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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.09.2014 -

31.08.2015 for Team Rynkeby Fonden. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og fi

nansielle stilling pr. 31.08.2015 samt af resultatet af virksomhedes aktiviteter for regnskabsåret 01.09.2014 -

31.08.2015. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 

omhandler. 

Årsrapporten indstilles t i l ledelsens godkendelse. 

Ringe, den 14.12.2015 

Direktion 

Carl Erik Dalbøge 
Team Director 

Lars Simper 
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Den uafhængige revisors erklæringer 

Til ledelsen i Team Rynkeby Fonden 

Påtegning på årsregnskabet 
Vi har revideret årsregnskabet for Team Rynkeby Fonden for regnskabsåret 01.09.2014 - 31.08.2015, der omfatter an

vendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter års

regnskabsloven. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregn

skabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et 

årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i 

overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette 

kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om 

årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. 

De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i 

årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der 

er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at ud

forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten 

af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er 

passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 

31.08.2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.09.2014 - 31.08.2015 i overensstemmelse med 

årsregnskabsloven. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til

læg til den udførte revision af årsregnskabet. 

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 

årsregnskabet. 

Silkeborg, den 14.12.2015 

Deloitte? 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
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Ledelsesberetning 

Hovedaktivitet 

Team Rynkeby Fondens formål er at drive samt yde støtte, tilskud og donationer t i l samfundsgavnlige og al

mennyttige aktiviteter, herunder bl.a. aktiviteter t i l sundhedsmæssig, social, kulturel, humanitær og uddannel

sesmæssig karakter. 

Team Rynkeby Fonden møder dette formål ved årligt i uge 28 at arrangere et cykelløb t i l Paris t i l fordel for 

kampen mod børnekræft i henholdsvis Danmark og Finland. Indtægterne i fonden opnås primært via: 

• salg af trøjesponsorater 

• at arrangere en række forskellige events med henblik på indsamling t i l formålet 

• opnå donationer t i l fonden. 

Disse indtægter gives ubeskåret videre t i l henholdsvis Børnecancerfonden i Danmark og Sylva i Finland (for

ældreorganisation/forening t i l børn med kræft), hvor deltagerne i cykelløbet gør et stort stykke fr ivi l l igt arbejde 

for at opnå denne støtte. 

Udover ovennævnte indtægter tilgår der også børnecancerfondene (eller foreninger) direkte indtægter fra nati

onale indsamlinger (fx Betternow i Danmark), direkte donationer m.m. - som alle er en del af den samlede 

økonomiske støtte t i l fonden/foreningen. 

100% af de indsamlede midler går direkte t i l de godtgørende formål, idet gager og øvrige administrations- og 

driftsomkostninger ikke fratrækkes i indtægterne, men dækkes ind via et særsponsorat fra Rynkeby Foods A/S. 

Herudover dækker andre store sponsorer andre driftsomkostninger m.m. 

Team Rynkeby Fondens regnskab dækker ikke over tilsvarende Team Rynkeby-aktiviteter i henholdsvis Sve

rige, Norge og Færøerne, idet indsamlinger her koordineres direkte fra respektive børnecancerforeninger. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Fondens resultat udviser et overskud på 32.171 t.kr. mod 23.203 t.kr. i 2013/14, hvilket anses for særdeles 

tilfredsstillende. 

Fonden forventer at uddele totalt 32.004 t.kr. fordelt med 30.556 t.kr-. t i l Børnecancerfonden i Danmark, 1.408 

t.kr. t i l Sylva i Finland og 40 t.kr. t i l Børnecancerfonden i Sverige på baggrund af resultatet for regnskabsåret 

2014/15. 

På 2015-cykelturen t i l Paris og i de forberedelser, der var forud, deltog i alt 20 cykelhold fra Danmark og Fin

land med i alt 970 cykelryttere og 248 servicefolk. 
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Ledelsesberetning 

Ud over uddeling t i l Børnecancerfonden i Danmark på 30.556 t.kr. fra Team Rynkeby Fonden, så modtog 

Børnecancerfonden direkte yderligere 2.274 t.kr. via direkte overførsel fra sponsorer eller via indsamlingssiden 

Betternow, hvor beløb blev overført i forbindelse med Team Rynkeby-aktiviteterne. Det totale beløb, som 

Børnecancerfonden således har modtaget/modtager vedrørende Team Rynkeby 2015-turen, andrager således 

totalt 32.830 t.kr. 

På tilsvarende vis har Sylva i Finland ud over uddeling fra Team Rynkeby Fonden på 1.408 t.kr. yderligere f le t 

direkte overdraget 373 t.kr. eller i alt 1.781 t.kr. (-239 t.EUR) vedrørende Team Rynkeby 2015-aktiviteter i 

Finland. 

Årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling 

Der er samlet tale om en meget betydelig stigning i donationerne t i l fordel for børn med kræft og deres familier 

i henholdsvis Danmark og Finland. Stigningen er på ikke mindre end 10.151 t.kr., svarende t i l 41,5%. 

Dette anses for meget tilfredsstillende. 

Forventet udvikling 

På 2016-cykelturen t i l Paris er der planlagt deltagelse af 18 cykelhold i Danmark og 4 cykelhold i Finland -

samlet en stigning på 2 hold. Desuden v i l Team Rynkeby Fonden med virkning fra den 1. september overtage 

al fakturering af vores sponsoraktiviteter og events i Sverige. I Sverige deltager der i 2016 11 hold på turen 

mod Paris. 

Som udgangspunkt må det derfor forventes, at det samlede resultat af indsamlingsaktiviteterne på de mange 

hold v i l medføre en kraftig stigning i indsamlede midler og dermed i resultatet i Team Rynkeby Fonden. Den

ne forventelige stigning er dog særdeles afhængig af de økonomiske konjunkturer i de forskellige lande og 

dermed også i deltagernes sponsormuligheder i deres netværk. 

Redegørelse for samfundsansvar 

Hele konceptet bag Team Rynkeby Fonden og arbejdet for at støtte kampen mod børnekræft er i sig selv et 

godgørende projekt og formål. Hele tanken bag Team Rynkeby er derfor 100% baseret på at tage samfundsan

svar - både i forhold t i l kræftsyge børn og samtidig ved, at deltagerne også gør noget godt for sig selv (alle 

deltagerne forpligter sig ved deres deltagelse t i l at bringe sig i den nødvendige form for at kunne de ca. 1.250 

km cykeltur t i l Paris). 

Begivenheder efter balancedagen 

Der er fra balancedagen og frem t i l i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af denne årsrapport. 

Dog skal det tilføjes, at de mange indsamlede midler er udloddet efter årsregnskabsperiodens afslutning ved to 

særskilte arrangementer i henholdsvis Danmark og Finland. 



Team Rynkeby Fonden 6 

Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsklasse 

Fonden er ikke omfattet af årsregnskabsloven, men aflægger på trods heraf frivil l igt årsrapport efter regnskabs

lovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Udformningen af resultatopgørelse, balancen og noterne er t i l 

passet fondens særlige forhold. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige øko

nomiske fordele v i l tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk 

forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele v i l fragå virksomheden, og forpligtelsens 

værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser t i l kostpris. Måling efter første indregning sker som be

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn t i l forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten 

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

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

løb, der vedrører regnskabsåret. 

Omregning af fremmed valuta 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning t i l transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, 

gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omreg

nes t i l balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen 

på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. 

Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning 

Nettoomsætning omfatter indtægter ved sponsorater, donationer og indsamlinger m.m. 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herun

der kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af 

tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger t i l social sikring, pensioner o.l. for fon

dens medarbejdere. 

Af- og nedskrivninger 

Af- og nedskr ivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra 

henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og af gevinster og tab ved salg af ma

terielle og immaterielle anlægsaktiver. 

Andre finansielle indtægter 

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra bankindestående og transakti

oner i fremmed valuta mv. 

Andre finansielle omkostninger 

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld og transak

tioner i fremmed valuta mv. 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Driftsmateriel og inventar måles t i l kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger t i l klar

gøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar t i l at blive taget i brug. 

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

lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Over aftaleperioden 

Materielle anlægsaktiver nedskrives t i l genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige 

værdi. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles t i l amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer t i l nominel værdi, med fradrag af ned

skrivninger t i l imødegåelse af forventede tab. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende 

regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles t i l kostpris. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender. 

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser måles t i l amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer t i l nominel værdi. 
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Resultatopgørelse for 2014/15 

Note 
2014/15 

kr. 
2013/14 

kr. 

Nettoomsætning 38.726.711 27.178.190 

Andre eksterne omkostninger (4.602.260) (3.167.093) 

Bruttoresultat 34.124.451 24.011.097 

Personaleomkostninger 1 (1.675.825) (871.205) 

Af-og nedskrivninger 2 (18.317) (13.500) 

Driftsresultat 32.430.309 23.126.392 

Andre finansielle indtægter 10.631 103.421 

Andre finansielle omkostninger (270.255) (26.840) 

Årets resultat 32.170.685 23.202.973 

Forslag til resultatdisponering 

Uddelinger 

Overført resultat 

32.004.113 23.088.681 

166.572 114.292 

32.170.685 23.202.973 
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Balance pr. 31.08.2015 

Note 
2014/15 

kr. 
2013/14 

kr. 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 341.452 321.151 

Materielle anlægsaktiver 3 341.452 321.151 

Anlægsaktiver 341.452 321.151 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 

Andre tilgodehavender 

Periodeafgrænsningsposter 

4 

3.874.615 

607.449 

2.400 

2.526.624 

20.516 

0 

Tilgodehavender 4.484.464 2.547.140 

Likvide beholdninger 28.723.294 23.032.197 

Omsætningsaktiver 33.207.758 25.579.337 

Aktiver 33.549.210 25.900.488 
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Balance pr. 31.08.2015 

2014/15 2013/14 
Note kr. kr. 

Virksomhedskapital 500.000 500.000 

Hensat til uddelinger 32.004.113 23.088.681 

Overført overskud eller underskud 280.864 114.292 

Egenkapital 32.784.977 23.702.973 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 89.840 88.518 

Anden gæld 674.393 2.108.997 

Kortfristede gældsforpligtelser 764.233 2.197.515 

Gældsforpligtelser 764.233 2.197.515 

Passiver 33.549.210 25.900.488 
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Egenkapitalopgørelse for 2014/15 

Overført 
overskud 

eller under
skud I alt 

kr. kr. 

Virksom-
hedskapital 

kr. 

Hensat til 
uddelinger 

kr. 

Egenkapital primo 500.000 23.088.681 114.292 23.702.973 

Øvrige egenkapitalposteringer 0 (23.088.681) 0 (23.088.681) 

Årets resultat 0_ 32.004.113 166.572 32.170.685 

Egenkapital ultimo 500.000 32.004.113 280.864 32.784.977 
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Noter 

2014/15 2013/14 
kr. kr. 

1.567.806 818.028 

89.409 50.738 

18.610 2.439 

1.675.825 871.205 

2014/15 2013/14 
kr. kr. 

2. Af- og nedskrivninger 
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 18.317 13.500 

18.317 13.500 

Andre an
læg, drifts
materiel og 

inventar 
kr^ 

3. Materielle anlægsaktiver 
Kostpris primo 334.651 

Tilgange 356.452 

Afgange (334.651) 

Kostpris ultimo 356.452 

Af- og nedskrivninger primo (13.500) 

Årets afskrivninger (18.317) 

Tilbageførsel ved afgange 16.817 

Af- og nedskrivninger ultimo (15.000) 

Regnskabsmæssig værdi ultimo 341.452 

2014/15 2013/14 
kr. kr. 

4. Andre tilgodehavender 
Øvrige tilgodehavender 607.449 20.516 

607.449 20.516 

1. Personaleomkostninger 
Gager og løn 

Pensioner 

Andre omkostninger til social sikring 


