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 Realiseret Realiseret Budget  Budget Budget 

 
    LM okt. '20 

Forecast  
sep. 21 

  

 
2019 2020 2021 2021 2022 

Samlet omsætning 20.851.208 19.305.471 15.994.185 14.753.672 14.979.188 

 
          

Kontingent 2.816.349 3.081.021 2.850.000 2.839.930 2.800.000 

Støtte 53.452 72.300 150.000 185.452 270.000 

Udlodningsmidler, Friluftsrådet 867.152 893.707 900.000 935.526 950.000 

Kontingent omkostninger  -43.175 -56.948 -38.400 -64.328 -64.800 

Momskompensation 0 53.393 0 28.000 28.000 

 
3.693.778 4.043.473 3.861.600 3.924.580 3.983.200 

 
          

Butiksomsætning 4.495.562 3.030.952 0 0 0 

Butiks vareforbrug -3.438.964 -2.974.078 0 0 0 

Butik øvrige omkostninger -341.703 -159.435 0 0 0 

Butik løn -1.720.338 -854.088 0 0 0 

 
-1.005.444 -956.649 0 0 0 

 
          

Projekt/kampagne omsætning (indtægt) 12.618.693 12.174.098 12.094.185 10.764.764 10.931.188 

Projekt/kampagne omkostninger (udgifter) -10.422.405 -9.393.480 -10.042.600 -8.533.863 -8.388.540 

 
2.196.288 2.780.618 2.051.585 2.230.901 2.542.648 

 
          

Personaleomkostninger -4.782.747 -3.662.103 -2.594.061 -4.047.158 -4.405.089 

Medlemsorganisation -856.690 -387.041 -780.000 -447.753 -500.000 

Lokaleomkostninger -1.242.329 -1.328.524 -846.000 -897.723 -816.000 

Administration -873.875 -528.037 -696.000 -593.626 -600.000 

Finansielle poster -18.544 -26.947 -30.000 -36.156 -32.000 

RESULTAT -2.889.563 -65.210 967.124 133.065 172.759 

           

Egenkapital 713.840 648.630 1.615.754 781.695 954.454 

Egenkapital i procent af omsætning 3% 3% 10% 5% 6% 

 
 
Projekter/kampagner bestod i 2020 af: Alle Børn Cykler, Benchmarking, 10 Cykellegebaner, Cykelvæksthuset, Cykelambassa-
den, Cykellegekorps, Cyklister, Den Nationale Cykelkonference, Kommunenetværk, Støttekampagne, Vi Cykler til Arbejde, Vi 
kan cykle! 



Økonomisk oversigt og uddybende noter  
Regnskab 2019, 2020, budget 2021, revideret budget 2021, budget 2022 

RESULTATOPGØRELSE  (i 1.000 kr.) Regnskab Regnskab Budget 
Rev. 

Budget Budget 

 2019 2020 2021 2021 2022 

Nettoomsætning 20.851 19.305 15.994 14.754 14.979 

Vareforbrug/omkostninger -14.246 -12.583 -10.081 -8.598 -8.454 

Bruttofortjeneste 6.605 6.722 5.913 6.156 6.525 

      

Personaleomkostninger -6.503 -4.516 -2.594 -4.047 -4.405 

Bruttofortjeneste II 102 2.206 3.319 2.109 2.120 

      

Foreningsomkostninger -857 -387 -780 -448 -500 

Lokaleomkostninger -1.242 -1.329 -846 -898 -816 

Administrationsomkostninger -874 -528 -696 -594 -600 

Kapacitetsomkostninger i alt -2.973 -2.244 -2.322 -1.940 -1.916 

      

Resultat før renter -2.871 -38 997 169 204 

Finansielle indtægter 0 0 0 0 0 

Finansielle udgifter -19 -27 -30 -36 -32 

Årets resultat -2.890 -65 967 133 172 
      

      

Der disponeres således      

Overføres fra overført resultat -2.890 -65    

Disponeret i alt -2.890 -65    

      

BALANCE  (i 1.000 kr.)      

 31.12.19 31.12.20    

      

Aktiver      

Deposita 341 351    

Handelsvarer 2.201 0    

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 694 1.274    

Andre tilgodehavender 400 734    

Likvide beholdninger 4.006 6.470    

Aktiver i alt 7.642 8.829    

        

Passiver        

Hensatte forpligtelser 893 0    

Leverandører af varer og tjenesteydelser 222 82    

Anden gæld 2.028 3.753    

Periodeafgrænsningsposter 3.785 4.345    

Egenkapital / Overført resultat 714 649    

Passiver i alt 7.642 8.829    
 



Økonomisk oversigt og uddybende noter  
Regnskab 2019, 2020, budget 2021, revideret budget 2021, budget 2022 

(i 1.000 kr.) Regnskab Regnskab Budget 
Rev. 

budget Budget 

 2019 2020 2021 2021 2022 

Nettoomsætning      

Kontingenter 2.816 3.081 2.850 2.840 2.800 

Støtte 53 72 150 185 270 

Butik 4.496 3.031 0 0 0 

Tipsmidler, generelle 867 894 900 936 950 

Momskompensation 0 53 0 28 28 

Projekter/aktiviteter 12.619 12.174 12.094 10.765 10.931 

I alt 20.851 19.305 15.994 14.754 14.979 

      

Vareforbrug/omkostninger      

Kontingentopkrævning 43 57 38 64 65 

Butik - vareforbrug 3.439 2.974 0 0 0 

Butik - øvrige omkostninger 342 159 0 0 0 

Projekter/aktiviteter 10.422 9.393 10.043 8.534 8.389 

 14.246 12.583 10.081 8.598 8.454 

      

Personaleomkostninger      

Personale (inkl. butik og værksted) 6.503 4.516 2.594 4.047 4.405 

 6.503 4.516 2.594 4.047 4.405 

      

Foreningsomkostninger      

Hovedbestyrelse 76 13 20 16 18 

Landsmøde 246 63 120 95 95 

Afd.materialer/branding 4 10 5 5 5 

Lokalafdelinger 224 62 295 150 150 

Medlemsfordele 0 0 0 0 0 

Diverse interne udvalg/workshops 37 41 100 0 50 

Diverse medlemskaber 157 155 150 142 142 

Møder og repræsentation 24 8 25 15 15 

Rejse og transport 89 20 35 15 15 

Internationalt arbejde 0 0 15 10 10 

Presse 0 15 15 0 0 

 857 387 780 448 500 
      

Lokaleomkostninger      

Husleje, el, vand og varme 1.198 1.176 736 736 736 

Vedligeholdelse og rengøring 26 35 60 50 50 

Øvrige omkostninger 18 118 50 112 30 

 1.242 1.329 846 898 816 
      

Administrationsomkostninger      

Kontorartikler inkl. kopiering 59 64 80 70 70 

Telefon  94 63 75 70 70 

IT 204 168 170 170 170 

Website og sociale medier 55 35 60 47 50 



Økonomisk oversigt og uddybende noter  
Regnskab 2019, 2020, budget 2021, revideret budget 2021, budget 2022 

Porto og gebyrer 146 72 80 80 80 

Inventar og småanskaffelser 8 4 66 10 13 

Bøger og tidsskrifter 24 23 20 20 20 

Stillingsannoncer 68 6 20 0 0 

Forsikring 103 81 80 80 80 

Advokat og revision 212 100 100 100 100 

Diverse  -99 -88 -55 -53 -53 

      

 874 528 696 594 600 

      
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

De politisk valgte revisorers bemærkninger til regnskabet for 2020 
   
 

Vi har læst årsrapporten for 2020 fra revisionsselskabet Deloitte, og vi har bemærket, at 
revisionen ikke har udtrykt forbehold overfor årsregnskabet for 2020. 
 
Årsregnskabet for 2020 viser et underskud på 65.210 kr. Selvom 2020 har resulteret i et 
underskud, er det dog en væsentlig opbremsning i forhold til det meget utilfredsstillende 
resultat for 2019, der gav et underskud på 2.889.564 kr. Det er samtidig et resultat, der er 
kommet i et år, der har været præget af Coronarestriktioner, som har dæmpet kampagne-
aktiviteter i 2020. Vi Cykler Til Arbejde har kun haft godt halvt så mange deltagere i 2020 
som i 2019. 
 
Hensættelser fra tidligere år på 892.711 kr. er blevet anvendt til at dække underskud og 
forbedre balancen i regnskabet. 
 
En række besparelser har bidraget til at reducere underskuddet i 2020. Foreningsomkost-
ninger er mere end halveret fra 2019 til 2020. Det er bl.a. udgiften til landsmøde, som er 
reduceret fra 245.991 kr. i 2019 til 62.745 kr. i 2020. Ekstern bistand blev reduceret fra 
383.354 kr. i 2019 til 187.125 kr. i 2020. Der er sparet på personaleomkostninger ved ikke 
at besætte en ledig stilling.  
 
Butikken blev lukket i august 2020, og selvom det umiddelbart medfører et økonomisk tab 
i forhold til varesalg, giver det fremadrettet en besparelse på omkostninger til personale og 
lokaler.  
 
Lokalafdelingerne brugte væsentligt færre midler, fordi mange aktiviteter blev aflyst i for-
bindelse med Coronarestriktioner. Der er tale om en reduktion fra 224.088 kr. i 2019 til 
61.521 kr. i 2020. 
 
Det nye revisionsselskab har gjort opmærksom på, at Cyklistforbundet ikke behøver at be-
tale lønsumsafgift. Forbundet har derfor søgt om tilbagebetaling for 3 år, som der er mulig-
hed for. Cyklistforbundet har derfor fået tilbagebetaling for 2018 og 2019, og der er ikke 
indbetalt for 2020. Det har dermed været med til at reducere udgiften til personaleomkost-
ninger med 379.908 kr. i 2020. 
 
Cyklistforbundet har et svagt faldende medlemstal, men det har dog ikke medført et fald i 
kontingentindtægter fra 2019 til 2020. Det er pt. (september 2021) på ca. 13.200 medlem-
mer. Støttebidrag er forøget fra 41.452 kr. i 2019 til 123.688 kr. i 2020. Støtte er i 2020 
oprettet som projekt, og der er gennem Facebook, hjemmeside og nyhedsbreve gjort op-
mærksom på muligheden for at give støtte. 
 
Det er vigtigt at få genoprettet økonomien i Cyklistforbundet, så der igen bliver overskud. 
Fremadrettet giver Rådgivningscentret Cykelvæksthuset en fast indtægt frem til og med 
2023. Der er ansøgt Cykelpuljen med håb om at få 1 eller 2 projekter. Der er søgt om 
fortsættelse af projekter. Omkring kampagner er der afklaring med, at en del større spon-
sorer fortsætter deres sponsorater. Der arbejdes fortløbende på at finde besparelser med 
henblik på at genoprette økonomien. Det har hjulpet på likviditeten, at nogle bevilgede mid-
ler er indbetalt på et tidligt tidspunkt.  
 
 

 

 

 

 

 
 
               Ebbe Nielsen                                                                    Hans Erik Rasmussen                 
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Sekretariatets bemærkninger til økonomien  
 

Regnskab for 2020 
Med virkning fra og med årsregnskabet for 2020 har Cyklistforbundet indgået aftale med 
revisionshuset Deloitte, som har overtaget rollen som Cyklistforbundets eksterne revisor. 
Revisorskiftet har medført lidt ændringer i opgørelsesmetoder mv. Det har samlet set ikke 
indflydelse på Cyklistforbundets resultat, men kan dog betyde, at visse opgørelser ikke er 
direkte sammenlignelige med tidligere regnskabsår.  
 
Det samlede resultat for regnskabsåret 2020 blev et beskedent underskud på 65.210 kr. 
Egenkapitalen blev dermed reduceret tilsvarende og udgør nu 648.630 kr., hvoraf 
345.000 kr. er bundet i enkelte afdelinger grundet gammel indtjening. Det er derfor afgø-
rende, at der i de kommende år igen genopbygges yderligere egenkapital til at modstå 
udsving i årene fremover.  
 
2020 var for Cyklistforbundet, i lighed med resten af samfundet, præget af coronakrisen. 
Nedlukningen af Danmark i foråret 2020 betød, at Cyklistforbundet var nødsaget til at ud-
skyde den årlige kampagne VI CYKLER TIL ARBEJDE fra maj til september med forhåb-
ningen om, at Danmark var åbnet mere op, og flere havde lyst og mulighed for at deltage. 
Kampagnen, der først og fremmest finansieres af deltagerbetaling, plejer at tiltrække op 
mod 60.000 deltagere. I 2020 cyklede 35.000 deltagere med. Den markante nedgang i 
deltagelsen var med til at sætte sit præg på årets omsætning og dermed på finansierings-
grundlaget for de aktiviteter, der ikke støttes af projektbevillinger. 
 
En anden markant konsekvens af corona var lukningen af Cyklistbutikken 1905, der var 
en integreret del af Cyklistforbundet. Butikken havde forud for corona-pandemien gen-
nem en årrække haft vanskeligt ved at udvise overskud, og nedlukningen som følge af 
pandemien blev det afgørende farvel til Cyklistforbundets butik.  
 
Under forberedelserne af regnskabsaflæggelsen opdagede sekretariatet en fejl i et reg-
neark, som viste en forkert beregning af overheadet. Rettelsen af regnearket betød ligele-
des en forværring af årets økonomi. 
 
Når 2020 kunne afsluttes med et resultat tæt på nul trods de store udfordringer, skyldes 
det dels brug af tidligere hensættelser på i alt 892.711 kr. og dels tilbagebetaling fra 
SKAT af tidligere indbetalt lønsumsafgift, som Deloitte pegede på, at Cyklistforbundet 
ikke burde betale.  
 



 

 

Side 2 af 2 

 
 

Forventninger til resultatet for 2021 
Indeværende år har også været påvirket af corona-nedlukning, som igen har haft indfly-
delse på antallet af deltagere i VI CYKLER TIL ARBEJDE. I år har vi været bedre forbe-
redte på lavt deltagerantal og har begrænset visse af de eksterne udgifter trods afhol-
delse af såvel en maj-kampagne som en opfølgende septemberkampagne. Samlet har 
der deltaget 33.000 betalende deltagere, hvilket er et fint antal i et år med udbredt hjem-
mearbejde, men dog færre end det budgetterede.  
 
Det lavere bidrag fra VI CYKLER TIL ARBEJDE til Cyklistforbundets arbejde har været 
udfordrende for den økonomiske sammenhæng. Men flere tiltag har samlet hjulpet med 
til, at vi forventer at kunne komme ud af 2021 med et lille positivt resultat. Tiltagene be-
står i besparelser i udgifterne til landsmøde, pulje til de lokale afdelinger, annullering af 
lønregulering til medarbejdere i sekretariatet, reduktion i antallet af medlemsblade fra fire 
til tre og en effektiv tilgang til at håndtere opgaver med interne kræfter fremfor at bruge 
midler til eksterne ydelser. Desuden har vi undervejs i året fået støttebidrag fra Danish 
Bike Industry (forening af danske cykelproducenter) og har fået et nyt projekt for udsko-
lingselever med støtte fra Sundhedsstyrelsen.  
 

Budget for 2022 
Budgettet for næste år viser et år, hvor Cyklistforbundet igen kan lande et lille overskud. 
Det er på nuværende tidspunkt under forudsætning om 40.000 deltagere i VI CYKLER 
TIL ARBEJDE. Tilsvarende er der medtaget indtægter fra en allerede indgået aftale med 
Gubra, som endnu engang har sagt ja tak til at give et hovedsponsorat til kampagnen. 
Også indtægter fra Novo Nordisk og Jyske Bank til Alle Børn Cykler er medtaget, da sam-
arbejdsaftalerne også dækker 2022. Desuden indgår der i budgettet også en positiv for-
ventning om tildeling fra cykelpuljen og dertilhørende projektindtægter og -udgifter.  
 
Der er dog også udsigt til mindre bidrag fra medlemskontingenter, og trods udsigt til lidt 
højere støtteindtægter bl.a. fra Danish Bike Industry, så er der fortsat behov for tilbage-
holdenhed på udgiftssiden. Derfor er der fortsat budgetteret med færre midler til lokalpul-
jen til afdelinger og samme forbrug til landsmødet. Besparelserne på husleje som følge af 
de færre m2 efter butikslukningen slår også for alvor igennem på udgiftssiden i 2022, 
hvor depositum og øvrige udgifter er afholdt.   



 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen i Cyklistforbundet 

Konklusion 

 

Vi har revideret årsregnskabet for Cyklistforbundet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der 

omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter 

årsregnskabsloven samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 

- 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar

2020 om offentlige indsamlinger.

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 offentlig revision, bestemmelserne i lov nr. 1532 af 

19. december 2017 om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar

2020 om offentlige indsamlinger. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i

revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af forbundet

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. 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 offentlig revision, bestemmelserne i lov nr. 1532 af 19. december 2017 om 

udlodning af overskud og udbytte fra lotteri samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige 

indsamlinger, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation 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. 



  

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

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 offentlig revision, bestemmelserne i lov nr. 

1532 af 19. december 2017 om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. 

februar 2020 om offentlige indsamlinger, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis 

under revisionen. Herudover: 

• 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 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. 



  

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 

årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

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 indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen 

er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn til kravet om sparsommelighed ved 

forvaltningen af de midler og driften af forbundet, 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, 

bestemmelserne i lov nr. 1532 af 19. december 2017 om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri samt 

bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger. I vores juridisk-kritiske revision 

efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om undersøgte dispositioner, der er omfattet af 

regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt med indgåede 

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 forbundet, der er omfattet af årsregnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske 

bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. 

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

København, den 17. april 2021 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 96 35 56 

Christian Dalmose Pedersen 

statsautoriseret revisor 
MNE-nr. mne24730 
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