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Ledelsespåtegning 

Undertegnede har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2018 for Cycling Without Age. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis 
for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2018.

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. 

Nordhavn, den 20. maj 2019 
 
Bestyrelse: 
 
 
 
 
Ole Kassow  Lærke Ullerup Hansen  Søren Stig Hansen 

 
 

    

Kelly Talcott  Pernille Vedersø Bussone   
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Revisors erklæring om opstilling af årsrapport 

Til medlemmerne I foreningen Cycling Without Age 

Vi har opstillet årsrapporten for Cycling Without Age for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 på 
grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som foreningen har tilvejebragt. 

Årsrapporten omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysnin-
ger. 

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere foreningen med at udarbejde og præsentere årsrap-
porten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorlo-
ven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, ob-
jektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu. 

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af 
årsrapporten, er foreningens ansvar. 

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke 
forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, foreningen har givet os til 
brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt 
årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

København Ø, den 20. maj 2019 

Hartzberg+ 
statsautoriseret revisionsvirksomhed 
CVR-nr. 17 25 09 81 

   
Hans Peter Hartzberg 
statsautoriseret revisor 
MNE-nr. 24818 
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Foreningsoplysninger 

Foreningen Cycling Without Age 
 Sundkaj 125, 2.tv 
 2150 Nordhavn 

 

 
CVR-nr.: 36 65 53 05 

 

 
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2018 

 

 
Hjemsted: København 

Bestyrelse Ole Kassow 
 Lærke Ullerup Hansen 
 Søren Stig Nielsen 
 Kelly Talcott 
 Pernille Vedersø Bussone 
  

Revisor Hartzberg+ 
 statsautoriseret revisionsvirksomhed 
 Øster Allé 56, 1. 
 2100 København Ø 
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Ledelsesberetning 

Foreningen Cycling without age 
Foreningen Cycling without age blev stiftet 26. maj 2015. Foreningen har til formål at realisere drømmen 
om sammen at skabe en verden, hvor den nemme adgang til aktivt 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. 

Udvikling i året 
Foreningens resultatopgørelse for 2018 udviser et overskud på kr. 58.875, og foreningens balance pr. 31. 

december 2018 udviser en egenkapital på kr. 182.022. 

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

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke 
foreningens finansielle stilling. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Cycling Without Age for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens be-
stemmelser for klasse A-virksomheder.  

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Årsrapporten for 2018 er aflagt i kr. 

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

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. 

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 nominelt 
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. 

Generelt 
Resultatopgørelsen 
Nettoomsætning 
Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for 
afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen. 

Salgs- og distributionsomkostninger 
Salgs- og distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der vedrører distribution og salg, reklame- og 
markedsføringsomkostninger, autodrift m.v. 
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Anvendt regnskabspraksis 

 

Administrationsomkostninger 
Administrationsomkostninger omfatter lokaleomkostninger, kontoromkostninger, forsikringer og kontingen-
ter m.v. 

Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge 
til foreningens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. Desuden indregnes øvrige persona-
leomkostninger. 

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

skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt valutakursgevinster og -tab. 

Balancen 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

Gældsforpligtelser 
Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgø-
res de til kursværdi på balancedagen, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt 

forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi. 
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018 

 

 Note  
  

 2018  
 kr. 

 2017 
 kr. 

Nettoomsætning   1.477.459  485.131 

Andre driftsindtægter   77.598   864.377 
Direkte omkostninger 1  -461.871   -226.088 
Lokaleomkostninger 2  -113.463   0 
Salgs- og distributionsomkostninger 3  -302.951   -236.644 
Administrationsomkostninger 4  -194.044   -98.436 
Personaleomkostninger 5  -429.117   -813.218 

Resultat før finansielle poster  

 

 53.611  -24.879 

Finansielle indtægter 6  8.967   1.677 
Finansielle omkostninger 7  -3.703   -4.609 

Årets resultat 

 

 58.875   -27.811 
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Balance pr. 31. december 2018 

 

 Note  
  

 2018  
 kr. 

 2017 
 kr. 

Aktiver 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser   248.404   48.363 
Andre tilgodehavender   28.355   29.248 
Periodeafgrænsningsposter   7.100   32.467 

Tilgodehavender 

 

 283.859  110.078 

Likvide beholdninger 8  25.617   148.777 

Omsætningsaktiver 

 

 309.476   258.855 

Aktiver i alt 

 

 309.476   258.855 
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Balance pr. 31. december 2018 

 

 Note  
  

 2018  
 kr. 

 2017 
 kr. 

Passiver 
   

Overført resultat   182.022   123.148 
    

Egenkapital i alt 9  182.022  123.148 

Leverandør af varer og tjenesteydelser 10  56.037   52.702 
Anden gæld 11  71.417   83.005 

Kortfristede gældsforpligtelser  127.454  135.707 

Gældsforpligtelser i alt 

 

 127.454   135.707 

Passiver i alt 

 

 309.476   258.855 
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Noter 

 

  
 2018  
 kr. 

 2017  
 kr.  

  
1 Direkte omkostninger   

 Konsulenthonorar  300.000  0  
 Donationer  51.000  0  
 Licenser  10.491  0  
 Øvrige direkte omkostninger  100.380  226.089  
   461.871   226.089  

   
2 Lokaleomkostninger   

  
 Husleje  109.609  0  
 Småinventar  3.854  0  
   113.463   0  
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Noter 

 

  

  

 2018  
 kr. 

 2017  
 kr.  

3 Salgs- og distributionsomkostninger   

 Annoncer og reklame  57.469  40.542  
 Road Show  80.122  0  
 Rejseomkostninger  162.308  183.953  
 Fragt af solgte varer  -620  8.009  
 

Salgs- og distributionsomkostninger  299.279  232.504  

 Restaurationsbesøg  249  1.515  
 Blomster og gaver  2.578  1.785  
 Mødeudgifter  845  841  
 

Repræsentation  3.672  4.141  

 
  302.951   236.645  

   
4 Administrationsomkostninger   

 Kontorartikler  4.325  6.636  
 Telefon  70.472  31.896  
 Edb-omkostninger  19.983  4.941  
 Porto og gebyrer  15.252  18.141  
 Forsikringer  10.757  0  
 Kontingenter  17.077  1.542  
 Revisorhonorar  10.500  16.200  
 Advokathonorar  315  3.355  
 Revisor, regulering tidligere år  -4.500  0  
 Kursusomkostninger  20.600  0  
 Afrundingsdifferencer  -2.894  0  
 Øvrige omkostninger  0  -957  
 Ikke fradragsberettigede omkostninger  4.041  10.042  
 Regnskabsassistance  28.116  6.640  
   194.044   98.436  
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Noter 

 

  

  
 2018  
 kr. 

 2017  
 kr.  

5 Personaleomkostninger   

 Lønninger  373.196  764.639  
 Regulering feriepengeforpligtelse  37.319  42.413  
 

Lønninger  410.515  807.052  

 ATP  3.313  5.491  
 AER-bidrag  6.030  -1.165  
 

Andre omkostninger til social sikring  9.343  4.326  

 Øvrige personaleomkostninger  9.259  1.842  
 

Andre personaleomkostninger  9.259  1.842  

 
  429.117   813.220  

  
6 Finansielle indtægter   

 

Valutakursgevinster  8.967  1.677  

 

  8.967   1.677  

  
7 Finansielle omkostninger   

 

Valutakurstab  2.012  2.793  

 
Renteudgifter  433  1.017  

 
Renteudgifter, SKAT  1.258  800  

 

Andre finansielle omkostninger  1.691  1.817  

 

  3.703   4.610  
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 Noter  

 

 

  
 2018  
 kr. 

 2017  
 kr.  

  
8 Likvide beholdninger   

 Skjern Bank DKK - 7780 0002305266  21.931  126.918  

 Skjern Bank EUR - 7780 0002358067  3.686  21.859  

 

  25.617   148.777  

  
9 Egenkapital   

 Overført resultat primo  123.147  150.959  
 Årets resultat  58.875  -27.812  
   182.022   123.147  

   
10 Leverandør af varer og tjenesteydelser   

 
Kreditorer  42.528  37.703  

 
Skyldige omkostninger  13.509  15.000  

 

  56.037   52.703  

    

11 Anden gæld   

 
Skyldig moms m.v.  12.695  55.843  

 
A-skat  7.039  18.302  

 
AM-bidrag  3.667  4.015  

 
ATP  1.231  1.041  

 
Feriepengeforpligtelse  11.932  3.805  

 
Mellemregning Copenhagen Cycles ApS  3.239  0  

 
Mellemregning Cycling Without Age Inc. 30.966 0 

 
Mellemregning Cykling uden alder  648  0  

 

  71.417   83.006  

  
  
 


