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BESTYRELSESBERETNING MV. 

Side 1 

Bestyrelsesberetning mv. 

HOVEDAKTIVITET 

Foreningens aktivitet har siden 1923 bestået i at drive tennisklub med mulighed for medlemmer at spille 

tennis på elite- og motionsplan. 

UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD 

Medlemstallet har været svagt stigende i 2022 fra 811 til 847. 
  
Resultat og egenkapital i foreningen skal ses i sammenhæng med Lyngby Tennis- og Squashcenter, 
da foreningerne tilsammen udgør en enhed, der økonomisk skal balancere. 
  
2021 var et Corona år og driften var i høj grad påvirket af usædvanlige poster på både indtægts- og 
udgiftssiden. 2022 var tæt på et normal år. Det er derfor svært at sammenligne de to år. 
  
Årets resultat for de to foreninger udgør tilsammen kr. 708.061 (mod kr. 690.402 i 2021). Den samlede 
egenkapital udgør kr. 14.887.677. 
  
Årets resultat for Lyngby Tennis Klub udgør kr. 630.121 sammenlignet med kr. 605.459 for 2021. 
  
Foreningens bestyrelse anser årets resultat samt udviklingen i egenkapitalen som værende  
tilfredsstillende og forventer et resultat på omkring kr. 226.300 for 2023. 
  

SÆRLIGE FORHOLD OG FORVENTNNGER TIL KOMMENDE ÅR 

Klubben fejrer 100-års fødselsdag i 2023. Klubben er i fin form med flot anlæg, medlemstilgang og 
orden på økonomi og vores sportslige ambitioner. 
  
Årets budget er påvirket af festlighederne ved fødselsdagen og stigende udgifter til energi. 

BEGIVENHEDER EFTER STATUSDAGEN 

Kommunen har opsagt driftsaftalen med Lyngby Tennis Klub med virkning fra 1. juli 2023. En ny aftale vil 
blive forhandlet i dette forår, og det er klubbens forventning at der vil blive indgået en ny aftale med 
Kommunen på nogenlunde samme økonomiske niveau.  



LEDEDELSESPÅTEGNING 

Side 2 

Lededelsespåtegning  

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2022 for 

Lyngby Tennis Klub. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at 

årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. 

december 2022 samt at resultatet af foreningens aktiver for regnskabsåret 1. januar – 31. december 

2022. Bestyrelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, 

beretningen omhandler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Kongens Lyngby d. 16. marts 2023 

_______________________________________ 

Jesper Holstener Schmidt 
Formand 
 
________________________________________ 
Holger B. Nielsen 
Næstformand 
 
_________________________________________ 
Peter Falkenberg 
Kasserer 
 
_________________________________________ 
Julie Wedell-Wedellsborg 
Bestyrelsesmedlem 
 
_________________________________________ 
Malene Stripp 

Bestyrelsesmedlem 

 
_________________________________________ 
Steen Adam Kiørbye 

Bestyrelsesmedlem 

 

_________________________________________ 
Thomas Dybbroe Tang 

Bestyrelsesmedlem 



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Side 4 

Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindelig kendt 

regnskabspraksis. 

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A med tilvalg af enkelte bestemmelser 

fra regnskabsklasse B og C. 

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING 

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprincip.  

 

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes 

værdireguleringer i finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. 

Desuden indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 

herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede 

regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, 

og forpligtelsens 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. Efterfælgende måles aktiver og 

forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

RESULTATOPGØRELSEN 

Resultatopgørelsen opstilles i beretningsform og artsopdelt 

Indtægter og omkostninger 

Indtægter og omkostninger er fordelt så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i 

regnskabsåret uanset betalingstidspunkt. 

Finansielle poster 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og – omkostninger. 

  



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Side 5 

BALANCEN 

Balancen opstilles i kontoform 

AKTIVER 

Materielle anlægsaktiver 

Driftsmidler og inventar 

Driftsmidler og inventar måles i kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger 

direkte tilknyttet anskaffelsen ind til det tidspunkt, hvor aktiver er klar til at blive taget i brug. 

Der foretages afskrivninger over aktivernes forventede brugstid på 5 år. 

Aktiver med anskaffelsessum under kr. 31.000 pr, enhed omkostningsføres på resultatopgørelsen. 

 

Omsætningsaktiver 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab 

efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender. 

 

PASSIVER 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel gæld. 



RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR – 31. 
DECEMBER 2022 

Side 6 

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2022 

RESULTAT  

 

Note Tekst 2022 2021 
2 Medlemskontingenter og indskud seniorer 824.405 757.492 

3 Medlemskontingenter og indskud juniorer 358.942 313.031 
 Baneleje Tennis 1.124.933 871.914 
 Kommunalt tilskud (Lyngby Ordningen) 138.518 137.597 
4 Egenbetaling træning, træningslejre mv 1.857.664 1.329.461 
 Sponsorindtægter 107.305 96.000 
5 Selvforvaltningsbidrag 453.458 445.106 

6 Andre indtægter 3.695 296.982 
 INDTÆGTER I ALT 4.868.920 4.247.583 
    
 Halleje 875.000 875.000 
5 Drift af udendørsanlæg 132.000 132.000 
 Deltagelse i holdturneringer/rejseomkostninger 47.708 31.720 
7 Træning 2.647.654 2.025.105 

8 Fællesaktiviteter 16.868 4.614 
 Medlemskaber DTF/DTU 85.720 88.846 
9 Seniorer 156.641 212.868 
10 Juniorer 14.129 2.500 
11 Administrationsomkostninger 271.271 269.730 
 UDGIFTER I ALT 4.246.991 3.642.383 
    

 RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER 621.929 605.200 
    
12 Finansielle indtægter 11.900 3.300 
13 Finansielle omkostninger 3.708 3.041 
    
 ÅRETS RESULTAT 630.121 605.459 

 

RESULTATDISPONERING  

 

 Overført resultat 630.121 605.459 
 ÅRETS RESULTAT 630.121 605.459 



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2022 

Side 7 

Balance pr. 31. december 2022 

AKTIVER 

 

Note Tekst 31/12 2022 31/12 2021 
14 Andre tilgodehavender 113.250 176.059 

 Mellemværende med Lyngby Tennis og Squash Center 9.990.206 9.601.855 
 TILGODEHAVENDER I ALT 10.103.456 9.777.914 
    
 LIKVIDE BEHOLDNINGER 825.258 799.326 
    
 OMSÆTNINGSAKTIVER 10.928.714 10.577.240 
    
 AKTIVER I ALT 10.928.714 10.577.240 

 

PASSIVER 

 

Note Tekst 31/12 2022 31/12 2021 
15 Overført resultat 9.725.935 9.095.815 

 EGENKAPITAL I ALT 9.725.935 9.095.815 
    
 Forudbetalt baneleje, kontingenter og træning 869.372 830.180 
 Gæld til leverandør 26.944 39.635 
16 Anden gæld 306.463 611.610 
 Kortfristede gældsforpligtelser 1.202.779 1..481.425 
    

 PASSIVER I ALT 10.928.714 
 

10.577.240 

    
1 Finansielle risici og going concern   
17 Medarbejderforhold   
18 Mellemværende Lyngby Tennis og Squash Center   
19 Kautions-, garanti- og andre eventualforpligtelser   
    

 

 

 



NOTER TIL REGNSKABET 

Side 8 

Noter til regnskabet 

NOTER 

 

1 Finansielle risici og going koncern 
 Nærværende forenings fortsatte drift skal ses i sammenhæng med Lyngby Tennis og Squash 

Center, idet driften i foreningerne er sammenfaldende. 
Lyngby Tennis og Squash Center har fået refinansieret anlægslån på kr. 2.240.000 

 

2 Medlemskontingenter og indskud, seniorer 2022 2021 
 Senior, fuldtid 646.721 572.473 
 Senior, formiddag 43.727 42.109 
 Senior, vinter 35.891 36.590 
 Senior, sommer 64.166 74.200 
 Indskud 29.000 27.220 

 Passive 4.900 4.900 
 I ALT 824.405 757.492 

 

3 Medlemskontingenter og indskud, U/25 2022 2021 
 Junior, fuldtid 293.090 274.960 
 Junior, sommer 12.685 10.556 
 Ungsenior, fuldtid 20.962 11.520 
 Ungsenior, sommer 16.125 5.600 
 Indskud 16.080 10.395 
 I ALT 358.942 313.031 

 

4 Egenbetaling træning mv. 2022 2021 
 Sommertræning juniorer 405.196 460.405 

 Vintertræningen juniorer 729.485 275.456 
 Voksentræning 537.580 391.575 
 Sommertræningslejr 161.808 179.275 
 Styrketræning 23.595 22.750 
 I ALT 1.857.664 1.329.461 

 

5 Drift af udendørsanlæg 2022 2021 
 Kommunal årlig afgift baner mv. (selvforvaltningsbidrag) -132.000 -132.000 
 Modtaget selvforvaltningsbidrag 453.458 445.106 
 I ALT 321.458 313.106 

 



NOTER TIL REGNSKABET 

Side 9 

6 Andre indtægter 2022 2021 
 Skabe, tøj mv 3.155 620 
 Diverse indtægter 540 1.918 
 Tilskud DIF m.m. 0 294.444 
 I ALT 3.695 296.982 

 

7 Træning 2022 2021 
 Lønninger, pensioner og sociale ydelser 2.507.928 2.177.390 

 Regulering af feriepengeforpligtelse 760 82.504 
 Trænerkurser 0 7.000 
 Trænings-lejre 19.390 1.096 
 Styrketræning, leje af baner 38.200 18.715 
 Bolde og rekvisitter 95.518 109.807 
 Klubtøj 1.285 15.663 
 Hjælpepakker -15.427 -387.070 

 I ALT 2.647.654 2.025.105 
 

8 Fællesaktiviteter 2022 2021 
 Interne arrangementer 16.868 4.614 
 I ALT 16.868 4.614 

 

9 Seniorer 2022 2021 
 Elitehold 129.815 191.881 
 Motionist/Veteran 26.826 20.987 
 I ALT 156.641 212.868 

 

10 Juniorer 2022 2021 
 Juniorerhold udgifter 14.129 2.500 
 I ALT 14.129 2.500 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTER TIL REGNSKABET 

Side 10 

11 Administrationsomkostninger 2022 2021 
 Kontorartikler og porto 220 15.050 
 Gebyrer, PBS, banker mv 37.426 32.675 
 IT-omkostninger 33.152 36.599 
 Administrationsudgift 125.105 108.845 

 Arrangementer, møder, bestyrelse 11.253 3.206 
 Annoncer og reklame 3.463 1.248 
 Gaver 2.109 10.243 
 Småanskaffelser 0 2.163 
 Telefon, internet 12.448 12.201 
 Revisor, revision og anden assistance 46.875 37.500 
 Diverse adm. omkostninger 4.600 0 

 Tab på debitorer -5.380 10.000 
 I ALT 271.271 269.730 

 

12 Finansielle indtægter 2022 2021 
 Rykkergebyrer 11.900 3.300 
 I ALT 11.900 3.300 

 

13 Finansielle omkostninger 2022 2021 
 Renter, bank 2.351 3.041 
 Renter, Told og Skat 191 0 
 Rykkergebyrer 1.166 0 
 I ALT 3.708 3.041 

 

14 Andre tilgodehavender 2022 2021 
 Kontingenter, indskud og træning 36.892 136.260 

 Mellemværende Sportscaféen 28.350 33.399 
 Betalinger fra medlemmer 27.008 6.400 
 Diverse 21.000 0 
 I ALT 113.250 176.059 

 

15 Egenkapital Grundkapital Overført 
resultat 

I alt 

 Egenkapital pr. 1/1 2022 6.379.840 2.715.975 9.095.815 
 Overført via resultatdisponeringen 0 630.121 630.121 
 Egenkapital pr. 31/12 2022 6.379.840 3.346.096 9.725.936 

 

 

 



NOTER TIL REGNSKABET 

Side 11 

16 Anden gæld 2022 2021 
 Skyldig AM-bidrag og AM-bidrag 90.792 171.902 
 Skyldig ATP 5.586 5.397 
 Skyldige feriepenge 3.687 4.215 
 Feriepengeforpligtelse 133.965 133.204 

 Skyldige lønninger (Rosen) 30.504 0 
 Andre skyldige omkostninger 25.054 25.688 
 Tilskud fra kommune 0 263.329 
 Medlemskonto i bookingsystemet 16.875 7.875 
 I ALT 306.463 611.610 

 

17 Medarbejderforhold 
 Der har i regnskabsåret gennemsnitligt været 7,04 fuldtidsansatte mod sidste års 7,09. 
  

18 Mellemværende Lyngby Tennis og Squash Center 
 Mellemværende med Lyngby Tennis og Squash Center forventes ikke indbetalt i det 

kommende år. 
 

19 Kautions’, garanti- og andre eventualforpligtelser 
 Foreningen finansierer hver år det finansielle underskud i Lyngby Tennis og Squash Center, 

Idet dette er forudsætning for begge foreningers drift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS 
REVISIONSPÅTEGNING 

Side 12 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til Bestyrelsen i Lyngby Tennis Klub 
 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Lyngby Tennis Klub for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, 
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes 
efter vedtægternes regnskabsbestemmelse, folkeoplysningsloven og årsregnskabsloven. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med vedtægternes regnskabsbestemmelser, 
folkeoplysningsloven og årsregnskabsloven. 
 
Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er 
uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ 
internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er 
gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og 
IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for vores konklusion. 
 
Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet 
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med folkeoplysningsloven og årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret 
for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at 
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde 
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, med mindre bestyrelsen enten har til 
hensigt at lukke foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 
 
  



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS 
REVISIONSPÅTEGNING 

Side 13 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men 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 
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
 
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 vores konklusion. Risikoen for 
ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig 
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, 
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 
 
* Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. 
 
* Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige. 
 
* Konkluderer vi, om bestyrelsen udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed 
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 vores revisionspåtegning 
gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er 
tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er 
opnået frem til datoen for vores 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. 
 
  



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS 
REVISIONSPÅTEGNING 

Side 14 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet, fortsat 
Vi kommunikerer med bestyrelsen 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 bestyrelsesberetningen 
Bestyrelsen er ansvarlig for bestyrelsesberetningen. 
 
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke bestyrelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om bestyrelsesberetningen. 
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse bestyrelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om bestyrelsesberetningen er væsentlig inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 
 
Vores ansvar er derudover at overveje, om bestyrelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til årsregnskabsloven. 
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at bestyrelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. 
 
Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i bestyrelsesberetningen. 
 
 
Søborg, den 16. marts 2023 
 
inforevision 
statsautoriseret revisionsaktieselskab 
(CVR-nr. 19263096) 
 
 
Flemming Andreasen Daniel Castiblanco Jakobsen 
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 
mne19759 mne45858 



KONTAKTOPLYSNINGER 
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Kontaktoplysninger 

JESPER HOLSTENER 
SCHMIDT 
FORMAND 

HOLGER B. NIELSEN 

NÆSTFORMAND 

PETER FALKENBERG 

KASSERER 

 

 

 

 

 

formand@lyngbytennis.dk hbn@mail.dk  p.falkenberg@mail.tele.dk 

    

 

 

 

 

 

 



FORENINGSOPLYSNINGER 
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Foreningsoplysninger 

Lyngby Tennis Klub 

Lundtoftevej 53B 

Tlf. 45 20 00 00 

www.lyngbytennis.dk 

CVR- nr. 16635618 

BESTYRELSE 

 

Jesper Holstener Schmidt 

Holger B. Nielsen 

Peter Falkenberg 

Julie Wedell-Wedellsborg 

Steen Adam Kiørbye 

Malene Stripp 

Thomas Tang 
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inforevision 

Statsautoriseret revisionsaktieselskab 

Buddingevej 312 

2860 Søborg 
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