Økonomioversigt for Cyklistforbundet 2016-2019
Regnskabstal for 2016 og 2017, budget for 2018 vedtaget på landsmødet, revideret budget
for 2018 samt budgetforslag for 2019
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Kampagner og projektaktiviteter i 2017 består af: Cykellegebaner, 100 km for mental sundhed, Alle børn cykler,
Cykelambassaden, Cykellegebog, Cykellegekorps, Cykelturistugen, Cykelvenlig Arbejdsplads, Cyklister, Den
Nationale Cykelkonference, Lys på med Ludvig, Rekreative ruter, Unges Cykelkultur, Vi Cykler til Arbejde, Vi kan cykle

Notat
25. september 2018

De politisk valgte revisorers bemærkninger til årsregnskabet for 2017
Vi har læst revisionsprotokollatet pr. 31. december 2017 og årsrapporten for 2017 fra den
eksterne revision, Revision Vadestedet. Vi har bemærket, at revisionen ikke har udtrykt
forbehold overfor årsregnskabet for 2017.
Regnskabet for 2017 viser et overskud på 839.010 kr. Det bekræfter dermed den gode
udvikling med at få genetableret en egenkapital på mindst 4 mio. kr. Med årsresultatet for
2017 er egenkapitalen nu på 4.035.798 kr.
Projekter og kampagner er fortsat et afgørende fundament for Cyklistforbundets økonomi.
De giver samtidig synlighed i bredere kredse, og de bidrager til den faglige udvikling af
forbundet. For fonde og andre sponsorer handler det også om profilering i forbindelse med
det konkrete projekt eller kampagne.
I årsregnskabet kan man ikke umiddelbart aflæse økonomien i de enkelte projekter og
kampagner. Nogle af dem vil foregå over to eller flere år, hvor udgifter fortrinsvis ligger i
det ene år, og indtægter fortrinsvis ligger i et andet år. Et eksempel er projektet Unges
Cykelkultur, der løb fra slutningen af 2015 til begyndelsen af 2017. Projektet blev finansieret af Cykelpuljen med betaling bagud. Så her blev en stor del af tilskuddet først overført til
Cyklistforbundet i 2017, selvom størstedelen af udgifterne faldt i 2016.
Cyklistforbundet har de likvide beholdninger stående i 2 banker, som er systemiske banker.
De systemiske banker giver en øget sikkerhed for de indestående beløb. Men til gengæld
har bankerne i løbet af 2017 indført negativ rente. Det medfører, at Cyklistforbundet i 2017
har haft en renteudgift på 33.328 kr.
Butikken har givet et overskud på 265.012 kr. i 2017. Det skyldes især, at der i 2017 har
været et mindre behov for vareindkøb, fordi der har været en rimelig lagerbeholdning at
kunne sælge fra (og dermed nedbringe) og succes i butikken med salg af varer med god
avance. Butikken har en stor del varer, som ikke føres hos de almindelige cykelhandlere.
Investering i en ny webshop var en nødvendig investering i 2016. Den gamle webshop
havde mange fejl og mangler og gik ofte ned. Leverandøren gik konkurs, og der var ikke
længere support. Omsætningen i den nye webshop er stabil, og der kan ses en lille stigning.
Der arbejdes på at integrere forbundet og butikken mere, så de styrker hinanden. Værkstedet er en succes, og der er en del interesse om den cykeltekniske viden, som værkstedet kan bidrage med. Desuden er der også stor interesse for værkstedskurserne.
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Kontingentindtægter viser fortsat en faldende tendens. Medlemstallet ligger aktuelt på knap
15.000 medlemmer. Udmeldelser/ sletninger skyldes især alder og dødsfald. Indmeldelser
sker især gennem butikken og introduktionsmedlemskaber. Det er stadig en vigtig opgave
at arbejde på at få flere medlemmer, fordi det udadtil også har betydning hvor mange medlemmer, som Cyklistforbundet repræsenterer. Hovedbestyrelsen, sekretariatet og Forbundets Hverveudvalg arbejder på forskellige forslag og tiltag til at styrke indsatsen for at få
nye medlemmer og på at fastholde de nuværende medlemmer. Introduktionsmedlemskabet er bare et eksempel på konkrete tiltag, som særligt har taget form i 2018.

Ebbe Nielsen

Hans Erik Rasmussen
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Notat
21. september 2018

Sekretariatets bemærkninger til økonomien
Resultatet for 2017
Cyklistforbundet kom ud af 2017 med et overskud på 839.011 kr. Det er det tredje overskud i træk, og vi har dermed vendt en negativ kurve med flere store underskud i årene
2012-2014.
Egenkapitalen
Med resultatet for 2017 er Cyklistforbundets egenkapital nu på 4.035.799 kr. Dermed har
vi efter en lang, målrettet indsats fået genetableret egenkapitalen på samme niveau som
før årerne med store underskud, der nedbragte egenkapitalen til et uholdbart lavt niveau.
Da en stor del af vores omsætning udgøres af tilskud fra fonde, sponsorer og offentlige
puljer, så vil vores indtægtsgrundlag være svingende over årene og altid have en vis grad
af indbygget usikkerhed. Den usikkerhed kræver en solid egenkapital, der kan trækkes
på i tilfælde af uforudset nedgang i indtægter. I de tilfælde kan egenkapitalen aktiveres til
afholdelse af de økonomiske forpligtelser, som enten ikke kan tilpasses tilstrækkeligt hurtigt, eller som det ikke er hensigtsmæssigt at ændre på grund af midlertidige udsving i
indtægtsniveaet, eksempelvis personaletilpasninger, lejemål mv.
Det er derfor meget glædeligt, at egenkapitalen nu er tilbage på et solidt niveau.
Highlights fra årsregnskabet 2017
Medlemskontingenter
Kontingentindtægterne endte i 2017 på 2.991.463 kr., hvilket er godt 200.000 kr. mindre
end i 2016. Det er udtryk for, at Cyklistforbundets medlemsskare faldt en smule fra 2016
til 2017. Men kontingentindtægterne handler dog ikke kun om antallet af medlemmer men
også om, hvilken type medlemskab, der er tale om. Når et medlem går fra almindeligt
medlemskab til seniormedlemskab, så mister Cyklistforbundet eksempelvis en indtægt på
ca. 150 kr. pr. medlem.
For at dæmme op for den nedadgående kurve igangsatte Hovedbestyrelsen i efteråret
2017 i samarbejde med sekretariatet en række initiativer, der skal være med til at mobilisere fornyet interesse for Cyklistforbundets arbejde. Bl.a. udformningen af en ny grundfortælling, indførelse af et introduktionsmedlemskab og øget fokus på engagerende og
synlige aktiviteter både digitalt og lokalt.
Cyklistbutikken
Omsætningen i Cyklistbutikken 1905 lå i 2017 på 4.920.347 kr. Fraregnes udgifter til vareindkøb, personale mv. kommer butikken ud af 2017 med et overskud på 265.012 kr.
Overskuddet i butikken er dermed noget større, end tilfældet har været de seneste år.
Det er værd at notere sig, at Cyklistbutikken 1905 udover salg og reparationer også varetager en række andre funktioner i organisationen: Den fungerer som reception, hverver
nye medlemmer, deltager i pop-up værksteder, arrangerer værkstedskurser og har i løbet
af 2017 indrettet en værkstedsplads, som medlemmer kan benytte sig af.
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Projekter og kampagner
Cyklistforbundets projekter og kampagner havde i 2017 en omsætning på 19.421.111 kr.
og relaterede udgifter på 15.071.408 kr. Det giver et dækningsbidrag på 22,4 %, hvilket
er det bedste dækningsbidrag i mange år. Det afspejler en effektiv håndtering af kampagner og projekter, herunder den årlige kampagne VI CYKLER TIL ARBEJDE. Kampagner
og projekter udgør således igen i 2017 langt størstedelen af Cyklistforbundets omsætning. Samtidig er er kampagnerne og projektaktiviteterne en væsentlig del af Cyklistforbundets synlige tilstedeværelse landet over, bl.a. gennem opførelsen af en række permanente cykellegebaner i samarbejde med kommuner og Nordea-fonden. I 2017 åbnede
der således cykellegebaner i hhv. Guldborgsund, Odsherred, Varde, Aabenraa og Aalborg, i 2018 åbnede banen i Silkeborg og yderligere tre baner er på vej.
Nedenfor ses den procentvise fordeling af omsætningen i 2017

Kontingent,
bladabn. og
støttebidrag 11%

Kontingent, bladabonnement og
støttebidrag
Butik

Kampagner 34%

Butik 17%
Tipsmidler, generelle

Tipsmidler 3%

Projekter
Kampagner

Projekter 35%

Forventninger til 2018
Det reviderede budget for 2018 er baseret på faktisk forbrug i første halvår og forventninger til andet halvår af 2018. Der kan derfor stadig ske forskydninger og opstå uforudsete
ting, men helt overordnet set hænger 2018 godt sammen. Faktisk så godt, at det har været muligt at skabe tilstrækkeligt råderum til, at der i efteråret kan iværksættes et længe
tiltrængt arbejde med en ny hjemmeside til erstatning af den nuværende. Råderummet er
primært skabt på grund af periodeforskydning i projektindtægter, hvor vi har afholdt udgifterne i 2017, men først fået udbetalt midlerne i år.
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Projekter og kampagner
Der er flere ting, som har ændret sig, siden budgettet for 2018 oprindeligt blev vedtaget.
Bl.a. er støtten til Lys på med Ludvig desværre faldet bort, vi har lavet aftale om en forlængelse af VI CYKLER TIL ARBEJDE i Region Hovedstaden og fået tildelt af støtte fra
Cykelpuljen til et projekt om kommunale cykelregnskaber. De forskellige ændringer bevirker, at den samlede projekt- og kampagneindtægt ganske vist bliver lavere end budgetteret, men udgifterne falder endnu mere. Dermed ser dækningsgraden fra kampagner og
projekter ud til at blive højere end oprindeligt forventet.
Medlemsorganisation og administration
På nuværende tidspunkt forventer vi samlet set en stigning i udgifterne til medlemsorganisation og administration. Det skyldes bl.a. behov for ekstern bistand til implementering
af persondataforordningen og ekstern hjælp til grundfortælling.
Mobilisering og medlemsaktiviteter
Indsatsen med at styrke mobiliseringen og opbakningen til Cyklistforbundet er yderligere
intensiveret i 2018, hvor Hovedbestyrelsen først på året besluttede at aktivere halvdelen
af en hensættelse, som tidligere er blevet øremærket til ”medlemsaktiviteter og hverveindsats”. En hensættelse er en regnskabsmæssig øremærkning af en andel af Cyklistforbundets midler til en særlig aktivitet eller indsatsområde. I nogle af Cyklistforbundets ”federe” år blev der således afsat 900.000 kr. til ”medlemsaktiviteter og hverveindsats”.
Efter genopretningen af egenkapitalen og stabiliseringen af økonomien har Hovedbestyrelsen besluttet, at det nu er tid til at intensivere mobiliseringsindsatsen. Derfor er der i
2018 afsat 450.000 kr. fra hensættelserne, der blandt andet er anvendt til nye pavilloner,
roll-ups om intromedlemskabet mv.
Der er desuden iværksat en oprustning på det digitale område, hvor både vores it-systemer og vores medarbejdere er opkvalificeret til ved hjælp af data at kunne målrette og differentiere fx nyhedsbreve, så de i langt højere grad rammer de modtagere, der er mest
interesserede i et givent emne og derfor mest tilbøjelige til at læse videre og finde vej ind
til vores hjemmeside – og til vores indmeldingsside. Desuden giver aktiveringen af hensættelsen mulighed for at dedikere medarbejderressourcer i sekretariatet, så flere afdelinger har kunnet gennemføre aktiviteter med større opbakning fra sekretariatet, end det ellers har været muligt at prioritere, bl.a. tilstedeværelse ved Tøserunden i Køge og filmarrangementer i både Aarhus
og København. Midlerne har
også muliggjort tilstedeværelse på Ungdommens Folkemøde, hvor sekretariatet sammen med Sygklister og en
række unge frivillige var til
stede tre dage i september.
De foreløbige medlemstal for
2018 viser, at den nedadgående kurve er bremset og antallet af medlemmer er ligger
på samme niveau i september 2018 som i september
2017, nemlig 14.600.
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Budgettet for 2019
Budgettet for 2019 bygger på kendte og forventede indtægter. Det genopbyggede egenkapital bevirker, at årets aktiviteter ikke behøver at ende med et overskud. Dog er der
fortsat behov for, at projekter og kampagner bidrager med et markant overhead for at
kunne opretholde både sekretariat og medlemsorganisation på samme aktivitetsniveau.
I budgettet for 2019 er det særligt værd at notere sig, at Hovedbestyrelsen har valgt at
aktivere den sidste halvdel af hensættelserne til mobilisering og medlemsaktiviteter. Der
er således afsat yderligere 450.000 kr. som et særskilt projekt, der skal fortsætte den
målrettede indsats med at gøre Cyklistforbundet og cykelsagen interessant at engagere
sig i. Hovedbestyrelsen tager på deres møde i november 2018 stilling til rammerne for,
hvordan de sidste midler skal sættes i spil.
Desuden bør det nævnes, at en ny model for tildeling af udlodningsmidler fra Friluftsrådet
forventeligt betyder en lille stigning i driftsstøtten over fem år, hvorfor der budgetteres
med en svag stigning i 2019.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Cyklistforbundet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Cyklistforbundet for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31.
december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017, samt af resultatet af forbundets aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 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. 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. 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, 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, foretager vi faglige vurderinger og
opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
* 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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.

Næstved, den 10. april 2018
Revision Vadestedet
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 27433863

Ebbe Jensen
Registreret revisor
ID: mne6032
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