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Danmarks Cykle Union
Årsrapport 2021

Ledelsespåt egning
Best yrelsen og direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2021 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 2021 samt af result atet af unionens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2021.
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.
Det er endvidere vores opfat telse, at ledelsesberetningen indeholder en ret visende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
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Årsrapporten for 2021 for Danmar ks Cykle Union indst illes til repræsentant skabet s godkendelse.
København, den 28. februar 2022
Direktør:

Martin Elleberg Petersen

Best yrelsen:

Henrik Jess Jensen
formand

Palle Larsen
næst formand

Jens Panum Have

Jens Albagaar d

Jakob Knudsen

Hanne Blume
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Danmarks Cykle Union
Årsrapport 2021

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
2021, der omfat ter regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter Kulturministeriets bekendt gørelse af 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 2021 samt af result atet af unionens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2021 i overensstemmelse med Kult urministeriet s bekendt gørelse af 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 af 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 ional Et hics Standards Board for
Account ants' int ernat ionale ret ningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere
et iske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold
t il disse krav og IESBA Code.
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 tallene har ikke været underlagt 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 2021

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 2021

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 unioner, 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 28. februar 2022
EY Godkendt Revisionspart nerselskab
CVR-nr. 30 70 02 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 unioner, der er omfat tet af årsregnskabet . Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøt ter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Danmarks Cykle Union
Årsrapport 2021

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
Jens Albagaar d
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
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Ledelsesberetning
Årets regnskabsmæssige resultat
Året s samlede udgift er udgjorde 23.215.357 kr. mens de samlede indt ægt er udgjorde
23.629.379 kr.
Dermed udgør året s drift sresult at 414.022 kr., året s samlede driftsresult at mod et budget på
123.000 kr.
Indt ægt er t il genopret ning udgør 542.116 kr. mod et budget på 420.000 kr.

Dermed udgjorde DCU’s egenkapit al pr. 31. december 2021 1.954.530 kr. og likvidit et en
16.261.996 kr.
Det er værd at bemærke, at genopret ningsfonden nu akkumuleret har indbragt 2.854.957 kr.
i 2021 og dermed været med t il, at DCU på relat ivt kort t id har vendt en negat iv egenkapital
på 2,5 mio. kr. i 2016 t il den nuværende egenkapit al på knap 2 mio. kr. kr.
Best yrelsen ønsker igen at t akke de mange ryt t ere og andre licenshavende for det st ore bidrag. Det er fort sat best yrelsens indst illing t il den kommende kongres, den 20. marts 2022,
at indbetaling t il genopret ningen fast holdes, indt il DCU har opbygget en egenkapit al på 3 mio.
kr. Repræsent ant skabet skal tage st illing t il den ekst raordinære indbet aling til genopret ning
af vores egenkapit al.
I lighed med de senest e års regnskabsaflæggelser konstat eres det , at administ rat ionen udviser ret t idighed i forhold til rapport ering og disponering af økonomien. Der er opbygget gode
og solide syst emer t il at sikre, at forbruget følges tæt . Det er således lykkes at overholde og
disponere inden for det økonomiske råderum for DCU’s akt ivit et er og andre omkost ninger.
Best yrelsen har fast holdt at underst øt t e en st ærk økonomisk daglig ledelse med et best yrelsesmedlem som økonomiansvarlig. Desuden har de t o int erne krit iske revisorer, haft mulighed
for at gennemgå udvalget kont i eft er best yrelsens instruks.
Covid-19 indvirkning på årets resultat
Covid-19 påvirkede ikke DCUs’ regnskab på samme måde som i 2020. Der har været ændringer af int ernat ionale cykelløb, som har givet ekst ra omkost ninger ligesom f.eks. forsamlingsloft et og nedlukninger i st art en og slutningen af året har haft en påvirkning på de nat ionale
løb og akt ivit et er og dermed DCUs’ indt ægt er og omkost ninger i mindre omfang.
Indtægter
De samlede målret t ede tilskud f ra DIF og Team Danmark t il elit earbejdet og st rat egiske spor
udgør inklusive overførelser fra 2021 14.974.438 kr. Heraf er 10.507.438 kr. direkt e bevilget t il elit earbejdet mens 4.467.000 kr. er t il udvikling via de st rat egiske spor.
Sponsorerne bidrog med 3.966.186. kr. mod budget teret 3.800.000 kr. hvilket er en fremgang på ca. 700.000 kr. i forhold t il året inden. Det er et godt resultat , idet mulige sponsorer
også har mått e overveje deres delt agelse pga. Covid-19, men det er lykkes at lukke flere mindre sponsorat er i 2021 og en ny st or aft ale med Uno-X som alle løber flere år frem.
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Året s samlede result at udgør 956.138 kr. inklusive indbetalinger til genopretning. Best yrelsen betegner året s result at som t ilfredsst illende.

Danmarks Cykle Union
Årsrapport 2021

Det vidner om st or kommerciel int eresse for DCU og en generel posit ive interesse for Dansk
Cykelsport . Den kommercielle indsats og akt ivit et er har den ønskede effekt , og DCU vil fort sæt t e arbejdet med at være en at t rakt iv kommerciel samarbejdspart ner.
Vi fik igen afholdt Post Nord Danmark Rundt i 2021 med st or succes. Overskuddet fra løbet
udgør 912.000. kr., hvilket er 188.000 kr. mindre end budget t eret . Det skyldes at der måt t e
foret ages forskellige nye investeringer i mat erialer for at kunne leve op t il løbet s st andard
anno 2021.

Omkostninger
Omkost ningerne t il elit e akt ivit et er og talent udvikling balancerer indenfor det budget t erede
og der har hen over året været mange akt ivit et er, som har bakket op om den elit ære udvikling. Der er samlet brugt ca. 14,1 mio. kr. på talent og elit e arbejdet i 2021 mod et budget på
13,5 mio. kr. De øgede omkost ninger er finansieret via en ekst rabevilling fra Team Danmark.

Udviklingsakt ivit et erne omkring de st rat egiske spor i samarbejde med DIF, udvikling af en sikkerhedsmanual, udvalgsarbejde og andre sportslige og breddeomkost ninger viser et samlet
forbrug på 2.562.045 kr. mod budget t eret 2.655.000 kr.
På det kommercielle og kommunikat ive område har der i 2021 været st or akt ivit et . Det har
blandt andet result eret i flere kommercielle aft aler, som påvirker både 2021, men også de
kommende år posit ivt . Samt idig har der været en bevidst priorit ering af kommunikat ionen i
forhold t il at øge og st yrke DCUs synlighed overfor medlemmer, klubber og vores int eressent er generelt . Derfor har der været samlede omkost ninger for 537.842 kr. mod budget t eret
400.000 kr.
På det administ rat ive område (sekret ariat , løn og personaleudgift er) er der forbrugt
5.374.915 kr. mod et budget på 4.859.000 kr. Det t e skyldes blandt andet ekst raordinære
omkost ninger t il juridisk assist ance, ekst ra revision samt afholdelse af ekst raordinær kongres
på 140.000 kr. En st or del af det t e beløb er beklageligvis relat eret t il at et best yrelsesmedlem
ikke ville godkende regnskabet for 2020 og udt rykte mist anke om svig i regnskabet . Derfor
var DCU’s revisionsfirma EY nødsaget t il at gå ind i sagen og gennemgå regnskabet igen.
Yderligere var det nødvendigt at indkalde juridisk assist ance til at håndt ere beskyldningerne
samt afholdelsen af den ekst raordinære kongres. Eft erfølgende kunne EY konst at ere at der
ikke var begået svig og at regnskab 2020 var ret visende. Det ekskluderede best yrelsesmedlem gav eft erfølgende et offent ligt dementi for de grundløse beskyldninger.
Desuden modt og DCU i 2020 lønkompensat ion fra stat en i forbindelse med hjemsendelser.
Den samlede opgørelse viser at DCU fik udbet alt 168.000 kr. for meget . Disse er tilbagebetalt
i 2021 og påvirker de administ rat ive udgift er.
Endeligt er der hensat 163.000 kr. t il feriefonden for overført ferie fra t idligere år. Disse er
hensat i forbindelse med overgangen t il ny ferielov.
Best yrelsesformanden har på linje med de foregående år afst ået sit honorar på 60.000 kr.
Der er uændret ikke udbet alt diæt er til best yrelsesmedlemmer eller udvalgsformænd.

8

Penneo dokumentnøgle: 7300U-T5OIH-6I6CA-MT8KZ-J1VFK-LUADW

Løbsafhængige indt ægt er (licens, chip abonnement er, licensløb, mot ionsløb, løbsfee, it-gebyrer og klippekort ) var budgett eret konservat ivt i 2021 på baggrund af udfordringerne i 2020.
Covid-19 påvirkningen var dog ikke så st or som forvent et og derfor viser det samlede billede
også at de forventede indt ægt er var på 1.992.000 kr., mens det samlede result at blev
2.351.772 kr. under denne post skal det bemærkes at mot ionsløbet ” Kongeet apen” kun gav
86.568 kr. i indt ægt er mod forvent et 225.000 kr. Der vil være fokus på at skabe et mere tilfredsst illende result at i 2022.

Danmarks Cykle Union
Årsrapport 2021

Forventninger til 2022
DCUs best yrelse har pr. 14. december 2021 godkendt budget for 2022, som viser er driftsmæssigt overskud på ca. 1,2 mio. kr.

Der er budget t eret med indt ægt er på 27,9 mio. kr. heraf er 12,4 mio. kr. bevillinger fra Team
Danmark til det elit ære arbejde og 4,5 mio. bevillinger fra DIF t il de st rat egiske spor. Desuden
er der budget t eret med sponsorindt ægt er på 5 mio. kr. hvilket er en øgning på ca. 1 mio. kr.
set i forhold t il result at et fra 2021.
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Udgift erne beløber sig til 26,7 mio. kr. her af er 17 mio. kr. relateret det elit ære arbejde og
9,7 mio. kr. er relat eret udvikling, kommercielt arbejde, event s og administ rat ion.
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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.
Årsregnskabet aflagt efter samme praksis som sidste år.

Generel indregning og måling

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.

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

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kost pris svarende til nominel værdi.
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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 .

Danmarks Cykle Union

Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Resultatopgørelse
Budget i t.kr.
Note

2021

2021

2020

5.162.000

DIF-t ilskud

1

4.467.000

4.468

Team Danmark

2

7.797.438

9.838

8.102.000

2.410.000

0

1.326.000

Kirkbi Fonden
Salling Fonden

300.000

0

64.000

Kommercielle indt ægt er

3.966.186

3.800

3.252.738

Licens

1.460.386

1.050

1.160.657

Chip abonnement
Kont ingent er

3

Kursusindt ægt er
Mot ionsløb

4

162.430

95

29.960

433.255

470

410.000

201.048

200

324.675

86.568

225

25.445

Løbsfee

350.000

350

0

Øvrige indt ægt er

791.053

300

565.968

It-gebyrer

270.678

252

90.165

Klippekort

21.710

20

11.805

911.627

1.100

-182.782

23.629.379

22.168

20.342.631

Post Nord Danmark Rundt
Indtægter i alt

5
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Indtægter

Danmarks Cykle Union

Årsrapport 2021

Resultatopgørelse
Budget i t.kr.
Note

2021

2021

2020

Elit e udgift er

6

14.073.434

13.475

11.636.892

Andre sport slige og bredde udgift er

7

914.071

1.030

771.803

156.500

170

250.243

Kurser
Mot ionsløb

119.296

120

5.682

Licensløb

8

164.476

149

102.812

Kommercielle udgift er

235.192

200

458.163

Kommunikat ion

302.650

200

158.302

66.686

42

53.069

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

20.476

40

64.995

507.078

457

402.034

St rat egispor 4: Rekrut ering af børn og unge

362.813

547.296

511

Udviklingsprojekt Banemat eriale

99.778

100

1.506

Udviklingsprojekt Talent på t værs

62.863

137

202.000

Udviklingsprojekt BMX

70.144

71

0

E-cycling
Udviklingsprojekt præst at ionsingeniør
Personale (løn mv.)
Sekret ariat et
Best yrelse

9
10

Finansielle omkost ninger
Omkostninger i alt
Resultat af drift

Indbet alt genopret t elsesfond
Årets resultat

11

24.455

0

342.689

315.884

309

250.000

3.824.817

3.554

3.310.950

1.550.098

1.305

1.794.431

91.646

175

135.590

68.515

0

29.678

23.215.357

22.045

20.333.652

414.022

123

8.979

542.116

420

281.365

956.138

543

290.344

956.138

543

290.344

Disponering

Overført t il egenkapit al

12

Penneo dokumentnøgle: 7300U-T5OIH-6I6CA-MT8KZ-J1VFK-LUADW

Omkostninger

Danmarks Cykle Union

Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance
2021

2020

AKTIVER
Finansielle anlægsaktiver
Depositum husleje lager

11.162

11.162

Finansielle anlægsaktiver i alt

11.162

11.162

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Mellemregning med udvalg m.v.
Diverse tilgodehavender

31.771

79.940

1.579.067

4.347.736

Tilgodehavender i alt

1.610.838

4.427.676

Likvide beholdninger

16.261.996

4.743.129

Omsætningsaktiver i alt

17.872.834

9.170.805

AKTIVER I ALT

17.883.996

9.181.967

12

Penneo dokumentnøgle: 7300U-T5OIH-6I6CA-MT8KZ-J1VFK-LUADW

Note

13

Danmarks Cykle Union

Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance

PASSIVER
Egenkapital
Egenkapital, primo
Årets resultat

2021

2020

998.392
956.138

708.048
290.344

1.954.530

998.392

Hensatte forpligtelser
Mindefond Andreas Byskov Sarbo

273.447

270.881

Hensatte forpligtelser i alt

273.447

270.881

5.128.586
1.105.221
6.918.437
0
581.224
1.053.457
35.714
833.380

2.860.500
2.283.848
0
965.664
256.931
42.094
89.714
1.413.941

Gældsforpligtelser i alt

15.656.019

7.912.692

PASSIVER I ALT

17.883.996

9.181.967

Egenkapital i alt

Kortfristede gældsforpligtelser
Forudmodtagne indtægter
Kreditorer og skyldige omkostninger
Tour de Storebælt
Indefrosset feriepenge, Feriefond
Afsat feriepengeforpligtelse
Skyldig moms
Forudbetalte annoncer, startgebyrer og licenser
Mellemregning med Danmarks Idrætsforbund

Leasingforpligtelser
Landevejsrytternes Understøttelsesfond
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Note
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Danmarks Cykle Union

Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Budget i t.kr.

2

Danmarks Idrætsforbund

2021

2021

2020

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

1.723.000
2.744.000
0
0

1.723
2.745
0
0

1.672.000
2.740.000
500.000
250.000

Danmarks Idrætsforbund i alt

4.467.000

4.468

5.162.000

7.797.438
2.710.000

7.020
2.818

7.744.500
357.500

10.507.438

9.838

8.102.000

Kontingent
Arrangør
Licens
Kont rakt afgift er

0
58.255
375.000

0
0
470

0
0
410.000

Kontingent i alt

433.255

470

410.000

Motionsløb
Virt uelle Løb
Kongeet apen

0
86.568

0
225

25.445
0

Motionsløb i alt

86.568

225

25.445

Team Danmark

Grundt ilskud
Sært ilskud
Team Danmark i alt

3

4

5

PostNord Danmark Rundt
Indtægter
Sponsorer
Kommunale t ilskud
Øvrige indt ægter

5.165.545
2.262.500
0

887.500
0
0

Indtægter i alt

7.428.045

887.500

Udgifter
Hot el og forplejning
Præmier
Rejseomkost ninger m.v. for hold
Int ernat ionale kommisærer og UCI afgift
Biludgifter (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
Klubudgifter

1.406.675
569.345
829.629
168.865
75.016
1.107.070
1.600.255
381.424
190.972
83.370
94.774
9.023

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

Udgifter i alt

6.516.418

1.070.282

911.627

-182.782

Resultat

15

Penneo dokumentnøgle: 7300U-T5OIH-6I6CA-MT8KZ-J1VFK-LUADW

1

Danmarks Cykle Union

6

2021

Budget 2021

2020

269.744
4.877.541
1.560.740
3.615.726
402.517
943.379
554.582
84.885
735.689
1.028.631

220
4.822
1.307
3.580
360
823
547
80
716
1.020

206.295
4.049.560
865.495
3.269.020
150.080
687.261
478.031
72.536
366.845
1.491.769

14.073.434

13.475

11.636.892

Andre sportslige og bredde udgifter
DM
Udvalg
Forsikring
Løbsmat eriel
Diverse omkostninger

438.220
72.092
2.172
258.300
143.287

450
440
75
30
35

276.145
366.013
74.457
37.338
17.850

Andre sportslige og bredde udgifter i alt

914.071

1.030

771.803

Motionsløb
Kongeet apen
Sideevent GDCD
Gran Fondo
Medaljeløb

113.217
4.216
1.863
0

120
0
0
0

5.000
682
0
0

Motionsløb i alt

119.296

120

5.682

94.851
226.995
0
60.180
85.101
322.449
253.348
11.996
215.113
280.065

60
100
0
85
48
200
260
18
240
294

58.177
250.477
-12.938
92.565
85.550
207.223
253.348
40.091
278.585
541.355

1.550.098

1.305

1.794.433

Elite udgifter

Landstræner gruppen, øvrige omkost ninger
Løn - Elit e
Landevej
Bane
Dame
Dameprojekt Bane
MTB
Cross
BMX
Øvrige Elit eudgifter
Elite udgifter i alt

7

8

9

Sekretariatet
Chip køb
Møder og kongresser
Biler
Kontorhold

Telefon
Regnskabsassistance
Husleje
Gebyrer
EDB mv
Øvrige omkost ninger
Sekretariatet i alt

10

Bestyrelse

Bestyrelsesformanden har i 2021 frasagt sig formandshonoraret på 60 t .kr.
11

Genoprettelsesfonde
Indbet alinger 2017
Indbet alinger 2018

Indbet alinger
Indbet alinger
Indbet alinger
Akkumuleret

2019
2020
2021
pr. 31. december 2021

708.486
688.285
634.705
281.365
542.116
2.854.957
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Danmarks Cykle Union

Årsrapport 2021

2021

2020

Diverse tilgodehavender
Debitorer
For udbet alt e omkost ninger
Mellemregning Bevæg dig for livet
Mellemregning MTB spor i Nat uren
VM Bane 2025
VM BMX Cykling 2025
Tilgodehavender moms
Øvrige t ilgodehavender

1.302.547
224.008
0
0
16.140
11.848
0
24.524

179.673
321.114
0
3.829.435
0
0
0
17.514

Diverse tilgodehavender i alt

1.579.067

4.347.736

13

Leasingforpligtelse
Unionen har indgået leasingaft aler med en restløbet id på 9 måneder, hvilket
udgør en samlet leasingforpligt else på 42.435 kr. pr. 31. december 2021.

14

Landevejsrytternes Understøttelsesfond

Underst øt t elsesfonden har tidligere været brugt til at udbet ale beløb t il rytt ere, som var st yrt et eller
lignende og havde brug for kont ant hjælp. I praksis har der i en årrække ikke været udbet alt midler fra
fonden, og derfor har DCU kont akt et Civilst yrelsen for at klarlægge, hvorvidt det er muligt at opløse
fonden. Civilst yrelsen har bekræft et det er muligt at opløse fonden, men at pengene skal disponeres
indenfor de rammer som er beskrevet i fonden. Det er således ikke muligt at overføre pengene til
balancen eller bruge dem på andre velegnede formål.
2021

INDTÆGTER
Rent er og kursgevinst er
Indtægter i alt

2020

0
0

1.305
1.305

3.018
3.018

2.867
2.867

-3.018

-1.562

Bankbeholdning

26.238
477.619

35.523
471.352

AKTIVER I ALT

503.857

506.875

PASSIVER
Egenkapital
Egenkapit al, primo
Regulering tidligere år
Året s result at
Egenkapital i alt

506.875
0
-3.018
503.857

511.631
-3.194
-1.562
506.875

PASSIVER I ALT

503.857

506.875

UDGIFTER
Gebyrer og øvrige omkost ninger
Udgifter i alt
RESULTAT

AKTIVER

Obligat ionsbeholdning
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