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Foreningsoplysninger 
 

 

Forening   

Foreningen Cykling uden alder 

Trangravsvej 8 

1436 København K 

  

CVR-nr. 35 68 99 90 

Hjemsted København 

Regnskabsår 1. januar – 31. december 

Stiftelsesdato 12. maj 2014 

 

 

Bestyrelse  

Ole Kassow (formand) 

Pernille Hippe Brun 

Ole Brandstrup 

Søren Houen Schmidt 

Christoffer Lambert-Züberlein 

 

 

Revision 

Baker Tilly Denmark 

Godkendt Revisionspartnerselskab 

Poul Bundgaards Vej 1, 1. 

2500 Valby 
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Ledelsespåtegning 

 

 

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Foreningen Cykling uden alder. 

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis 

for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og 

passiver, finansielle stilling samt resultatet. 

 

Ingen af foreningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsrapporten 

anførte, og der påhviler ikke foreningen eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten. 

 

 

København, den 6. april 2017 

 

 

Bestyrelse 

 

 

Ole Kassow Pernille Hippe Brun Ole Brandstrup 

formand 

 

 

Søren Houen Schmidt Christoffer Lambert-Züberlein 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til medlemmerne i foreningen Cykling uden alder 
 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Cykling uden alder for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. 
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yd-
erligere 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 uaf-
hængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s E-
tiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige e-
tiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisions-
bevis 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 overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som led-
elsen 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 foreningens evne til at fort-
sætte 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 foreningen, 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 fejl-
information, 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 re-
vision, 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. Fejlin-
formationer 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 beslut-
ninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
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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, foretager vi faglige vurderinger og opretholder profes-
sionel 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, 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 foreningens 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 foreningens ev-
ne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores re-
visionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplys-
ninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det re-
visionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder 
eller forhold kan dog medføre, at foreningen 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 betydeli-
ge mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

 

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 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. 

København, den 6. april 2017 

Baker Tilly Denmark 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 35 25 76 91 

 
   
Morten Schwensen 
statsautoriseret revisor 
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Ledelsesberetning 

 

 

Foreningen Cykling uden alder 

Foreningen Cykling uden alder blev stiftet den 12. maj 2014. Foreningen har til formål at at realisere 

drømmen om sammen at skabe en verden, hvor den nemme adgang til aktiv medborgerskab skaber 

livsglæde hos vores ældre medborgere og giver dem mulighed for at forblive en aktiv del af fællesskabet 

og nærmiljøet. 

 

Foreningens formål søges gennemført gennem: 

- at give vores ældre medborgere ret til vind i håret, 

- ret til at opleve byen og naturen på nært hold fra cykelstien og, 

- ved at give dem lyst og mulighed for at fortælle deres livshistorier i deres omgivelser, hvor de 

har levet deres liv. 

 

Dermed bygger foreningen bro mellem generationer og forstærker tilliden, respekten og den sociale lim i 

vores samfund. 

 

Den økonomiske stilling og resultat af foreningens drift i det forløbne år 

Der henvises til resultatopgørelsen for 2016 samt balance pr. 31. december 2016. 
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Anvendt regnskabspraksis 
  

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

 

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med 

de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 

foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er 

sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles 

pålideligt. 

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 

forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.  Ved indregning og måling tages 

hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller 

afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

 

Nettoomsætning 

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet 

sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i 

forbindelse med salget. 

 

Direkte omkostninger  

Direkte omkostninger indeholder de direkte omkostninger, der er anvendt for at opnå årets 

nettoomsætning. 

 

Andre driftsindtægter 

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til foreningens aktivitet, 

herunder donationer, bevillinger mv.  

 

Personaleomkostninger  

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre 

omkostninger til social sikring mv. til foreningens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket 

modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder 

 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, administration mv. 
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Skat af årets resultat 

Foreningen Cykling uden alder er en organisation og efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6 fritaget 

for skat bortset fra eventuel erhvervsmæssig indkomst. 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives 

til imødegåelse af forventede tab. 

 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende 

efterfølgende regnskabsår. 

 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 



Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december

2016 2015
Note DKK DKK

1 Nettoomsætning 1.240.757 1.737.420
2 Andre driftsindtægter 2.289.484 757.576

Direkte omkostninger -265.627 -1.747.826
3 Andre eksterne omkostninger -795.805 -1.035.015

Bruttofortjeneste 2.468.809 -287.845

4 Personaleomkostninger -2.451.757 -302.674
Afskrivninger -4.854 0
Resultat før finansielle poster 12.198 -590.519

Finansielle indtægter 0 0
Finansielle omkostninger -256 -236
Resultat før skat 11.942 -590.755

Årets resultat 11.942 -590.755
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Balance pr. 31. december

2016 2015
Note Aktiver DKK DKK

5 Driftsmidler 53.393 0
Materielle anlægsaktiver 53.393 0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 241.800 180.138
6 Andre tilgodehavender 106.779 48.348

Periodeafgrænsningsposter 22.279 0
Tilgodehavender 370.858 228.486

Likvide beholdninger 189.404 346.131

Omsætningsaktiver 560.262 574.617

Aktiver 613.655 574.617
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Balance pr. 31. december

2016 2015
Note Passiver DKK DKK

Overført resultat -524.980 -536.923
7 Egenkapital -524.980 -536.923

Leverandører af varer og tjenesteydelser 153.751 241.016
Modtagne forudbetalinger 530.369 394.833

8 Anden gæld 454.515 475.691
Kortfristede gældsforpligtelser 1.138.635 1.111.540

Gældsforpligtelser 1.138.635 1.111.540

Passiver 613.655 574.617
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Noter

2016 2015
DKK DKK

1 Nettoomsætning
Medlemskontingenter
Kontingenter, organisationer 662.209 291.500
Kontingenter, private 1.600 0

Øvrig nettoomsætning
Omsætning m/moms 435.900 669.695
Omsætning u/moms 95.910 773.453
Omsætning salg EU 27.830 2.772
Omsætning salg udland 17.308 0

Nettoomsætning i alt 1.240.757 1.737.420

2 Andre driftsindtægter
Donationer mv. 116.434 608.076
A.P. Møller Fonden 1.147.671 149.500
Tryg Fonden 905.379 0
Bevilling § 18, Kbh. Kommune 75.000 0
Bevilling § 18, Dragør Kommune 33.000 0
Hanne og Paul Müllers Fond 12.000 0

2.289.484 757.576

Pr. 2016 Indbetalt Indtægtsført Ult. 2016

Donationer 0 116.434 116.434 0
A.P. Møller Fonden 413.000 1.012.000 1.147.671 277.329
Tryg Fonden 0 800.000 905.379 -105.379
Bevilling §18, Kbh. 0 75.000 75.000 0
Bevilling §18, Dragør 0 33.000 33.000 0
Hanne og Paul Müllers Fond 0 12.000 12.000 0

413.000 2.048.434 2.289.484 171.950
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Noter

2016 2015
DKK DKK

3 Andre eksterne omkostninger
Salgs- og rejseomkostninger

Repræsentation 17.786 15.337
Rejseudgifter 135.941 114.961
Annoncer og reklame 48.352 27.708
Fragt 0 81.632

202.079 239.638

Lokaleomkostninger
Husleje 84.872 74.160

84.872 74.160

Administrationsomkostninger
Kontorartikler og tryksager 1.623 738
Tryksager 28.141 148.781
Edb-udgifter og software 122.446 169.667
Design 0 47.034
Mindre anskaffelser 29.068 0
Telefon 0 9.934
Porto og gebyrer 7.043 6.241
Regnskabsassistance 30.200 26.034
Revision og erklæringer 28.000 18.000
Rådgivning og anden assistance 75.237 38.130
Advokat 0 19.500
Forsikringer 66.107 32.243
Kontingenter 14.004 6.353
Web-hotel og domænenavne 0 4.660
Andre personaleudgifter 9.608 16.457
Delvis momsfradrag 97.377 177.445

508.854 721.217

Andre eksterne omkostninger i alt 795.805 1.035.015

4 Personaleomkostninger 
Løn 2.327.588 301.864
Feriepenge 68.248 0

ATP 8.710 810
KM-penge 10.428 0
Personaleudgifter 36.783 0

2.451.757 302.674
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Noter

2016 2015
DKK DKK

5 Driftsmateriel
Kostpris primo 0 0
Tilgang  i årets løb 58.247 0
Kostpris ultimo 58.247

Af- og nedskrivninger primo 0 0
Årets afskrivninger 4.854 0
Af- og nedskrivninger ultimo 4.854 0

Regnskabsmæssig værdi 53.393 0

6 Andre tilgodehavender
Tilgodehavende, Tryg Fonden 105.379 0
Øvrige tilgodehavender 1.400 48.348

106.779 48.348

7 Egenkapital
Egenkapital primo -536.923 302.415
Nettoeffekt ved rettelse af fundamental fejl 0 -248.583

-536.923 53.832
Årets resultat 11.942 -590.755
Egenkapital ultimo -524.980 -536.923

Overført resultat primo -536.923 302.415
Nettoeffekt ved rettelse af fundamental fejl 0 -248.583

-536.923 53.832
Overført af årets resultat 11.942 -590.755
Overført resultat ultimo -524.980 -536.923
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Noter

2016 2015
DKK DKK

8 Anden gæld
Bevillinger
Forskud, A.P. Møller Fonden 277.329 413.000

Øvrige gældsposter
Skyldig moms 26.126 10.522
Afsat revisor 35.000 50.000
Skattekontoen 18.893 0
Mellemregning, CWA 172 0
Skyldige medarbejderudlæg 7.161 0
Skyldig A-skat 50.411 0
Skyldig AM-bidrag 11.833 0
Skyldig ATP 2.840 0
Skyldige feriepenge & SH 9.683 0
Andre skyldige omkostninger 15.067 2.169

454.515 475.691
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