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Den uafhængige revisors revisionspåtegning  

Til bestyrelsen i Danmarks Cykle Union 

Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Cykle Union for regnskabsåret 1. januar – 31. december 
2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregn-
skabet udarbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af unionens aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af unionens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2019 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af
21. december 2010, kap. 4 og 6.

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grund-
lag 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 "Revi-
sors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Uafhængighed 

Vi er uafhængige af unionen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's 
etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige eti-
ske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.  

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Unionen har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. Bud-
gettallene har ikke været underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledel-
sen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde 
et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.  

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere unionens evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at 
likvidere unionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.  

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet  

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, 
når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som 
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de øko-
nomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, foretager vi faglige vurde-
ringer og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:  
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► �Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

► Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af unionens interne kontrol.

► �Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

► �Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om unionens evne
til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisi-
onspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysnin-
ger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisi-
onsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller
forhold kan dog medføre, at unionen ikke længere kan fortsætte driften.

► �Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-
oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering 
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  

Udtalelse om ledelsesberetningen  

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.  

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-
hold til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Kulturministeriets bekendtgø-
relse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledel-
sesberetningen. 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af unio-
nen, der er omfattet af regnskabet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisions-
skik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. 
Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispo-
sitioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, 
love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vur-
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derer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøt-
ter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af Danmarks Cykle Union, der 
er omfattet af regnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske be-
mærkninger, skal vi rapportere herom.  

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.  

København, den 31. januar 2020  
ERNST & YOUNG 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 

Ulrik Benedict Vassing 
statsaut. revisor 
mne32827 

Rasmus Friborg Andersen 
statsaut. revisor 
mne44147  
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Ledelsesberetning 

Oplysninger om unionen 

Danmarks Cykle Union 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 

CVR: 22 56 65 12 

Telefon: 43 26 28 02 

Bestyrelse 

Henrik Jess Jensen (formand) 
Lars Kaspersen 
Jens Panum Have 
Bo Belhage 
Jakob Knudsen 
Palle Larsen 

Direktør 

Jens-Erik Majlund 

Revisor 

Ernst & Young 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
Dirch Passers Allé 36 
Postboks 250 
2000 Frederiksberg 

Bank 

Danske Bank 
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Ledelsesberetning 

Årets regnskabsmæssige resultat 

For et år siden, ved årsskiftet 2018/19, kunne bestyrelsen med glæde og stolthed offentliggøre, at DCU 
igen var gældfri – nærmest på rekordtid. Samtidigt konstaterede bestyrelsen, at Genopretningsplanen, 
der blev godkendt under Midtvejskongressen i juni 2016, har virket og ledelsesmæssigt vist sig som et 
værdifuldt økonomisk styringsredskab. 

Genopretningsfonden har nu indbragt 2.031.476 kr. og været med til, at vi på kun 3 år har vendt en ne-
gativ egenkapital på 2,5 mio. kr. i 2016 til den nuværende egenkapital på 708.049 kr.  

Nu skal man som bekendt ikke hvile på laurbærrene, og derfor har bestyrelsen med opbakning fra Re-
præsentantskabet fastholdt indbetalingen af midler til genopretning, der er relateret til licenspris og 
startgebyret ved løb. Ved aflæggelse af regnskabet for 2019 præsenteres et overskud for regnskabs-
året på i alt 700.124 kr. mod et budget på 761.518 kr.  

Indtægter fra genopretningsfonden udgør 634.705 kr. mod et budget på 700.000 kr. 

Det vil sige, at driftsresultatet eksklusive genopretningsfonden udgør 65.418 kr. mod et budget på 
61.394 kr.  

Danmarks Cykle Unions egenkapital udgjorde pr. 31/12-2019 708.049 kr., og likviditeten 5.076.644 
kr. Bestyrelsen betegner årets resultat som tilfredsstillende.  

Bestyrelsen ønsker at takke de mange ryttere og andre licenshavende for det store bidrag. Det er fort-
sat bestyrelsens indstilling til den kommende kongres, den 22. marts 2020, at indbetaling til genopret-
ningen fastholdes, indtil Danmarks Cykle Union har opbygget en egenkapital på 3 mio. kr. Herefter skal 
det overvejes, om licens- og startprisen skal reduceres, eller om midlerne skal investeres i fx løbskvali-
tet, sikkerhed eller talentudviklingsarbejde i forskellige discipliner.  

Tilsvarende forrige regnskabsaflæggelse konstateres det, at administrationen udviser rettidighed i for-
hold til rapportering og disponering af økonomien. Der er opbygget gode og solide systemer til at sikre, 
at forbruget følges tæt, og at der alene disponeres, når der er økonomisk råderum til en aktivitet eller 
anden omkostning.  

Bestyrelsen har for at fastholde og understøtte en stærk økonomisk daglig ledelse udnævnt et bestyrel-
sesmedlem som økonomiansvarlig.   

Indtægter 

På indtægtssiden er der igen i 2019 leveret et fantastisk flot økonomisk resultat fra PostNord Danmark 
Rundt på i alt 1.231.750 kr. Det skyldes især den store frivillige indsats fra alle dem, der er med til at 
afvikle løbet og derigennem bidrager til en væsentlig indtægt til dansk cykelsport – tak for det.   
På sponsorsiden bemærkes det, at indtægterne udgør 3.173.689 kr. mod budgetteret 3.050.000 kr. Til 
sammenligning var sponsorindtægterne i 2018 i alt 2.609.749 kr., og resultatet vidner om den positive 
interesse, der er for cykelsporten generelt, og at den kommercielle indsats og aktiviteter har den øn-
skede effekt.  

Løbsafhængige indtægter giver anledning til lidt bekymring, da de afviger negativt i forhold til vores for-
ventninger. Derfor at vi meget tilfredse med, at idémøderne både i 2019 og senest i 2020 haft fokus på 
at tiltrække og fastholde ryttere i cykelsporten, uanset om det er licens- eller motionsløb.  

Indtægter fra Team Danmark og fra DIF ligger knap 1,4 mio. kr. over det budgetterede. Det skyldes eks-
trabevillinger fra Salling Fondene og fra Kirkbi til blandt andet optimering frem mod OL i Tokyo. Derud-
over har Danmarks Cykle Union modtaget støtte fra DIF’s Initiativpulje til gennemførelse af projekt vedr. 
e-cykling.

Udgifter 

På omkostningssiden er der hensat i alt 840.000 kr. fra 2019 til 2020. Det er bl.a. midler til optimering 
frem mod OL 2020, som er bevilget fra Salling Fondene og Kirkbi, og derudover midler til Talent på 
Tværs (MTB) og BMX-udviklingsforløb, hvor beløbet er ”øremærket” til opbygning og styrkelse af di-
strikts- og regionskraftcentre samt trænerudvikling for BMX. 
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Bestyrelsesformanden har på linje med de øvrige år afstået fra honorar, og der er ikke udbetalt honora-
rer til bestyrelsesmedlemmer eller udvalgsformænd. 

Det sportslige 

Ved DR’s store gallashow den 4. januar 2020 blev dansk sport hædret, og med ikke færre end 4 ud af 13 
priser til anerkendelse af årets resultater fremstod cykelsporten - med rette - som den sport, der hø-
stede mest hæder til Sport 2019.  

De hæders- og æresfyldte priser Årets Sportsnavn og Årets Træner gik til verdensmesteren i landevejs-
cykling for herrer, Mads Pedersen, og banelandstræner Casper Jørgensen, mens Årets Detalje blev leve-
ret af Jakob Fuglsang og Årets Forbillede blev Brian Holm. 

Listen med nominerede til DIF og Team Danmarks Årets Sportsnavn indeholdt hele fem cykelsportsnomi-
neringer ud af de 15 mulige! – det siger vist alt om sæson 2019 og de opnåede resultater for dansk cy-
kelsport i en verdensomspændende sport. 

Den største danske sportspræstation i 2019 var vi vidne til på en regnfuld septemberdag i Yorkshire, 
hvor Mads Pedersen godt støttet af et meget stærkt landshold, trænere og staff vandt cykelsportens al-
lerstørste monument – VERDENSMESTER-titlen på landevej. På bare fire år har vi som nation opnået 
dette historiske resultat med først en kvindelig verdensmester ved Amalie Dideriksen i Doha 2016 og nu 
Mads – det er fuldstændigt fantastisk, og vi er stolte over at se danske aktive ryttere i den ikoniske regn-
bue-trøje. 

Året var et sandt fyrværkeri med så mange flotte resultater, at himmelen til tider var helt oplyst i alle 
regnbuens farver. Ud over førnævnte resultater har vores ryttere i alle discipliner høstet medaljer og 
mesterskaber. Disse mange sejre og flotte placeringer vidner naturligvis om de mange tusinde og atter 
tusinde træningstimer, som rytterne lægger på landevejen, i skoven, på banen eller hvor det foregår. 
Det er i sidste ende et udtryk for flid, vilje, struktur og dedikation – og, når det lykkes, en lille portion 
held. Men uden mindst lige så mange timer hos dem, der støtter og udvikler rytterne og sikrer, at facili-
teter og udstyr er tilgængelige ville dansk cykelsport ikke kunne nå alle disse resultater blandt verdens 
største cykelnationer.  

Derfor er det helt på sin plads at takke og hylde alle de frivillige og forældre, der af kærlighed til sporten 
og foreningslivet ude i klubberne og på teams gør det muligt, at rytterne kan udvikle sig i et godt og vel-
struktureret samspil mellem trænere på klubhold, teams og landshold. Det er fundamentet og opskriften 
på den succes, som dansk cykelsport oplever og fejrer. 

Årets udviklingsmæssige resultat 

I dette forår har der været en massiv og berettiget opmærksomhed på eliteidrættens tilgang til kost og 
ernæring, herunder risikoen for at eliteudøvere udvikler spiseforstyrrelser. Det er et problem, som har 
stor relevans, og den offentlige debat har naturligvis afstedkommet, at vi har kigget indad og forholdt os 
til, hvad det betyder at være en vægtbærende sport, og hvilken kultur og adfærd det afstedkommer 
blandt vores ryttere og trænere samt støttepersonale. DCU har nu en ernæringspolitik, som er klar og 
tydelig i holdninger og vejledning til, hvordan vi aktivt handler. Nu er fokus på, at alle ansvarlige, der ar-
bejder med tingene i det daglige - landstrænere, de lokale trænere og ledere, forældre og andre rele-
vante personer – ved, hvordan vi forebygger og håndterer eventuelle spiseforstyrrelser. 

E-cykling er nu en officiel disciplin under Danmarks Cykle Union – ligesom UCI har anerkendt denne mo-
derne form for cykling. E-cykling vinder voldsomt frem over hele verden både i forhold til træning og løb 
på alle tider af døgnet. Vi har med støtte fra DIF’s initiativpulje skabt et nyt fællesskab i det virtuelle uni-
vers. Der er allerede dannet to cykelklubber for ryttere, der fokuser på denne disciplin og det nye, mo-
derne fællesskab, der her inviteres til. Allerede efter de første tre måneder er der registret 800 brugere 
og 300 nye medlemmer, og tallet vokser og vokser.  

Der er utvivlsomt et stort potentiale i e-cykling. Ugentlig tilbydes og udbydes særlige DCU-løb og inden 
længe annonceres også det første officielle DM i e-cykling under Danmarks Cykle Union. 

I arrangørrollen har vi igen i år haft mange events som vi er stolte af og kigger tilbage på med tilfreds-
hed. VM i cyklecross i Bogense blev en kæmpe succes på alle parametre: tilskuermæssigt, pressedæk-
ning, økonomisk, sportsligt og så blev det den kæmpestore folkefest, som vi drømte om. PostNord Dan-
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mark Rundt stod skarpere end nogensinde før, og med fejringen af det 30. etapeløb var det svært at fo-
restille sig noget større – alene det faktum at Eurosport tv-transmitterede løbet i 59 lande gav publicity 
for løbet langt ud over landets grænser. Men som skrevet tidligere, man skal ikke hvile på laurbærrene… 
derfor gik vi målrettet til værks for at sikre løbets kvaliteter og rykke op i en højere løbskategori hos UCI. 
Fra sæson 2020 indfører UCI en ny løbsreform, og her er det lykkedes at få Tour of Denmark i katego-
rien Pro-Series. Vi forventer os meget af denne kategorisering, og det øger potentialet for den fremti-
dige udvikling af etapeløbet. 

Igennem året er bestyrelsen blevet inddraget i drøftelserne om en kommende eventstrategi, som vi for-
venter at kunne præsentere inden sommeren 2020. Der arbejdes med Battle of the North, et 10 etapers 
løb for verdens bedste kvindelige ryttere og teams. Samtidig favner eventstrategien DCU’s mange DM’er 
og cups i de forskellige discipliner samt det forhold, at vi regelmæssigt er arrangør af sportens allerstør-
ste og mest prestigefyldte events for UCI og UEC. Og i forlængelse heraf er vi glade for og stolte over, at 
det i september lykkedes af få UCI til at tildelt værtskabet for VM på bane i 2024 til Danmark med afhol-
delse i Ballerup Super Arena.  

Andreas Byskov Sarbo forlod os på årets første sommerdag, hvor alt gik i stå i en ubeskrivelig sorg. Un-
der en enkeltstart skete det mest tragiske, vi kan forestille os – en rytter blev på en meningsløs og brutal 
vis revet bort fra alle sine kære og livet. Andreas var i U19-landsholdstruppen på både landevej og bane. 
Talentfuld, hårdtarbejdende og smittende glad var han en naturlig del af hverdagen for både landstræ-
nere, frivillige og medarbejdere i DCU. Savnet er fortsat dybt hos os alle. 

Set i lyset af denne tragiske ulykke og den stigende vejvrede og som følge heraf en uønsket trafikadfærd 
har bestyrelsen iværksat en analyse og identifikation af, hvilke indsatser vi kan og skal igangsætte. Lø-
bende vil der blive kommunikeret og aktiveret i forhold til at skabe en bedre trafikantadfærd og forbedre 
trafiksikkerheden ved træning og i løb.  

Som en konsekvens af, at vi aflægger ledelsesberetningen væsentlig tidligere end før, har vi endnu ikke 
medlemstallet for 2019, da indberetningerne fra klubber ikke er afsluttet.  Men det er vores forvent-
ning, at med de aktiviteter og indsatser, der er skabt i samarbejdet Bevæg Dig For Livet, og de dialoger, 
der har været med et stigende antal nye klubber og hvor vi er bekendt med at indmeldelsesprocessen 
forløber positivt, stiger medlemstallet samlet set i Danmarks Cykle Union.  

Når medlemstallet for 2019 foreligger, vil vi grundigt analysere og kommunikere udviklingen. Det for-
ventes konkret, at medlemstallet udvikles positivt fx gennem projektet Mandfolk på MTB og de konkrete 
rekrutteringstiltag. der er udviklet i samarbejde med en række klubber, hvor fokus og målet er at få flere 
børn og unge introduceret til cykelsporten. Her, et år før Gran Depárt - Tour de France, er vi ved at 
lægge sidste hånd på rekrutteringsaktiviteter og -materiale til inspiration og støtte for klubber og kom-
muner med henblik på at dele og inspirere flere til at få del i glæden af cykelsporten. 

Begivenheder indtruffet efter den 31. december 2019 

Der er ikke indtruffet nogen væsentlige begivenheder efter statusdagen, som har betydning for regnska-
bet 2019.  
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Årsregnskab for 1. januar – 31. december 

Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. de-
cember 2010, kap. 4 og 6, om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets res-
sort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål.  

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Resultatopgørelse 

Der foretages periodisering af indtægter og omkostninger. Resultatopgørelsen er opstillet efter aktivite-
ter. 

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 

Materielle anlægsaktiver 

Driftsmateriel og inventar, herunder biler, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af akti-
vernes forventede brugstider: 

Driftsmateriel og inventar 3-6 år 

Værdipapirer 

Værdipapirer værdiansættes til nominel værdi på balancedagen. 

Varebeholdninger 

Varelageret opgøres til anskaffelsespris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af 
forventet tab. 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 



Danmarks Cykle Union
Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse
Budget

Note 2019 2019 2018

Indtægter

DIF-tilskud 1 5.053.947 4.419.000 4.349.000
Team Danmark 2 7.734.300 7.365.000 8.885.000
Kirkbi Fonden 1.073.000 888.000 0
Salling Fonden 420.000 420.000 0
Kommercielle indtægter 3.173.689 3.050.000 2.609.749
Licens 1.518.013 1.625.000 1.573.233
Chip abonnement 133.816 200.000 121.576
Kontingenter 3 580.005 490.000 463.692
Kursusindtægter 342.948 100.000 233.170
Motionsløb 4 45.740 60.000 768.867
Løbsfee 350.000 350.000 450.000
Øvrige indtægter 976.013 265.000 608.709
It-gebyrer 361.728 300.000 362.422
Genoprettelsesfond 634.705 700.000 688.285
Klippekort 19.100 15.000 15.120
PostNord Danmark Rundt 13 1.231.750 1.100.000 1.208.713

Indtægter i alt 23.648.754 21.347.000 22.337.536
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Resultatopgørelse
Budget

Note 2019 2019 2018

Omkostninger

Elite udgifter 5 13.372.074 13.213.410      12.336.433
Andre sportslige og bredde udgifter 6 1.144.546 993.250  968.272
Kurser 281.884 70.000  244.934
Motionsløb 7 202.821 65.000  616.707
Licensløb 150.637 90.000 107429
Kommercielle udgifter 309.851 160.000  689.254
Kommunikation 127.947 58.000  117.500
Øvrige omkostninger 46.787 45.000     49.892
Strategispor 2: Udvikling af det politiske og
administrative niveau 86.465 215.000  131.827
Strategispor 3: Flere voksne cykelmotionister 593.820 500.000  520.391
Strategispor 4: Rekrutering af børn og unge 580.554 536.000  322.417
Udviklingsprojekt Banemateriale 250.000 0  700.000
Udviklingsprojekt Talent på tværs 202.000 0 0
E-cycling 600.000 0 0
Personale (løn mv.) 3.264.402 3.207.221    2.748.503
Sekretariatet 8 1.491.498 1.177.600    1.285.852
Bestyrelse 9 214.677 255.000  139.100
Finansielle omkostninger 28.668 0     68.135
Af- og nedskrivninger 0 0 0
Vedtagne projekter 0 0     30.000

Omkostninger i alt 22.948.631 20.585.481 21.076.646

MTB spor i Naturen 10 0 0 0

Årets resultat 700.123 761.519 1.260.890

Disponering

Overført til egenkapital 700.123 761.519 1.260.890
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Balance
Note 2019 2018

AKTIVER
Materielle anlægsaktiver
Driftsmidler og biler 11 0 0
Depositum husleje lager 11.162 11.162

Materielle anlægsaktiver i alt 11.162 11.162

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Mellemregning med udvalg m.v. 220.468 167.110
Diverse tilgodehavender 12 644.197 1.530.824

Tilgodehavender i alt 864.665 1.697.934

Likvide beholdninger 5.076.644 3.783.764

Omsætningsaktiver i alt 5.941.309 5.481.698

AKTIVER I ALT 5.952.471 5.492.860
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Balance
Note 2018 2018

PASSIVER
Egenkapital
Egenkapital, primo 7.925 -1.252.965
Årets resultat 700.123 1.260.890

Egenkapital i alt 708.048 7.925

Hensatte forpligtelser
Mindefond Andreas Byskov Sarbo 257.621 0
Hensættelse, særlige omkostninger 844.733 30.000

Hensatte forpligtelser i alt 1.102.354 30.000

Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Indefrosset feriepenge, Feriefond 340.286 0

340.286 0

Kortfristede gældsforpligtelser
Kortfristet del af langfristet gældsforpligtelser 0 0
Forudmodtagne indtægter 430.200 541.000
Kreditorer og skyldige omkostninger 1.519.796 2.961.854
Afsat feriepengeforpligtelse 731.994 866.397
Skyldig moms 0 233.304
Forudbetalte annoncer, startgebyrer og licenser 76.575 36.655
Mellemregning med Danmarks Idrætsforbund 1.043.218 815.725

3.801.783 5.454.935

Gældsforpligtelser i alt 4.142.069 5.454.935

PASSIVER I ALT 5.952.471 5.492.860

Finansielle forhold 14
Eventual- og kautionsforpligtelser 15
Beholdning af materiel, som er udgiftsført i 2018
og tidligere år 16
Landevejsrytternes Understøttelsesfond 17
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Danmarks Idrætsforbund 2019 Budget 2019 2018

Grundtilskud 1.701.000 4.419.000 2.647.035
Strategitilskud 2.718.000 0 1.701.965
Initiativpuljen 600.000 0 0
Fonden til støtte for Bredde og Eliteidræt 34.947 0 0

Danmarks Idrætsforbund i alt 5.053.947 4.419.000 4.349.000

2 Team Danmark
Grundtilskud 6.015.000 6.015.000 6.100.000
Særtilskud 1.719.300 1.350.000 2.785.000

Team Danmark i alt 7.734.300 7.365.000 8.885.000

3 Kontingent
Motionsklub 0 0 -24.070
Arrangør 25.000 0 10.000
Kontraktafgifter 555.005 490.000 477.762

Kontingent i alt 580.005 490.000 463.692

Kontingenter fra Motionsklubber er fra 2018 opkrævet af og er tilfaldet distrikterne.

4 Motionsløb
Gran Fondo 0 0 662.377
Kongeetapen 45.740 60.000 106.490

Øvrige indtægter i alt 45.740 60.000 768.867

5 Elite udgifter
Landstrænergruppen, øvrige omkostninger 404.060 232.000 272.265
Løn - Elite 4.337.996 4.543.410 3.970.025
Landevej 1.601.397 1.557.000 1.308.165
Bane 3.484.991 4.139.000 3.132.549
Dame 449.618 440.000 431.714
Dameprojekt Bane 784.398 840.000 830.000
MTB 453.574 289.000 382.596
Cross 115.453 80.000 176.191
BMX 607.380 366.000 550.737
Øvrige Eliteudgifter 1.133.207 727.000 1.282.191

Elite udgifter i alt 13.372.074 13.213.410 12.336.433

6 Andre sportslige og bredde udgifter
DM 415.463 260.000 431.838
Udvalg 366.384 513.250 353.700
Forsikring 101.181 90.000 97.154
Løbsmateriel 136.138 130.000 85.098
Diverse omkostninger 125.380 0 482

Andre sportslige og bredde udgifter i alt 1.144.546 993.250 968.272
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Noter

7 Motionsløb 2019 Budget 2019 2018

Kongeetapen 187.821 50.000 44.724
Gran Fondo 0 0 555.983
Medaljeløb 15.000 15.000 16.000

Motionsløb i alt 202.821 65.000 616.707

8 Sekretariatet
Chip køb 91.171 130.000 131.837
Møder og kongresser 171.808 100.000 108.154
Biler 42.329 20.000 16.381
Kontorhold 136.080 50.000 97.914
Telefon 54.053 45.000 27.937
Regnskabsassistance 190.769 200.000 179.538
Husleje 253.437 218.000 233.980
Gebyrer 65.367 75.000 63.327
EDB mv 162.712 110.000 172.205
Øvrige omkostninger 323.772 229.600 254.579

Sekretariatet i alt 1.491.498 1.177.600 1.285.852

9

10 MTB spor i Naturen
Indtægter 3.236.887 0 884.837
Omkostninger -3.236.887 0 -884.837

MTB spor i Naturen i alt 0 0 0

11 Driftsmidler og biler 2019 2018

Anskaffelsessum pr. 1. januar 605.621 2.265.074
Tilgang 0 0
Afgang* -1.659.453 -1.659.453

Anskaffelsessum pr. 31. december -1.053.832 605.621

Afskrivninger pr. 1. januar 605.621 2.265.074
Afskrivninger afhændede aktiver* -1.659.453 -1.659.453
Årets af- og nedskrivninger 0 0

Afskrivninger pr. 31. december -1.053.832 605.621

Bogført værdi pr. 31. december 0 0

* Indeholder aktiver afskrevet til nul

Bestyrelsesformanden har i 2019 frasagt sig formandshonoraret på 60 t.kr.
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Noter

12 Diverse tilgodehavender 2019 Budget 2019 2018

Debitorer 547.430 62.067
Forudbetalte omkostninger 207.210 307.503
Forudindbetalinger licens/teams 0 0
Mellemregning Bevæg dig for livet 184 0
Mellemregning MTB spor i Naturen -446.608 1.091.505
Tilgodehavende moms 315.775 0
Øvrige tilgodehavender 20.206 69.749

Diverse tilgodehavender i alt 644.197 1.530.824

13 PostNord Danmark Rundt
Indtægter
Sponsorer 4.076.000 4.035.000
Kommunale tilskud 2.240.000 2.095.000
Øvrige indtægter 223.435 172.947

Indtægter i alt 6.539.435 6.302.947

Udgifter
Hotel og forplejning 1.119.921 1.059.741
Præmier 538.761 595.913
Rejseomkostninger m.v. for hold 638.644 510.778
Internationale kommisærer og UCI afgift 14.660 20.763
Biludgifter (inkl. skader på biler) 16.718 66.061
Arrangementsudgifter i øvrigt 2.198.613 2.100.002
Rutetilrettelæggelse, officials, fest. m.v. 107.489 186.018
Sponsor og VIP arrangement 313.167 267.727
Kontroludgifter inkl. Hjemmeværn 98.740 92.874
Dopingkontrol og læge 83.212 64.032
Kørsel 67.460 56.835
Klubudgifter 110.300 73.490

Udgifter i alt 5.307.685 5.094.234

Resultat 1.231.750 0 1.208.713
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Noter

14 Finansielle forhold

15 Eventual- og kautionsforpligtelser
Unionen har indgået leasingaftaler med en restløbetid på 6 måneder og 33 måneder, hvilket
udgør en samlet leasingforpligtelse på 184 kr. pr. 31. december 2019.

16 Beholdning af materiel, som er udgiftsført i 2019 og tidligere år

Beholdninger af cykler og andet udstyr der løbende er indkøbt er udgiftsført ved indkøbet.

17 Landevejsrytternes Understøttelsesfond

2019 2018

INDTÆGTER
Renter og kursgevinster 11.553 3.445
Licenser 0 0

Indtægter i alt 11.553 3.445

UDGIFTER
Udbetalt til ryttere 0 0
Gebyrer og øvrige omkostninger 3.024 250

Udgifter i alt 3.024 250

RESULTAT 8.529 3.195

AKTIVER
Obligationsbeholdning 46.648 51.323
Periodiserede obligationsrenter 3.195 2.350
Mellemregning med Dansk Cykel Union 0 0
Bankbeholdning 461.788 449.429

AKTIVER I ALT 511.631 503.102

PASSIVER
Egenkapital
Egenkapital, primo 503.102 593.570
Regulering tidligere år 0 -93.663
Årets resultat 8.529 3.195

Egenkapital i alt 511.631 503.102

PASSIVER I ALT 511.631 503.102

Unionen har i regnskabsåret realiseret et overskud på 700 t.kr. og deraf en positiv egenkapital på 708
t.kr.
Bestyrelsen forventer, at unionen vil være i stand til at realisere sine aktiver og indfri sine forpligtelser
som led i den normale drift.
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