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Regnskabserklæring om årsrapporten for 2016 for Foreningen Cykling uden alder 

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsrapporten for 2016, der udvi-

ser et resultat på t.kr. 12, en aktivsum på t.kr. 614 og en egenkapital på t.kr. -525, og vi bekræfter efter 

bedste overbevisning følgende: 

 

Formalia 
• At vi er bekendt med ledelsens ansvar for, at årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse 

med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, herunder at årsrapporten 

giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultatet. 

 

• At vi er bekendt med ledelsens ansvar for udformning og implementering af interne kontroller til 

at forebygge og opdage fejl og besvigelser. 

 

• At vi har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation samt alle generalfor-

samlingsreferater og referater af bestyrelsesmøder frem til dags dato til rådighed. 

 

• At vi har oplyst om alle aktuelle eller mulige overtrædelser af lovgivning eller anden regulering, 

der har betydning for årsrapporten. 

 

• At der er tegnet de forsikringer, der under hensyn til foreningens forhold skønnes tilstrækkelige 

til at dække foreningens eventuelle skadessituationer. 

 

• At alle transaktioner i det forløbne regnskabsår er foretaget på normale forretningsmæssige vil-

kår. 

 

• At ikke-korrigerede fejl og mangler konstateret under revisionen sammenlagt og enkeltvis vurde-

res som uvæsentlige for årsrapporten som helhed.  

 

• At ledelsen, i samarbejde med revisionen, har rettet alle væsentlige fejlinformationer, som revi-

sor har fundet under revisionen af årsregnskabet, således at årsregnskabet ikke indeholder 

væsentlige fejl eller mangler – både enkeltvis og sammenlagt.  
 

• At ledelsen har gennemgået og godkendt revisors forslag til efterposteringer og øvrige regn-

skabsmæssige ændringer i forbindelse med regnskabsafslutningen, 
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• At indeværende og de 5 forrige regnskabsårs regnskabsmateriale er tilstede og fortsat opbeva-

res på betryggende vis. 

 

Besvigelser  
• At vi ikke har kendskab til oplysninger om besvigelser, påståede besvigelser eller formodninger 

om besvigelser, som kan have involveret ledelsen, medarbejdere, der udfører væsentlige kon-

troller, eller andre personer, hvor besvigelserne kunne have en væsentlig betydning for års-

rapporten.  

 

• At vi har videregivet resultatet af vores vurdering af risikoen for, at årsrapporten kan indeholde 

væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. 

 

Fuldstændighed 
• At ledelsesberetningen indeholder alle de nødvendige supplerende oplysninger, herunder til be-

dømmelse af årets resultat, den finansielle stilling og eventuelle usædvanlige eller usikre for-

hold. 

 

• At der fra balancedagen og frem til i dag ikke er indtrådt forhold, der forrykker vurderingen af 

årsrapporten, og som ikke er kommet til udtryk i ledelsesberetningen eller i en note til årsrap-

porten. 

 

• At de til Dem afgivne oplysninger vedrørende nærtstående parter er fuldstændige. 

 

• At foreningen har opfyldt alle indgåede kontrakter, som ved manglende opfyldelse kan have 

væsentlig indvirkning på årsrapporten. 

 

• At samtlige aktiver er indregnet i balancen, at disse er til stede, tilhører foreningen og er for-

svarligt målt, herunder at foretagne nedskrivninger mv. er tilstrækkelige til at dække den risiko, 

der hviler på aktiverne. 

 

• At foreningens aktiver ikke er pantsat, behæftet med ejendomsforbehold e.l. 

 

• At samtlige aktuelle forpligtelser og eventualforpligtelser, der påhviler foreningen, er indregnet 

eller oplyst i årsrapporten, og at disse er forsvarligt opgjort. 

 

• At der ikke er verserende eller truende erstatningskrav, retssager, skattesager mv. eller eventu-

alforpligtelser, såsom pensions-, kautions- og garantiforpligtelser, og andre økonomiske for-

pligtelser, herunder valutarisici og leasingforpligtelser, som væsentligt vil kunne påvirke be-

dømmelsen af foreningens finansielle stilling. 

 

• At vi ikke har planer eller intentioner, der væsentligt kan ændre de regnskabsmæssige værdier 

eller klassifikationen af aktiver og forpligtelser i årsrapporten. 

 
• At direktionen ikke har krav på feriepenge ved fratræden.  
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• At foreningens kapitalberedskab skønnes tilstrækkeligt til dækning af foreningens fortsatte drift i 

det kommende regnskabsår. 

 

• At årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 

 

Bevillinger 
• At bestyrelsen har gennemgået alle projektudgifter, som foreningen har allokeret til de enkelte 

bevillinger, og at bestyrelsen vurderer, at udgifterne er omfattet af de pågældende bevillinger. 

 

• At bestyrelsen har været i telefonisk kontakt med A.P. Møller Fonden og fået godkendt, at Cyk-

ling uden alder må nedskalere projektets omfang og budget fra 3,67 mio. kr. til 2,25 mio. kr., 

hvorved den tildelte bevilling matcher projektets omfang og pris for gennemførslen. 

 

 

København, den 6. april 2017 

 
Foreningen Cykling uden alder 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 

Ole Kassow   Dorthe Olander 
bestyrelsesformand  

 


