.
Der er blevet brugt mange kræfter på at undersøge, udvikle og beskrive Corona-protokoller for træning
og konkurrencer inden for de skiftende ret ningslinjer, Regeringen og myndighederne, har udst ukket
gennem året . Men det bureaukratiske arbejde bar frugt og bort set fra perioder med næsten fuld nedlukning af samfundet, skabte det mulighed for, at dansk cykling har afholdt langt flere konkurrencer og løb
end de fleste andre sport sgrene. Det er ikke udvikling set i forhold til et normalt år, men netop i 2020
kan det bet egnes som et udviklingsmæssigt resultat , fordi DCU uden velbeskrevne Corona-protokoller
og hårdtarbejdende distrikter og klubber ikke havde fået myndighedernes t illadelser t il at afholde cykelløb i 2020.
I samme forbindelse vist e DIF sig som en stor og stærk støt te i håndteringen af de ændrede forudsæt ninger på grund af Corona. Der har været et tæt samspil hele året, og DCU har kunnet trække på DIF’s
Corona Task Force t il råd og vejledning. Samtidig har både DIF og Team Danmark været meget lydhøre
overfor DCU og de økonomiske udfordringer DCU kom i, og på alle måder vist stor fleksibilitet og velvilje
t il at hjælpe for bundet gennem krisen.
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Oveni alt det te skal lægges, at Simon Andreasen vandt en fantastisk World Cup-sejr i MTB XCO foran
hele den samlede verdenselit e.

Danmarks Cykle Union
Årsrapport 2020

1. februar tiltrådte Martin Elleberg Petersen som ny direkt ør i DCU, ef ter Jens-Erik Majlund havde valgt
at søge nye udfordringer i en anden branche. Jens-Erik Majlund havde i et t æt samarbejde med best yrelsesformanden og den øvrige best yrelse vendt en t ruende økonomisk situat ion til et overskud, og 2020
skulle være året , hvor det te skulle konsolideres, og der kunne arbejdes videre på det økonomiske og or ganisatoriske fundament , der var blevet anlagt de 3 foregående år.

Et udkomme af det te samarbejde er blandt andet , at begge distrikt er nu bruger samme tidstagningssyst em, og der er i fællesskab og på rekordtid, blevet udviklet en ny dat abase t il håndtering af DCU’s licenssyst em. Alt sammen noget som medlemmerne vil opleve som en forenkling af forret ningsgange og
på sigt, at det bliver nemmere at bruge DCU’s fælles systemer og platforme. Samt idig kan det forstær kede samarbejde være med til at udbrede viden omkring DCU’s love og regler, og ikke mindst kendskabet til roller og ansvar ved cykelløb. Et fokus, der er behov for sammen med et øget fokus på sikkerhed.
Hvis man har bare en smule interesse for dansk cykling kan man ikke have undgået at høre om de int erne uenigheder, der har fyldt i DCU’s best yrelse. En del af uenighederne er blevet dækket af hovedsageligt den kulørte presse, og det er ikke nogen hemmelighed, at ar bejdsklimaet i best yrelsen har været
t rykket og præget af personlige beskyldninger og uenigheder. Af samme grund beslut tede DIF’s etiske
komit e af egen drift at undersøge sagernes indhold og afprøve rigt igheden heraf. Det kom der en længere rapport ud af, som kan læses på komit eens hjemmeside.
Uoverensst emmelserne og dialogen i best yrelsen har været udfordrende, og der er brugt mange økonomiske og menneskelige ressourcer på at håndtere uenighederne, som stod på i flere måneder. På trods
af det hårde forløb har best yrelsen haf t DCU’s udvikling for øje og sørgede for, at hjulene blev holdt i
gang i den i forvejen udfordrende tid. Et posit ivt udkom af udfordringerne er, at der nu er nedsat en arbejdsgruppe, som består af både int erne og eksterne medlemmer, der er i gang med et st ort servicet jek
af DCU’s Good Governance.

Vi har efter t æt dialog med DIF og DGI afslut tet samarbejdet omkring projekt et ” Bevæg dig for Livet”
med udgangen af 2021 og i st edet givet ekstra fokus på rekrut t ering af børn og unge. Vi må indse, at en
af de største udfordringer for DCU i øjeblikket er, at vi mister medlemmer blandt børn og unge – særligt
på landevejen. Derfor var det et ønske at ændre fokus fra at rekrut tere voksne ryt tere gennem ” Bevæg
dig for Livet ” til at rekrut tere børn og unge. Det bet yder, at DCU fra 2021 dobler op t il to konsulenter,
som ar bejder med rekrut tering og fastholdelse af børn og unge via forskellige tiltag som f.eks. Børne
Tour, 5 regionale netværk med fokus på børn og unge, klubudvikling og uddannelse. DCU har store forventninger t il det arbejde i 2021.
Samar bejdet omkring ” Bevæg dig for Livet ” er dog ikke helt afslut tet, idet DCU fortsat samarbejder med
DIF og DGI vedrørende afvikling af et motionscykelløb i forbindelse med Tour de France-st arten i Danmark, som nu er rykket t il 2022.

På uddannelsesområdet blev 2020 brugt t il at gennemføre en lang række uddannelsesaktiviteter for
t rænere, Kapt ajn kurser og TO-uddannelsen. Corona-nedlukningen blev brugt t il at for berede og gennemføre (bl.a. virtuelt ) langt flere uddannelsesforløb end planlagt , hvilket også afspejler i budget t et, på
både indtægt s- og udgift ssiden.
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Men Covid-19 ville det anderledes, og det , der skulle have været en hurtig og nem overgang, blev i st edet en udfordrende kamp på et ukendt territorie. Medarbejdere blev hjemsendt på lønkompensation,
økonomiske forudsæt ninger totalt ændret , kongressen udsat, cykelløb aflyst osv. Det var en meget udfordrende tid, som mere handlede om ” overlevelse” end udvikling. Men i kriser opleves også, hvad man
reelt kan, når man står sammen. Der blev hurtigt nedsat en krisestab best ående af de t o distrikters formænd Charlot te Frank og Willy Frederiksen samt DCU’s Formand Henrik Jess Jensen og DCU’s direktør
Martin Elleberg Petersen.
Krisestaben mødt es på ugentlig basis og drøftede krisens konsekvenser samt hvilke muligheder, der
t rods alt fandtes. Det te samar bejde var en meget vigt ig faktor for, at DCU sammen kom godt igennem
udfordringerne og samt idig skabte det et nyt og tæt tere samarbejde, som bet yder, at gruppen i dag afholder møder hver 14. dag, nu som formandsmøder, hvor der via god dialog og fælles forståelse bliver
drøf tet og udviklet omkring cykling i alle discipliner.

Danmarks Cykle Union
Årsrapport 2020

På DCU’s kontor i Brøndby er der også sket ændringer i 2020. Organisatorisk er der blevet dannet en
ledergruppe bestående af Elitechef Mort en Bennekou, Kommercielchef Lars Moss og Direkt ør Mar tin Elleberg Petersen, som sammen med den ny kommunikationschef Ulrich Gorm Albrecht sen og en række
dygt ige medar bejdere står for en administrat ion i topklasse, som er parat til at hjælpe cykel Danmar k
med at udvikle på nye områder. I den sammenhæng har DCU bl.a. fokus på strategisk kommunikat ion og
håndtering af SoMe, som kont inuerligt kræver monit orering og tilpasning.

Den administrative udvikling er sket i samspil med særligt formanden og næstformanden. Der er naturligvis armslængde mellem best yrelsen og den administrative ledelse, men i et forbund som DCU er ledelse en fælles opgave for at kunne rumme både medlemmer, klubber, frivillige og ansat t e og samtidig
have tæt t e relat ioner til vores vigtige samarbejdspart nere hos DIF, Team Danmark, Spor t Event Danmark, Wonderful Copenhagen, Anti Doping Danmark osv. Her er formandskabet og bestyrelsen en uundværlig medspiller. Det samme gælder det internationale samarbejde, hvor særligt DCU’s formand er meget synligt repræsent eret som næst formand i det europæiske forbund og har t æt te relationer til det int ernationale forbund. Blandt andet på grund af det te, er det i 2020 lykkes at få endnu to internat ionalt
event til Danmark, når der i henholdsvis 2024 og 2025 skal afholdes Gran Fondo finale i Aalborg og VM i
BMX i København.
E-cykling blev sidste år en officiel disciplin under DCU – ligesom UCI har anerkendt denne moderne form
for cykling. Der er i den sammenhæng blevet afholdt DM tilbage i starten af mart s og et officielt UCI VM i
december, hvor Danmark vandt sølv og bronze for herrer. E-cykling vinder voldsomt frem over hele ver den både i forhold til t ræning og løb på alle tider af døgnet og ikke mindst i Coronatiden har der været
fremgang. I den sammenhæng har DCU investeret yderligere i e-cykling i 2020 og udviklet en løbsserie,
som med st or succes kørt e hen over året og fort sæt ter i 2021.

Som en konsekvens af, at DCU aflægger ledelsesberetningen tidligt på året , har vi endnu ikke medlemst allet for 2020, da indberetningerne fra klubber ikke er afslut tet . Normalt ville vi have forventet en øgning i ant allet af medlemmer på grund af de forskellige planlagte akt iviteter og indsat ser. Som det ovenst ående afspejler, har aktivitet erne dog ikke fulgt den overordnede plan og vi kender på nuværende tidspunkt ikke t il en eventuel Corona indflydelse på medlemstallet i 2020 og 2021.
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Selvom DCU’s store etapeløb Post Nord Danmar k Rundt , blev aflyst på grund af Corona, har DCU et ableret en ny organisation omkring løbet. Vi har taget løbet t æt tere på DCU og gjort det t il en integreret del
af eventstrategien og det øvrige arbejde omkring events, både de kommende internationale events og
de forskellige danske mesterskaber og Cups, der afholdes årligt.
Der er med andre ord blevet udviklet en ny gren af organisat ionen, som har ansvar for udviklingen og
afholdelsen af events.

Danmarks Cykle Union
Årsrapport 2020

Årsregnskab for 1. januar – 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensst emmelse med Kulturminist eriet s bekendt gørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6, om regnskab og revision for t ilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort , som modt ager tilskud i henhold til lov om visse spil, lott erier og væddemål.

Klassificering af poster i forhold til sidste år
►

Indt ægter fra Genoprett elsesfond er t idligere år præsenteret under ” Indtægter i alt” . I indeværende
årsrapport præsenteres indtægterne efter Årets resultat. Sammenligningstal er t ilpasset .

►

En række periodiserede t ilskud er tidligere år præsenteret under Hensat te forpligtelser. I indeværende årsrappor t præsenteres posterne under ” Kreditorer og skyldige omkost ninger” . Sammenligningst al er tilpasset .

Foruden ovenst ående er årsregnskabet aflagt efter samme praksis som sidste år.

Generel indregning og måling
Akt iver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilflyde forbundet , og aktivets værdi kan måles pålideligt .
Forpligtelser indregnes i balancen, når forbundet som følge af en tidligere begivenhed har en ret lig eller
fakt isk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske for dele vil fragå forbundet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt .
Ved først e indregning måles akt iver og forpligtelser t il kost pris. Måling ef ter første indregning sker som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
I resultatopgørelsen indregnes indt ægter, i takt med at de indt jenes, mens omkost ninger indregnes med
de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelse
Indtægter

Tilskud fra Danmarks Idræt sforbund, kontingenter, sponsorater mv. indregnes i det år det vedrører.
Tilskud t il øremærkede projekter indregnes i t akt med, at der afholdes tilskudsberett igede omkostninger.
Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til
social sikring m.v. af unionens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser
fra offentlige myndigheder. Personaleomkostninger føres under de respektive aktiviteter.

13

Penneo dokumentnøgle: MLLUE-D1VY7-J1ZCW-OW7ZU-GSFIH-4B2MG

Præsentationen af nedenstående poster er tilpasset ift. sidst e år:

Danmarks Cykle Union
Årsrapport 2020

Balancen
Værdipapirer

Værdipapirer værdiansæt tes til nominel værdi på balancedagen.
Tilgodehavender

Tilgodehavender optages til nominel værdi. Vær dien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af
forventet tab.
Gældsforpligtelser
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Gældsforpligtelser måles til amortiseret kost pris svarende til nominel værdi.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Resultatopgørelse
Budget
Note

2020

2020

2019

5.053.947

DIF-t ilskud

1

5.162.000

5.102.000

Team Danmark

2

8.102.000

8.146.000

7.734.300

1.326.000

0

1.073.000

64.000

0

420.000

Kommercielle indt ægt er

3.252.738

4.000.000

3.173.689

Licens

1.160.657

1.500.000

1.518.013

29.960

135.000

133.816

410.000

450.000

565.005

324.675

200.000

342.948

Kirkbi Fonden
Salling Fonden

Chip abonnement
Kont ingent er

3

Kursusindt ægt er
Licensløb
Mot ionsløb

4

Løbsfee
Øvrige indt ægt er

0

15.000

15.000

25.445

175.000

45.740

0

350.000

350.000

565.968

340.000

976.013

It -gebyrer

90.165

360.000

361.728

Klippekort

11.805

20.000

19.100

-182.782

1.100.000

1.231.750

20.342.631

21.893.000

23.014.049

Post Nord Danmark Rundt
Indtægter i alt

5
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Indtægter

Danmarks Cykle Union
Årsrapport 2020

Resultatopgørelse
Budget
Note

2020

2020

2019

Elit e udgift er

6

11.636.892

13.254.000

13.372.074

Andre sport slige og bredde udgift er

7

771.803

1.050.000

1.144.546

250.243

125.000

281.884

Kurser
Mot ionsløb

5.682

150.000

202.821

Licensløb

8

102.812

150.000

150.637

Kommercielle udgift er

458.163

185.000

309.851

Kommunikat ion

158.302

100.000

127.947

53.069

40.000

46.787

Øvrige omkost ninger
St rat egispor 2: Udvikling af det polit iske og
administ rat ive niveau
St rat egispor 3: Flere voksne cykelmot ionist er

64.995

60.000

86.465

402.034

500.000

593.820

St rat egispor 4: Rekrut ering af børn og unge

362.813

576.000

580.554

Udviklingsprojekt Banemat eriale

1.506

0

250.000

Udviklingsprojekt Talent på t værs

202.000

202.000

202.000

E-cycling

342.689

225.000

600.000

Udviklingsprojekt præst at ionsingeniør

250.000

0

0

Personale (løn mv.)
Sekret ariat et
Best yrelse

9
10

Finansielle omkost ninger
MTB spor i Nat uren

11

Omkostninger i alt
Resultat af drift

Indbet alt genopret t elsesfond
Årets resultat

12

3.310.950

3.303.000

3.264.402

1.794.431

1.435.000

1.491.498

135.590

235.000

214.677

29.678

0

28.668

0

0

0

20.333.652

21.590.000

22.948.631

8.979

303.000

65.418

281.365

600.000

634.705

290.344

903.000

700.123

290.344

903.000

700.123

Disponering

Overført t il egenkapit al
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Omkostninger

Danmarks Cykle Union
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance
Note

2020

2019

AKTIVER
Finansielle anlægsaktiver
Deposit um husleje lager

11.162

11.162

Finansielle anlægsaktiver i alt

11.162

11.162

79.940
4.347.736

220.468
644.197

Tilgodehavender i alt

4.427.676

864.665

Likvide beholdninger

4.743.129

5.076.644

Omsætningsaktiver i alt

9.170.805

5.941.309

AKTIVER I ALT

9.181.967

5.952.471

Omsætningsaktiver

Mellemregning med udvalg m.v.
Diverse t ilgodehavender
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Tilgodehavender

Danmarks Cykle Union
Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance
Note

2020

2019

PASSIVER
Egenkapital

Egenkapit al, primo
Året s result at

708.048
290.344

7.925
700.123

Egenkapital i alt

998.392

708.048

Mindefond Andreas Byskov Sarbo

270.881

257.621

Hensatte forpligtelser i alt

270.881

257.621

Forudmodt agne indt ægt er
Kredit orer og skyldige omkost ninger
Indefrosset feriepenge, Feriefond
Afsat feriepengeforpligt else
Skyldig moms
Forudbet alt e annoncer, st art gebyrer og licenser
Mellemregning med Danmarks Idræt sforbund

2.860.500
2.283.848
965.664
256.931
42.094
89.714
1.413.941

430.200
2.364.529
340.286
731.994
0
76.575
1.043.218

Gældsforpligtelser i alt

7.912.692

4.986.802

PASSIVER I ALT

9.181.967

5.952.471

Kortfristede gældsforpligtelser

Leasingforpligtelser
Landevejsrytternes Understøttelsesfond
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Hensatte forpligtelser

Danmarks Cykle Union
Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter

2

3

4

5

Danmarks Idrætsforbund

2020

Budget 2020

2019

Grundt ilskud
St rat egit ilskud
Init iat ivpuljen
Fonden t il st øt t e for Bredde og Elit eidræt

1.672.000
2.740.000
500.000
250.000

1.672.000
2.740.000
0
690.000

1.701.000
2.718.000
600.000
34.947

Danmarks Idrætsforbund i alt

5.162.000

5.102.000

5.053.947

Grundt ilskud
Sært ilskud

7.744.500
357.500

6.540.000
1.606.000

6.015.000
1.719.300

Team Danmark i alt

8.102.000

8.146.000

7.734.300

Kontingent
Arrangør
Kont rakt afgift er

0
410.000

0
450.000

25.000
555.005

Kontingent i alt

410.000

450.000

580.005

Motionsløb
Virt uelle Løb
Kongeet apen

25.445
0

175.000
0

0
45.740

Motionsløb i alt

25.445

175.000

45.740

Team Danmark

PostNord Danmark Rundt
Indtægter
Sponsorer
Kommunale t ilskud
Øvrige indt ægt er

887.500
0
0

4.076.000
2.240.000
223.435

Indtægter i alt

887.500

6.539.435

Udgifter
Hot el og forplejning
Præmier
Rejseomkost ninger m.v. for hold
Int ernat ionale kommisærer og UCI afgift
Biludgift er (inkl. skader på biler)
Arrangement sudgift er i øvrigt
Rut et ilret t elæggelse, officials, fest . m.v.
Sponsor og VIP arrangement
Kont roludgift er inkl. Hjemmeværn
Dopingkont rol og læge
Kørsel
Klubudgift er

1.773
0
20.662
0
0
893.049
98.571
3.938
0
0
52.289
0

1.119.921
538.761
638.644
14.660
16.718
2.198.613
107.489
313.167
98.740
83.212
67.460
110.300

1.070.282

5.307.685

-182.782

1.231.750

Udgifter i alt
Result at
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1

6

2020

Budget 2020

2019

206.295
4.049.560
865.495
3.269.020
150.080
687.261
478.031
72.536
366.845
1.491.769

280.000
4.233.000
1.401.000
3.561.000
355.000
974.000
421.000
80.000
629.000
1.320.000

404.060
4.337.996
1.601.397
3.484.991
449.618
784.398
453.574
115.453
607.380
1.133.207

11.636.892

13.254.000

13.372.074

Andre sportslige og bredde udgifter
DM
Udvalg
Forsikring
Løbsmat eriel
Diverse omkost ninger

276.145
366.013
74.457
37.338
17.850

350.000
415.000
90.000
130.000
65.000

415.463
366.384
101.181
136.138
125.380

Andre sportslige og bredde udgifter i alt

771.803

1.050.000

1.144.546

Motionsløb
Kongeet apen
Sideevent GDCD
Medaljeløb

5.000
682
0

150.000
0
0

187.821
0
15.000

Motionsløb i alt

5.682

150.000

202.821

58.177
250.477
-12.938
92.565
85.550
207.223
253.348
40.091
278.585
541.355

75.500
125.000
5.000
85.000
38.000
170.000
278.000
38.000
133.000
487.500

91.171
171.808
42.329
136.080
54.053
190.769
253.437
65.367
162.712
323.772

1.794.433

1.435.000

1.491.498

3.829.435
-3.829.435

0
0

3.236.887
-3.236.887

0

0

0

Elite udgifter

Landst rænergruppen, øvrige omkost ninger
Løn - Elit e
Landevej
Bane
Dame
Dameprojekt Bane
MTB
Cross
BMX
Øvrige Elit eudgift er
Elite udgifter i alt

7

8

9

Sekretariatet
Chip køb
Møder og kongresser
Biler
Kont orhold

Telefon
Regnskabsassistance
Husleje
Gebyrer
EDB mv
Øvrige omkost ninger
Sekret ariatet i alt

10

Bestyrelse

Best yrelsesformanden har i 2020 frasagt sig formandshonoraret på 60 t .kr.

11
MTB spor i Naturen
Indt ægt er
Omkost ninger
MTB spor i Naturen i alt
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Danmarks Cykle Union
Årsrapport 2020

Danmarks Cykle Union
Årsrapport 2020

12
Genoprettelsesfonde
Indbet alinger 2017
Indbet alinger 2018

708.486
688.285

Indbet alinger 2019
Indbet alinger 2020
Akkumuleret pr. 31. december 2020

281.365
2.312.841

Diverse tilgodehavender
Debit orer
Forudbet alt e omkost ninger
Mellemregning Bevæg dig for livet
Mellemregning MTB spor i Nat uren
Tilgodehavender moms
Øvrige t ilgodehavender

179.673
321.114
0
3.829.435
0
17.514

547.430
207.210
184
-446.608
315.775
20.206

Diverse tilgodehavender i alt

4.347.736

644.197

634.705

13
2019

14
Leasingforpligtelse
Unionen har indgået leasingaft aler med en rest løbet id på 21 måneder, hvilket
udgør en samlet leasingforpligt else på 99 t . kr. pr. 31. december 2020.

15
Landevejsrytternes Understøttelsesfond

Underst øt t elsesfonden har t idligere været brugt t il at udbet ale beløb t il ryt t ere, som var st yrt et eller lign.
og havde brug for kont ant hjælp. . I praksis har denne funkt ion ikke været gældende i en længere årrække
og derfor har DCU kont akt et civilst yrelsen for at klarlægge om der findes en beskrivelse af ” DCUs
underst øt t elsesfond” regist reret af og under Danmarks Cykle Union og hvorledes den kan håndt eres
fremadret t et .
2020

2019

INDTÆGTER
Rent er og kursgevinst er
Indtægter i alt

1.305
1.305

11.553
11.553

UDGIFTER
Gebyrer og øvrige omkost ninger
Udgifter i alt

2.867
2.867

3.024
3.024

-1.562

8.529

Periodiserede obligat ionsrent er
Bankbeholdning

35.523
0
471.352

46.648
3.195
461.788

AKTIVER I ALT

506.875

511.631

PASSIVER
Egenkapit al
Egenkapit al, primo
Regulering t idligere år
Året s result at
Egenkapit al i alt

511.631
-3.194
-1.562
506.875

503.102
0
8.529
511.631

PASSIVER I ALT

506.875

511.631

RESULTAT

AKTIVER

Obligat ionsbeholdning
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2021-04-09 20:33:48Z

Jakob Knudsen

Ulrik B Vassing

Bestyrelse
På vegne af: Danmarks Cykle Union
Serienummer: PID:9208-2002-2-403721398824
IP: 87.49.xxx.xxx
2021-04-11 10:54:57Z

Statsautoriseret revisor
På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Serienummer: CVR:30700228-RID:77180494
IP: 85.204.xxx.xxx
2021-04-11 11:03:30Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate

Penneo dokumentnøgle: MLLUE-D1VY7-J1ZCW-OW7ZU-GSFIH-4B2MG

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Rasmus Friborg Andersen

Penneo dokumentnøgle: MLLUE-D1VY7-J1ZCW-OW7ZU-GSFIH-4B2MG

Statsautoriseret revisor
På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Serienummer: PID:9208-2002-2-581919933839
IP: 79.142.xxx.xxx
2021-04-12 15:27:28Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate

