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  Realiseret Realiseret Budget  Budget Budget 

      LM okt. '19 forecast 22/9   

 
2018 2019 2020 2020 2021 

Samlet omsætning 24.566.272 20.851.208 19.209.000 20.419.812 15.994.185 

 
          

Kontingent og generel støtte 3.114.253 2.785.309 3.000.000 3.234.620 3.000.000 

Udlodningsmidler, Friluftsrådet 839.224 867.152 885.000 893.707 900.000 

Kontingent omkostninger  -64.230 -43.175 -38.400 -52.566 -38.400 

 
3.889.247 3.609.286 3.846.600 4.075.761 3.861.600 

 
          

Butiksomsætning 4.769.669 4.495.562 4.500.000 2.952.175 0 

Butiks vareforbrug -2.780.417 -3.398.661 -2.610.000 -2.961.835 0 

Butik øvrige omkostninger -321.142 -346.750 -300.000 -107.498 0 

Butik løn -1.629.810 -1.720.338 -1.548.300 -1.071.278 0 

 
38.300 -970.187 41.700 -1.188.436 0 

 
          

Projekt/kampagne omsætning (indtægt) 15.843.126 12.703.185 10.824.000 13.339.310 12.094.185 

Projekt/kampagne omkostninger (udgifter) -12.131.059 -10.457.661 -7.536.000 -9.659.125 -10.042.600 

 
3.712.067 2.245.524 3.288.000 3.680.185 2.051.585 

 
          

Personaleomkostninger -5.481.101 -4.782.747 -4.201.300 -3.978.677 -2.594.061 

Medlemsorganisation -824.214 -856.691 -845.000 -643.214 -780.000 

Lokaleomkostninger -1.269.557 -1.242.329 -1.260.000 -1.414.242 -846.000 

Administration -864.787 -783.648 -840.000 -616.249 -696.000 

Finansielle poster -32.082 -18.543 -30.000 -18.518 -30.000 

RESULTAT -832.127 -2.799.335 0 -103.390 967.124 

           

Butiks dækningsgrad ex.løn og øvrige omk. 42% 24% 42% 0% 0% 
Butik dækningsgrad inkl. løn og øvrige 1% -22% 1% -40% 0% 

Projekt dækningsgrad 23% 18% 30% 28% 17% 

Opjustering af egenkapital fra lokalafd. 0 334.534 0 0 0 

Egenkapital 3.203.671 804.071 804.071 700.681 1.667.805 

Egenkapital i procent af omsætning 13% 4% 4% 3% 10% 

 
 
Projekter/kampagner bestod i 2019 af: Alle Børn Cykler, Benchmarking, 10 Cykellegebaner, Cykelambassaden, Cykellege-
korps, Cykelturistugen, Cyklister, Dansk Cykelturisme (samarbejdsaftale), Kommunenetværk, MasterClass, Vi Cykler til Arbejde, 
Vi kan cykle! 



Økonomisk oversigt og uddybende noter  
Regnskab 2017, 2018, 2018, budget 2020, revideret budget 2020, budget 2021 

Resultatopgørelse (i 1.000 kr.)    Oprind. Rev.  

 
Regnskab 

2017 
Regnskab 

2018 
Regnskab 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2020 
Budget 

2021 

       

Nettoomsætning 28.139 24.532 20.851 24.250 20.420 15.994 

Vareforbrug/omkostninger -18.237 -15.279 -14.246 -15.485 -12.781 -10.081 

Bruttofortjeneste 9.902 9.253 6.605 8.765 7.639 5.913 

       

Personaleomkostninger -5.586 -7.111 -6.503 -5.750 -5.050 -2.594 

Bruttofortjeneste II 4.316 2.142 102 3.015 2.589 3.319 

       

Foreningsomkostninger -1.011 -841 -857 -925 -643 -780 

Lokaleomkostninger -1.224 -1.236 -1.242 -1.250 -1.414 -846 

Administrationsomkostninger -1.210 -865 -784 -800 -616 -696 

Kapacitetsomkostninger i alt -3.445 -2.942 -2.883 -2.975 -2.673 -2.322 

       
Resultat før renter 871 -800 -2.781 40 -84 997 

       

Finansielle indtægter -32 0 0 0 0 0 

Finansielle udgifter 0 -32 -18 -40 -19 -30 

Årets resultat 839 -832 -2.799 0 -103 967 

       

Der disponeres således       

Overføres fra overført resultat 839 -832 -2.734    
Overføres fra overført resultat 
lokalafd. 0 0 -65    

Disponeret i alt 839 -832 -2.799    

       
Balance pr. 31/12 2019 (i 1.000 kr.)    

 31.12.17 31.12.18 31.12.19 

Aktiver    

Deposita 322 331 341 

Handelsvarer 1.901 2.623 2.201 

Tilgodehavender fra salg og tj.ydelser 4.099 4.495 694 

Andre tilgodehavender 724 669 491 

Periodeafgrænsningsposter 0 0 0 

Likvide beholdninger 8.716 4.461 4.006 

Aktiver i alt 15.762 12.579 7.733 

    

Passiver    

Hensatte forpligtelser 1.648 1.238 893 

Peter Elmings Initiativpris 0 0 0 

Leverandører af varer og tj.ydelser 686 558 222 

Anden gæld 3.527 3.386 2.028 

Periodeafgrænsningsposter 5.865 4.193 3.786 

Egenkapital / Overført resultat 4.036 3.204 804 

Passiver i alt 15.762 12.579 7.733 

        



Økonomisk oversigt og uddybende noter  
Regnskab 2017, 2018, 2018, budget 2020, revideret budget 2020, budget 2021 

 

        
      Rev.  

  (i 1.000,-kr) Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budget Budget 

  2017 2018 2019 2020 2020 2021 
1 Nettoomsætning       

 

Kontingent, bladabn. og 
støttebidrag 2.992 3.114 2.785 3.100 3.235 3.000 

 Butik 4.920 4.770 4.496 5.000 2.952 0 

 Tipsmidler, generelle 750 839 867 850 894 900 

 Projekter/aktiviteter 19.478 15.809 12.703 15.300 13.339 12.094 

 I alt 28.140 24.532 20.851 24.250 20.420 15.994 

        
2 Vareforbrug/omkostninger       

 Kontingentopkrævning 38 64 43 55 53 38 

 Butik - vareforbrug 2.722 2.780 3.398 3.100 2.962 0 

 Butik - øvrige omkostninger 414 321 347 330 107 0 

 Projekter/aktiviteter 15.063 12.114 10.458 12.000 9.659 10.043 

 I alt 18.237 15.279 14.246 15.485 12.781 10.081 

        
3  Personaleomkostninger       
  Personale (inkl. butik og værksted) 5.586 7.111 6.503 5.750 5.050 2.594 

  5.586 7.111 6.503 5.750 5.050 2.594 

        
4  Foreningsomkostninger       
  Hovedbestyrelse 82 94 76 79 13 20 

  Landsmøde 207 223 246 225 100 120 

  Afd.materialer/branding 117 59 4 50 5 5 
  Lokalafdelinger 300 34 224 300 290 295 

  Medlemsfordele 0 0 0 0 0 0 

  Diverse interne udvalg/workshops 48 48 37 40 50 100 

  Diverse medlemskaber 143 206 157 150 150 150 

  Møder og repræsentation 37 49 24 25 10 25 

  Rejse og transport 63 93 89 36 10 35 

  Internationalt arbejde 11 13 0 15 0 15 

  Presse 3 22 0 5 15 15 

  1.011 841 857 925 643 780 

        
5 Lokaleomkostninger       
 Husleje, el, vand og varme 1.153 1.134 1.198 1.160 1.160 736 

 Vedligeholdelse og rengøring 43 52 26 53 205 60 

 Øvrige omkostninger 28 50 18 37 49 50 

  1.224 1.236 1.242 1.250 1.414 846 

        
6 Administrationsomkostninger       
 Kontorartikler inkl. kopiering 83 81 59 90 80 80 

 Telefon  82 92 94 90 75 75 

 IT 352 223 204 150 170 170 

 Website og sociale medier 300 13 55 130 40 60 

 Porto og gebyrer 113 119 146 110 80 80 

 Inventar og småanskaffelser 14 66 8 30 30 66 

 Bøger og tidsskrifter 19 23 24 20 20 20 

 Stillingsannoncer 81 19 68 20 10 20 

 Forsikring 0 94 104 95 82 80 

 Advokat og revision 165 163 212 95 75 75 

 Diverse  1 -28 -190 -30 -46 -30 

  1.210 865 784 800 616 696 

        



 
 

 
De politisk valgte revisorers bemærkninger til regnskabet for 2019 

 

 

 
Vi har læst revisionsprotokollatet pr. 31. december 2019 og årsrapporten 1. januar 2019 
til 31. december 2019 fra den eksterne revision, Revision Vadestedet. Vi har bemærket, 
at revisionen ikke har udtrykt forbehold over for årsregnskabet for 2019. 
 
Økonomisk blev 2019 til et dårligt år for Cyklistforbundet. Årsregnskabet endte med et un-
derskud på 2.799.335 kr. Den væsentligste årsag til det store underskud er, at hoved-
sponsoren for kampagnen Alle Børn Cykler gennem en årrække meddelte, at man ikke 
ville fortsætte sponsoratet for Alle Børn Cykler i 2019. Cyklistforbundet valgte at gennem-
føre ABC på et lavere niveau og med en ny sponsor men med en væsentligt lavere ind-
tægt, og det resulterede i et større underskud. 
 
En anden årsag er, at den nye regnskabsansvarlige opdagede, at der gennem flere år 
ikke var foretaget afskrivning af lagerbeholdningen i butikken. Efter at have lavet en grun-
dig gennemgang blev varelageret nedskrevet med 1.088.171 kr.  
 
I 2019 var der desuden udgift på 215.385 kr. til opgraderingen af regnskabssystemet Ny 
Navision og til ny Webside på 699.559 kr. Det er udgifter, der var besluttet i en periode, 
hvor økonomien var væsentligt bedre, og hvor man erkendte, at det var nødvendigt at ud-
skifte de gamle systemer. Desuden har der fra 2018 til 2019 været lidt færre kontingent-
indtægter (- 235.155 kr.), et fald i butikkens omsætning og færre projektindtægter. Det er 
således en række forskellige forhold, som til sammen har resulteret i det store underskud. 
 
Derfor har hovedbestyrelsen og sekretariatets ledelse i 2020 truffet en række beslutnin-
ger, som har til formål at rette op på økonomien.  Butikken og værkstedet er lukket i au-
gust 2020, og 3 medarbejdere er blevet opsagt. Dermed mister Cyklistforbundet et vigtigt 
ansigt udadtil, når der ikke længere er en butik. Men det er også en konsekvens af, at bu-
tikken ikke har kunnet opnå et tilfredsstillende økonomisk resultat. Det vil give et under-
skud i 2020 på grund af tab på ophørsudsalg, men det vil give en besparelse fremadret-
tet. Lejemålet af lokalerne i Rømersgade nr. 7 stuen er opsagt til udgangen af 2020, og 
medarbejderne skal rykke sammen i lokalerne i nr. 5. Det vil give en besparelse på ca. 
400.000 kr. om året i lokaleomkostninger. 
 
Til gengæld er det lykkedes for Cyklistforbundet at få bevilget 2 mio. kr. om året i finans-
lovsmidler til at etablere et Rådgivningscenter for cykelfremme for virksomheder. Det gæl-
der i en 4-årig periode (fra 2020 til 2023). Det giver mulighed for at arbejde målrettet med 
at øge cyklingen via landets virksomheder og vil samtidig sikre Cyklistforbundet en stabil 
indtægt i de 4 år. Det er også lykkedes at få 2 sponsorer til ABC-kampagnen i 2020, som 
hver bidrager med 550.000 kr.      
 
Coronasituationen er en udfordring i 2020, og det kommer til at påvirke VCTA-kampag-
nen med et væsentligt fald i deltagerantallet, så der kan forventes et underskud på VCTA 
i 2020. 
 
Cyklistforbundet er blevet godkendt som almennyttig organisation, som kan give nogle 
fordele. Det betyder bl.a., at man kan få skattefradrag ved donation til Cyklistforbundet.      
Umiddelbart ser det ud til, at medlemstallet i Cyklistforbundet har stabiliseret sig. 
 
 
 
 
 
             
 
   Ebbe Nielsen                                                                   Hans Erik Rasmussen                 
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Sekretariatets bemærkninger til økonomien 
 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 
Cyklistforbundet har i de sidste par år kunnet mærke fraværet af en flerårig statslig cykel-
pulje, der ellers har været en økonomisk kilde til understøttelse af både kommunale inve-
steringer på cykelområdet og Cyklistforbundets projektaktiviteter med undersøgelser og 
vidensindsamlinger m.m. Uafhængigt af dette har vi også oplevet en nedgang i fondsind-
tægter til projekter og kampagner.  
 
I 2019 måtte vi undvære en forventet fondsstøtte til vores populære skolekampagne Alle 
Børn Cykler. På grund af kampagnens popularitet og vigtigheden af børnecykling blev det 
besluttet at videreføre kampagnen med et mindre tilskud fra Novo Nordisk Danmark samt 
en vis egenfinansiering. Kampagnen blev i 2019 således gennemført med underskud 
svarende til egenfinansieringen. Men med et godt samarbejde med den nye sponsor lyk-
kedes det at gennemføre en reduceret, men stadig fin kampagne på skolerne. Det er 
samtidig lykkedes at fortsætte samarbejdet med Novo Nordisk Danmark i 2020, hvor der 
også er indgået aftale med endnu en sponsor –Jyske Bank, så kampagnen har fået 
bedre rækkevidde igen i 2020. 
 
I efteråret 2019 blev vi klar over, at der var en række akkumulerede fejl i vores lagerregi-
streringer i forbindelse med Cyklistbutikken 1905, hvilket betød, at der af tekniske grunde 
over en årrække var sket utilstrækkelige afskrivninger på dele af lageret. Det var ledel-
sens vurdering, at de manglende afskrivninger i butikken skulle foretages i 2019 regnska-
bet, så fejlen blev rettet med det samme. Det giver dog en ekstra akkumuleret og uforud-
set udgift i 2019, som bidrager til et negativt resultat. 
 
Samlet set betyder det desværre, at Cyklistforbundet gik ud af 2019 med et skuffende re-
sultat på - 2.799.335 kr.     
 
Egenkapitalen er reduceret tilsvarende, og udgjorde med udgangen af 2019 kun 804.071 
kr. Det er derfor afgørende, at der i de kommende år igen genopbygges yderligere egen-
kapital til at modstå udsving i årene fremover. 
 
Selvom resultatet er negativt, så ser vi det dog samtidig som udtryk for rettidig oprydning i 
tidligere fejl, og som en kalkuleret investering i en velfungerende kampagne.   
 
Ud over de ovenfor nævnte årsager til underskuddet, dækker resultatet desuden over en 
række udsving og en række igangsatte og gennemførte aktiviteter, som rækker ud over 
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2019. Blandt andet bød 2019 på udviklingen af en længe tiltrængt ny hjemmeside til Cyk-
listforbundet, nødvendig opdatering af Cyklistforbundets regnskabssystem og en bred po-
litisk indsats i månederne frem mod folketingsvalget, der kulminerede med, at cykling 
blev nævnt i forståelsespapiret mellem den nye regering og dens støttepartier.  
 
Der er således også grund til at glæde sig over nogle af de indholdsmæssige resultater i 
2019, selvom året samlet set medførte store økonomiske udfordringer, som såvel hoved-
bestyrelse som den daglige ledelse i sekretariatet tager meget alvorligt. 
 

Revideret budget for indeværende år (forecast) 
Den altdominerende begivenhed i 2020 for både Cyklistforbundet, Danmark og verden er 
uden sammenligning den verdensomspændende corona-pandemi. For Cyklistforbundets 
vedkommende betød nedlukningen af Danmark, at vores største indtægtsgenerende 
kampagne VI CYKLER TIL ARBEJDE måtte udskydes fra maj til september. Kampagnen 
er gennemført i september med et pænt antal deltager (34.500) i forhold til de særlige 
omstændigheder med hjemsendelser, hjemmearbejde og økonomisk usikkerhed, men 
deltagerantallet er dog langt under det normale, og indtægten dermed langt under det 
budgetterede. I sagens natur afholdes udgifterne til kampagnen (grafik, tryk af plaka-
ter/foldere og betydelig medarbejderindsats), før antallet af deltagere er kendt, så det er 
ikke muligt at justere kampagnens udgiftsniveau efterfølgende. Med andre ord så er et 
fald i indtægtsniveauet er alvorligt for sammenhængskraften i budgettet, også fordi kam-
pagnen normalvis bidrager betydeligt til Cyklistforbundets øvrige omkostninger. I forhold 
til det budgetterede mangler vi ca. 1,5 mio. kr. i indtægter fra VI CYKLER TIL ARBEJDE.  
 
Corona-pandemiens negative effekt på Cyklistforbundets økonomi medførte, at der blev 
taget en nødvendig beslutning om at lukke Cyklistbutikken 1905. Butikken havde gennem 
flere år haft vanskeligt ved at oppebære et overskud, der kunne dække huslejeandel og 
træk på fællesfunktioner. Den nye viden fra årsregnskabet 2019 om manglende afskriv-
ninger betød, at det stod endnu dårligere til, end antaget. Så for at undgå fremtidige un-
derskud og udhulning af Cyklistforbundets øvrige økonomi blev butikken lukket og havde 
sidste åbningsdag 31. juli 2020. Lukningen har givet mulighed for at opsige en del af leje-
målet i Rømersgade med effekt fra årsskiftet, hvormed de faste omkostninger reduceres 
med ca. 400.000 kr. årligt. På kort sigt har lukningen af butikken dog nogle engangsom-
kostninger i form af tab på varer, der under ophørsudsalget er solgt langt under indkøbs-
pris, og udgifter til istandsættelse af de lokaler, der skal fraflyttes og indretning af det tidli-
gere butikslokale til kontor.  
 
Ud over den nævnte ekstra sponsor til Alle Børn Cykler, så rummer årets positivside også 
særligt den statslige bevilling, som Cyklistforbundet har opnået til etablering af et rådgiv-
ningscenter for cykelfremme for virksomheder, CYKELVÆKSTHUSET. Bevillingen er gi-
vet for fire år, 2020-2023, med en årlig bevilling på 2 mio. kr.  
 
Trods lyspunkterne så betyder de færre deltagere i VI CYKLER TIL ARBEJDE og en-
gangsomkostningerne ifm. butikslukningen, at budgettet i 2020 har vanskeligt ved at 
hænge sammen. Hovedbestyrelsen har derfor besluttet at aktivere samtlige hensættelser 
svarende til 892.711 kr. Hensættelserne er ikke likvide midler, men regnskabstekniske 
beløb, der blev afsat ifm. årsregnskaber tilbage i 00’erne, hvor der var et par år med store 
overskud. Hensættelserne kan aktiveres regnskabsmæssigt og dermed indgå i driftsregn-
skabet og afbøde det underskud, som Cyklistforbundet ellers står overfor. 
 



 

 

Side 3 af 3 

Hensættelserne fordeler sig således: 
 

FORMÅL DKK 

Kampagnereserve 400.000 

IT 100.000 

Politisk arbejde 200.000 

Nye udviklingsprojekter i HB 43.996 

Foreningsaktiviteter/hvervekampagne 148.715 

I alt 892.711 

 
Med aktiveringen af hensættelserne, så ser det ud til, at vi kan komme igennem corona-
året 2020 med et resultat tæt på nul. I skrivende stund tegner det til en relativt begrænset 
underskud på -103.390 kr. 
 

Budget for 2021 
Allerede fra næste år ser budgettet fornuftigt ud. Budgettet udviser således et overskud 
på 967.124 kr. Overskuddet er essentielt, da der er et stærkt behov for, at vi i 2021 får et 
resultat, hvor egenkapitalen styrkes. 
  
Forudsætninger 
Budgettet for 2021 er baseret på et realistisk, men lidt konservativt skøn over forventede 
indtægter og udgifter. Følgende forudsætninger, der er lagt til grund for budgettet, er 
værd at notere sig: 

- Der opnås en huslejebesparelse som følge af butikslukningen, og omkostninger 
til lokaler falder således fra det normale niveau på 1,2 mio. kr. til 0,8 mio. kr. Lo-
kale omkostningerne er ekstraordinært høje i 2020 på grund af engangsomkost-
ninger til fraflytning og istandsættelse.  

- Den budgetmæssige forventning til VI CYKLER TIL ARBEJDE er reduceret til 
40.000 deltagere. Det normale niveau plejer at være knap 60.000 og i 2020 lå det 
på 34.500. Forventningen er, at vi i 2021 nærmer os normalen, men da udviklin-
gen i coronapandemien fortsat er usikker, så budgetteres der med et noget la-
vere niveau end normalt.  

- Landsmødet i 2021 gennemføres som et éndagsmøde uden overnatning, hvilket 
reducerer omkostningerne til medlemsorganisationen en smule. Hvis økonomien 
tillader det vil der i stedet blive arbejdet på at arrangere et eller flere uformelle 
møder/seminarer i løbet af året.  

- Der er endnu ikke indgået sponsoraftaler for Alle Børn Cykler for 2021, men det 
vurderes tilstrækkeligt sandsandsynligt, at minimum én af de nuværende sponso-
rer fortsætter samarbejdet. Det afklares inden årets udgang. På grund af den ind-
byggende risiko er der dog foreløbigt budgettet med et lavere indtægtsniveau end 
i 2020 



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

4

Til bestyrelsen i Cyklistforbundet

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Cyklistforbundet for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. 
december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019, samt af resultatet af selskabets aktiviteter 
for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for god offentlig revision og 
Friluftsrådets retningslinjer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet 
i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er 
uafhængige af selskabet 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 etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, 
at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven,samt Friluftsrådet retningslinjer.. Ledelsen 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 forbundets evne til at 
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at 
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre 
ledelsen enten har til hensigt at likvidere forbundet, 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 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 garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale 
standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne 
for god offentlig revision og Friluftsrådets retningslinjer, 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 økonomiske 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 standarderne for god offentlig 
revision og Friluftsrådets retningslinjer, foretager vi faglige vurderinger 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, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller 
tilsidesættelse af intern kontrol.

* Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne 
udtrykke en konklusion om effektiviteten af forbundets 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 usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan 
skabe betydelig tvivl om forbundets evne til at fortsætte 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 konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er 
opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold 
kan dog medføre, at forbundet ikke længere kan fortsætte driften.

* Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur 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 øverste ledelse om blandt andet 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 henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i 
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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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 
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående 
aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige 
økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af 
årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, 
der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk 
revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for 
offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad sikkerhed for de 
udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overenstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt 
indgående aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af 
sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige 
økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er 
omfattet af årsregnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske 
bemærkninger, skal vi rapporter herom i denne udtalelse. 

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

Næstved, den 6. april 2020

Revision Vadestedet
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 27433863

Ebbe Jensen
Registreret revisor
ID: mne6032
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