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Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021 for Cycling Without Age.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet

et retvisende billede af foreninges aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som be-

retningen omhandler.

Ingen af foreningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de anførte, og

der påhviler ikke foreningen eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke

vurderingen af foreningens finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 9. maj 2022

Bestyrelse

Ole Kassow Pernille Vedersø Bussone Lars Christiansen

Søren Steffensen Helga Øvsthus Tønder
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til medlemmerne i Cycling Without Age

Vi har opstillet årsregnskabet for Cycling Without Age for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021

på grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

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

ninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregn-

skabet i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisor-

loven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revi-

sorers etiske adfærd (IESBA Code), herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompe-

tence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillin-

gen af årsregnskabet, er Deres 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, De har givet os

til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om,

hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik.

København, den 9. maj 2022

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Hans Peter Hartzberg
statsautoriseret revisor
mne24818

Cycling Without Age · Årsrapport for 2021 2



Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Foreningsoplysninger

Foreningen Cycling Without Age

Otto Busses Vej 5, 1.

2450 København SV

CVR-nr.: 36 65 53 05

Hjemsted: København Kommune

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Ole Kassow

Pernille Vedersø Bussone

Lars Christiansen

Søren Steffensen

Helga Øvsthus Tønder

Revisor Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Øster Allé 42

2100 København Ø
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Foreningen Cycling Without Age blev stiftet 26. maj 2015. Foreningen har til formål at være kerne og

paraplyorganisation for bevægelsen Cycling Without Age. Dette søger foreningen realiseret ved at

påvirke og ændre de systemer, der skaber social isolation og ensomhed blandt ældre mennesker og ved

at hjælpe foreningens interessenter med disses aktiviteter på nationalt og lokalt niveau.

Udvikling i året

Cycling Without Age kommer ud af 2021 med et lille overskud på 63.620 kr., hvilket efter 2 år med en

pandemi og flere nedlukninger verden over er meget tilfredsstillende.

Den økonomiske stabilitet og bæredygtighed sikres af et tæt samarbejde med Copenhagen Cycles, hvis

primære formål er at støtte CWA økonomisk. Derudover har CWA et tæt og varigt samarbejde med

softwarevirksomheden Zendesk, der er med til at støtte omkostningerne til driften af CWA's globale

hjemmesideplatform.

I 2021 har Cycling Without Age bl.a. haft et nyt fokus på det globale syd, som vi har støttet ved at søge

midler til at sende brugte cykler til afdelinger i Afrika, ligesom vi har skabt plakater med kunstneren

Aurélia Durand, som vi solgte til fordel for vores afdeling i Mali. 

Cycling Without Age har samarbejdet med Copenhagen Cycles og EOOS Next om Local Wheels-

projektet, hvor vi skal udvikle prisbillige ladcykler i god kvalitet lavet af genbrugsplast i Durban,

Sydafrika og så deltager vi i seminarer om cykelverdenen i Afrika for at udvide vores netværk og viden

om cykler og det globale syd. 

Vi er fortsat involveret i at byde nye afdelinger velkomne, pleje vores partnerskaber med

søsterorganisationer i andre lande, modtage udenlandske delegationer til København, samarbejde med

medierne og besøge afdelinger i flere lande. Vi arbejder på at ajourføre hjemmesiden og holde

aftalerne med partnerlandene aktive. I 2021 har vi etableret flere landeaftaler og arbejdet med vores

partnere for at få aftalerne til at blive brugt efter hensigten. 

Vi har arbejdet tæt sammen med den amerikanske organisation Cycling Without Age USA i forbindelse

med det store CMP-finansierede projekt med plejehjemskæden Leading Age i delstaten Washington og

med Sykling uten alder Norge i forbindelse med den ambitiøse og eventyrlige Sykkelturen 2022 (fra

Nordkap til Sydnorge), som vi har været med til at planlægge. 

Usikkerhed ved indregning og måling

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

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke foreningens

finansielle stilling væsentligt.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Cycling Without Age er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes

værdireguleringer 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

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 eventuelle 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.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætningen

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former

for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til foreningens

aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt donationer.
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Anvendt regnskabspraksis

Salgs- og distributionsomkostninger

Salgs- og distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der vedrører distribution og salg, reklame-

og markedsføringsomkostninger, autodrift m.v.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter lokaleomkostninger, kontoromkostninger, forsikringer og

kontingenter 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 personaleomkostninger.

Finansielle poster

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

skabsperioden.

Finansielle indtægter og omkostninger består af renter af bankindeståender eller bankgæld.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse

af tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Øvrige gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2021 2020

1 Nettoomsætning 1.129.947 734.989

2 Andre driftsindtægter 123.877 246.949

Indtægter i alt 1.253.824 981.938

3 Personaleomkostninger -844.879 -666.421

4 Direkte omkostninger -110.535 -493.375

5 Salgsomkostninger -94.061 -18.751

6 Lokaleomkostninger 0 18.625

7 Administrationsomkostninger -140.581 -176.602

Resultat før finansielle poster 63.768 -354.586

8 Finansielle indtægter 1.746 -3.007

9 Finansielle omkostninger -1.894 -1.454

Finansielle poster netto -148 -4.461

Årets resultat 63.620 -359.047

Årets resultat fordeles således:

Overført restandel af årets resultat 63.620 -359.047

I alt 63.620 -359.047
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2021 2020

10 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 271.203 95.809

Tilgodehavender i alt 271.203 95.809

11 Likvide beholdninger 81.226 155.797

Omsætningsaktiver i alt 352.429 251.606

Aktiver i alt 352.429 251.606
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Balance 31. december

Passiver

Note 2021 2020

Egenkapital

12 Overført resultat -165.423 -229.043

Egenkapital i alt -165.423 -229.043

Gældsforpligtelser

13 Leverandører af varer og tjenesteydelser 187.449 157.464

14 Anden gæld 330.403 323.185

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 517.852 480.649

Gældsforpligtelser i alt 517.852 480.649

Passiver i alt 352.429 251.606
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Noter

2021 2020

1. Nettoomsætning

Omsætning 1.129.947 734.989

1.129.947 734.989

2. Andre driftsindtægter

Donationer 60.869 246.949

Gældseftergivelse 63.008 0

123.877 246.949

3. Personaleomkostninger

Lønninger 723.464 654.383

B-honorarer 100.000 0

ATP 3.408 4.260

AER-bidrag 806 3.443

Regulering feriepengeforpligtelse 16.006 0

Øvrige personaleomkostninger 1.195 4.335

844.879 666.421

4. Direkte omkostninger

Konsulenthonorar 50.000 360.000

Øvrige direkte omkostninger 60.535 133.375

110.535 493.375

5. Salgsomkostninger

Rejseomkostninger 51.022 18.541

Annoncer og reklame 5.000 210

Gaver og blomster 1.039 0

Tab på debitorer 37.000 0

94.061 18.751
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Noter

2021 2020

6. Lokaleomkostninger

Husleje 0 -18.625

0 -18.625

7. Administrationsomkostninger

Revisor 16.000 15.800

Regnskabs- og bogholderimæssig assistance 14.520 8.708

Revisorhonorar, rest sidste år 1.500 0

Forsikringer 7.210 6.136

Porto og gebyrer m.v. 2.695 2.203

Fagbøger 0 683

Kontingenter 26.497 30.382

Mindre anskaffelser 399 0

Edb-omkostninger 0 -4.585

Telefon 71.760 117.275

140.581 176.602

8. Finansielle indtægter

Valutakursgevinster 1.746 -3.007

1.746 -3.007

9. Finansielle omkostninger

Renter, pengeinstitutter 735 403

Valutakurstab 403 387

Renter, kreditorer 756 605

Renter, SKAT 0 59

1.894 1.454
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Noter

31/12 2021 31/12 2020

10. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Debitorer 308.203 95.809

Hensættelse til tab på debitorer -37.000 0

271.203 95.809

11. Likvide beholdninger

Skjern Bank DKK - 7780 0002305266 81.146 155.717

Skjern Bank DKK - 7780 0006218481 CWA projekter 80 80

81.226 155.797

12. Overført resultat

Overført resultat primo -229.043 130.004

Årets overførte overskud eller underskud 63.620 -359.047

-165.423 -229.043

13. Leverandører af varer og tjenesteydelser

Kreditorer 146.484 132.764

Skyldige omkostninger 40.965 24.700

187.449 157.464
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Noter

31/12 2021 31/12 2020

14. Anden gæld

Moms 99.596 8.011

A-skat 25.066 50.952

AM-bidrag 6.582 13.918

Feriepenge 0 2.723

Feriepengeforpligtelse funktionærer 16.006 0

ATP 1.136 2.556

Mellemregning Copenhagen Cycles 181.844 181.844

Mellemregning Cykling uden Alder 173 173

Mellemregning CWA Inc 0 63.008

330.403 323.185

Cycling Without Age · Årsrapport for 2021 14


	forside
	indholdsfortegnelse
	ledelsespåtegning
	revisionspåtegning
	revisionspåtegning
	foreningsoplysninger
	ledelsesberetning
	Anvendt regnskabspraksis
	Balance
	Aktiver
	Passiver
	noter
	Boligafgift
	Vaskeriindtægter
	Personaleomkostninger
	Ejendomsskat og forsikringer
	Renholdelse
	Vedligeholdelse, løbende
	Administrationsomkostninger
	Finansielle indtægter
	Finansielle omkostninger
	Indestående Grundejernes Investeringsfond
	Likvide beholdninger
	Overført resultat
	Mellemregning med andelshavere
	Anden gæld

