
Årsrapport for 2019

Foreningen Cykling uden alder
Sundkaj 7

2150 Nordhavn
CVR-nr. 35 68 99 90

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalfor-
samling den  20. juni 2020

dirigent



Indholdsfortegnelse

Side
Påtegninger
Ledelsespåtegning 1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning 2

Ledelsesberetning
Foreningsoplysninger 5
Ledelsesberetning 6

Årsregnskab
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2019 7
Balance 31. december 2019 8
Noter til årsrapporten 10
Anvendt regnskabspraksis 12



1

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar
- 31. december 2019 for Foreningen Cykling uden alder.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 31. december 2019 og resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar
- 31. december 2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretning-
en omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 20. juni 2020

Daglig ledelse

Dorthe Olander Søren Steffensen

Bestyrelse

Anne Kristiansen
formand

Jens Thingvad
næstformand

Suna Christensen

Søren Houen Schmidt Grethe Munk-Andersen Kaj Bønding

Ole Kassow
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i Foreningen Cykling uden alder

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

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

Grundlag for konklusion
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vort ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i re-
visionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet“. Vi er uafhængige af for-
eningen 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 vore øvrige etiske forpligtelser i hen-
hold til disse regler og krav. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet
som grundlag for vor konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen an-
ser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyl-
des besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte
driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at li-
kvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vort mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu-
sion. 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 regnskabs-
brugerne 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 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 vor konklusion. Risikoen
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejl-
information forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevid-
ste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

� Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion
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 usikker-
hed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at
fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vor revisionspåtegning
gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er til-
strækkelige, modificere vor konklusion. Vor konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnå-
et frem til datoen for vor 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 betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vor konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for kon-
klusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

I tilknytning til vor revision af årsregnskabet er det vort ansvar at læse ledelsesberetningen og i den for-
bindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vor viden
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vort ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vor 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 Ø, den 20. juni 2020

Hartzberg+
statsautoriseret revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 40 53 53 49

Hans Peter Hartzberg
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne24818
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Foreningsoplysninger

Foreningen Foreningen Cykling uden alder
Sundkaj 7
2150 Nordhavn

CVR-nr.: 35 68 99 90

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2019
Stiftet: 12. maj 2014

Hjemsted: København

Bestyrelse Anne Kristiansen, formand
Jens Thingvad, næstformand
Suna Christensen
Søren Houen Schmidt
Grethe Munk-Andersen
Kaj Bønding
Ole Kassow

Daglig ledelse Dorthe Olander
Søren Steffensen

Revision Hartzberg+
statsautoriseret revisionsanpartsselskab
Øster Allé 56, 1.
2100  København Ø



6

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
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.

Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Foreningens resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud på kr. 384.962, og foreningens balance pr.
31. december 2019 udviser en egenkapital på kr. 197.957.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
foreningens finansielle stilling.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2019

Note 2019
kr.

2018
kr.

Nettoomsætning 1 4.281.658 4.247.370

Direkte omkostninger -944.046 -1.175.247
Andre eksterne omkostninger -622.673 -640.036

Bruttoresultat 2.714.939 2.432.087

Personaleomkostninger 2 -2.318.328 -2.221.069
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver -11.649 -11.649

Resultat før finansielle poster 384.962 199.369

Finansielle omkostninger 0 -1.600

Ordinært resultat før skat 384.962 197.769

Ekstraordinære omkostninger 0 -8.949

Resultat før skat 384.962 188.820

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat 384.962 188.820

Overført resultat 384.962 188.820

384.962 188.820
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Balance 31. december 2019

Note 2019
kr.

2018
kr.

Aktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 18.446 30.095

Materielle anlægsaktiver 3 18.446 30.095

Deposita 12.172 12.172

Finansielle anlægsaktiver 12.172 12.172

Anlægsaktiver i alt 30.618 42.267

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 636.965 353.650
Andre tilgodehavender 544.998 221.800

Tilgodehavender 1.181.963 575.450

Likvide beholdninger 154.820 604.793

Omsætningsaktiver i alt 1.336.783 1.180.243

Aktiver i alt 1.367.401 1.222.510
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Balance 31. december 2019

Note 2019
kr.

2018
kr.

Passiver

Primo -187.005 -375.824
Overført resultat 384.962 188.820

Egenkapital 4 197.957 -187.004

Andre hensættelser 0 18.000

Hensatte forpligtelser i alt 0 18.000

Leverandører af varer og tjenesteydelser 305.317 323.648
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 11.862 0
Anden gæld 233.265 388.866
Periodeafgrænsningsposter 619.000 679.000

Kortfristede gældsforpligtelser 1.169.444 1.391.514

Gældsforpligtelser i alt 1.169.444 1.391.514

Passiver i alt 1.367.401 1.222.510
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Noter

2019
kr.

2018
kr.

1 Nettoomsætning
Omsætning m/moms 66.419 54.933
Omsætning u/moms 98.599 -4.560
Medlemskontingenter, organisationer 722.560 737.183
Medlemskontingenter, private 800 300
Donationer 115.917 332.167
Fondsmidler 2.754.451 2.778.393
Småbevillinger 0 20.920
Socialstyrelsen 345.912 328.034
Donationer medlemmer 177.000 0

Nettoomsætning i alt 4.281.658 4.247.370

2 Personaleomkostninger
Lønninger 1.986.538 1.958.964
Pensioner 265.230 149.156
Andre omkostninger til social sikring 41.235 31.728
Andre personaleomkostninger 25.325 81.221

2.318.328 2.221.069

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 5 4
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Noter

3 Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

Kostpris 1. januar 2019 53.393

Kostpris 31. december 2019 53.393

Af- og nedskrivninger 1. januar 2019 23.298
Årets afskrivninger 11.649

Af- og nedskrivninger 31. december 2019 34.947

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019 18.446

4 Egenkapital

Primo
Overført
resultat I alt

Egenkapital 1. januar 2019 -187.005 0 -187.005
Årets resultat 0 384.962 384.962
Egenkapital 31. december 2019 -187.005 384.962 197.957
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Foreningen Cykling uden alder for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregn-
skabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2019 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,
herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå sel-
skabet, 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventu-
elle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nomi-
nelt beløb. 

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.
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Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis
indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

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 virksomhedernes akti-
viteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, administration mv.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostning-
er til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskriv-
ninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og
restværdier:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år
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Anvendt regnskabspraksis

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.800 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre
driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirk-
somheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det
som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholds-
vis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som
nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelse af aktivet eller aktivgruppen og for-
ventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles
til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under kortfristede gældsforpligtelser, omfatter modtagne betalinger
vedrørende indtægter i de efterfølgende år.
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