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LEDELSENSPÅTEGNING 

Bestyrelsesberetning mv. 

HOVEDAKTIVITET 
Foreningens aktivitet består i at drive sportsanlæg. Sportsanlægget består af 2 haller 
med 4 indendørs tennisbaner og 4 indendørs squashbaner med dertil hørende klublokale, 
café, kontorer, mødelokale, omklædningsrum samt 13 udendørs grusbaner. 

UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD 
Årets resultat udgør kr. 77.940, hvilket er en tilbagegang på ca. kr. 7.000 i forhold til 2021. Foreningens 

egenkapital inkl. hensættelse til vedligehold andrager herefter kr. 5.161.742. 

Foreningens bestyrelse anser årets resultat samt udviklingen i egenkapitalen som værende 
tilfredsstillende. I 2023 forventes et resultat på omkring kr. 39.500. 

SÆRLIGE FORHOLD 
Foreningens primære indtægter kommer fra Lyngby Tennis Klub som lejer sportsanlægget samt 
driftstilskud fra Lyngby-Taarbæk Kommune. 
 
Herudover er der indtægter fra leje af squashbaner samt Sportscafeen. Resultat og egenkapital skal 
derfor ses i sammenhæng med Lyngby Tennis Klub, da foreningerne tilsammen udgør en enhed, der 
økonomisk skal balancere. 

 

Årets resultat for de to foreninger udgør tilsammen kr. 708.061 (mod 690.402 i 2021). Den samlede 
egenkapital udgør kr. 14.887.677. 

Det er bestyrelsens overbevisning, at koncernens kapitalberedskab er tilstrækkeligt til at dække det 
løbende kapitalbehov. 

BEGIVENHEDER EFTER STATUSDAGEN 
Budgettet for 2023 er påvirket af stigende energipriser og forøgede udgifter til udskiftning af ældre 
driftsmidler. 
  
Foreningen vil derfor indlede forhandlinger med Lyngby Tennis Klub om en forhøjelse af huslejen 
så foreningen kan betale renter og afdrag på sine lån og de løbende driftsudgifter. 
  

 

 

 

 

 

 



LEDELSENSPÅTEGNING 

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

Lyngby Tennis og Squash Center. 

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 

 

_________________________________________ 

Peter Falkenberg 

Kasserer 

 

__________________________________________ 

Holger B. Nielsen 

Næstformand 

 



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

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. 

Endvidere 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  

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 

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2022  

RESULTAT  
 

Note Tekst 2022 2021 
 Lejeindtægter 1.012.000 1.011.463 

 Forpagtningsafgift Sportscafeen 43.200 43.200 
2 Kommunalt tilskud 625.088 579.012 
 Tilskud til facade- og malerarbejde 0 234.121 
 INDTÆGTER I ALT 1.680.288 1.867.796 
    
3 Eksterne omkostninger 1.274.543 1.356.946 

4 Andre driftsomkostninger 176.597 173.574 
5 Afskrivninger på mindre anlægsaktiver 13.556 10.988 
 UDGIFTER I ALT 1.464.696 1.541.508 
    
 RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER 215.592 326.288 
    
6 Finansielle omkostninger 137.652 241.345 

    
 ÅRETS RESULTAT 77.940 84.943 
    
    

 

RESULTATDISPONERING  
 

 Overført til vedligeholdelseskonto 77.940 84.943 
     
 ÅRETS RESULTAT 77.940 84.943 



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2022 

Balance pr. 31. december 2022 

AKTIVER 
 

Note Tekst 31/12 2022 31/12 2021 
 Sportsanlæg 20.412.457 20.412.457 

 Driftsmidler og inventar 17.949 31.505 
5 ANLÆGSAKTIVER I ALT 20.430.406 20.443.962 
    
 Tilgodehavender moms 5.787 14.342 
 Kurstab/låneomkostninger ved omprioriteringer 56.061 68.649 
 Periodeafgrænsningsposter 70.261 12.366 

 TILGODEHAVENDER I ALT 132.109 95.357 
    
 LIKVIDE BEHOLDNINGER 359.983 280.683 
    
 OMSÆTNINGSAKTIVER 492.092 376.040 
    
 AKTIVER I ALT 20.922.498 

 
20.820.002 

    
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2022 

PASSIVER 
 

Note Tekst 31/12 2022 31/12 2021 
7 Grundkapital 100.000 100.000 

 Overført resultat 3.514.328 3.514.328 
 EGENKAPITAL I ALT 3.614.328 3.614.328 
    
8 Hensættelser til vedligeholdelse 1.547.414 1.469.474 
 HENSATTE FORPLIGTELSER 1.547.414 1.469.474 
    
9 Gæld til realkreditinstitutter 5.154.170 3.190.805 

 LANGFRISTET GÆLDSFORPLIGTELSER 5.154.170 3.190.805 
    
9 Kortfristet del af langfristet gæld 440.219 2.719.829 
 Leverandører af varer og tjenesteydelser 77.161 124.711 
 Depositum squash 78.000 78.000 

 Mellemværende Lyngby Tennis Klub 9.990.206 9.601.855 
 Anden Gæld 21.000 21.000 
 Kortfristede gældsforpligtelser 10.606.586 12.545.395 

    
 GÆLDSFORPLIGTELSER 15.760.756 15.736.200 
    
 PASSIVER I ALT 20.922.498 20.820.002 
    
1 Finansielle risici og going concern   
10 Kautions-, garanti- og andre eventualforpligtelser   
    

 

 

 



NOTER TIL REGNSKABET 

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. 
 

 

2 Kommunalt driftstilskud 2022 2021 
 Kommunalt tilskud modtaget 456.488 447.012 
 Kommunalt selvforvaltningsbidrag til baner, slåanlæg 132.000 132.000 
 Tilskud DGI 36.600 0 

 I ALT 625.088 579.012 
 

3 Eksterne omkostninger 2022 2021 
 Ejendomsskat 728 962 
 Rengøring og tilsyn 355.991 353.711 
 Varme  185.355 201.166 
 Vand 25.561 0 
 El 220.858 61.784 
 Elevator og alarmcentraler 61.724 47.001 
 El - installationer og ventilationssystem 1.590 680 

 Vedligeholdelse af baner 92.120 0 
 Vedligeholdelse og drift af maskiner 111.294 255.837 
 Facade- og malerarbejde 0 234.121 
 Rengøringsartikler 51.451 35.694 
 Småanskaffelser 97.330 59.370 
 Diverse  759 21.027 
 Forsikring 69.782 85.593 

 I ALT 1.274.543 1.356.946 
 

4 Andre driftsomkostninger 2022 2021 
 Gebyrer 0 1.754 
 Konsulent 10.237 23.492 
 Bogføringsassistance 114.000 108.000 
 IT og support 18.401 6.800 
 Telefon, internet, kontorartikler 15.959 11.528 
 Revisor, revision og årsrapport 18.000 22.000 

 I ALT 176.597 173.574 
 

 



NOTER TIL REGNSKABET 

 

5 Materielle anlægsaktiver Sportsanlæg Inventar I ALT 31/12-2021 
 Kostpris 1/1-2022 20.712.457 56.417 20.768.874 20.751.874 
 Tilgang i året 0 0 0 17.000 
 Afgang i året 0 0 0 0 
 Kostpris pr, 31/12-2021 20.712.457 56.417 20.751.874 20.768.874 

 

 Af- og nedskrivninger pr. 1/1-2022 300.000 24.912 324.912 313.924 
 Årets nedskrivninger 0 0 0 0 

 Årets afskrivninger 0 13.556 13.556 10.988 
 Afgang i året 0 0 0 0 
 Af- og nedskr. pr. 31/12-2022 300.000 38.468 338.468 324.912 
 REGN. VÆRDI PR. 31/12-2022 20.412.457 17.949 20.430.406 20.443.962 

 

6 Finansielle omkostninger 2022 2021 
 Renter, Arbejdernes Landsbank driftskonto 585 797 
 Renter Realkreditlån opr. 2.757.000 15.023 17.319 
 Renter Realkreditlån opr. 3.537.000 42.612 48.375 

 Renter Realkreditlån opr. 2.356.000 63.137 0 
 Renter Lokale- og Anlægsfonden 0 161.632 
 Diverse 1.081 635 
 Afskrivninger kurstab/låneomk. ved omprioritering 15.214 12.587 
 I ALT 137.652 241.345 

 

7 Egenkapitalopgørelse Grundkapital Overført 
resultat 

I alt 

 Egenkapital pr. 1/1-2021 100.000 3.514.328 3.614.328 
 Overført via resultatdisponeringen 0 0 0 
 Egenkapital pr. 1/1-2022 100.000 3.514.328 3.614.328 
 Overført via resultatdisponeringen 0 0 0 
 Egenkapital pr. 31/12-2022 100.000 3.514.328 3.614.328 

 

8 Hensættelser til vedligehold Saldo pr.  
1/1-2022 

Overført fra 
årets 

resultat 

Saldo pr. 
31/12-2022 

 Hensættelses konto 1.469.474 77.940 1.547.414 
 I ALT 1.469.474 77.940 1.547.414 

 

 

 



NOTER TIL REGNSKABET 

 

 

9 Langsigtede gældsforpligtelser 2022 2021 
 RD, opr. kr. 2.757.000 893.468 1.044.101 
 RD, opr. kr. 3.537.000 2.439.968 2.626.533 
 RD, opr. kr. 2.356.000 2.260.953 0 

 Lokale- og Anlægsfonden, opr. kr. 2.240.000 0 2.240.000 
 I ALT 5.594.389 5.910.634 
    
 Gæld, der forfalder inden for et år   
 RD, opr. kr. 2.757.000 150.138 150.634 
 RD, opr. kr. 3.537.000 186.224 171.009 
 RD, opr. kr. 2.356.000 103.857 158.186 

 Lokale- og Anlægsfonden, opr. kr. 2.240.000 0 2.240.000 
 I ALT 440.219 2.719.829 
    
 Gæld, der forfalder efter 5 år   
 RD, opr. kr. 2.757.000 159.654 298.940 
 RD, opr. kr. 3.537.000 1.555.862 1.702.629 
 RD, opr. kr. 2.356.000 1.614.941 1.836.465 

 I ALT 3.330.457 3.838.034 
 

Kurstab/låneomkostninger ved omprioriteringer afskrives over lånenes restløbetid på 7 og 9 år, og 

medtages under finansieringsomkostninger. 

 

   10        Kautions-, garanti- og andre eventualforpligtelser 

Ejerpantebrev, nom. 4.644.000 i foreningens faste ejendom med balanceværdi kr. 20.412.457, er 

deponeret til sikkerhed for engagement med kredit – og realkreditinstitutter. 

Pantebreve nom. 2.757.000, nom. 3.537.000 og nom. 2.356.000 i foreningens faste ejendom med 

balanceværdi kr. 20.412.457 er deponeret til sikkerhed for engagement med kredit – og 

realkreditinstitutter. 

Foreningen har i forbindelse med renovering af tag forpligtet sig til at hensætte eller afholde udgifter til 

bygningsvedligeholdelse med minimum kr. 600.000 over en 4-årig periode fra den 1/1-2019. 

 

 

 



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS 
REVISIONSPÅTEGNING 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

 

Til Bestyrelsen i Lyngby Tennis- og Squashcenter 
 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Lyngby Tennis- og Squashcenter 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 

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 

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 

Kontaktoplysninger 

JESPER HOLSTENER 
SCHMIDT 
FORMAND 

HOLGER B. NIELSEN 

NÆSTFORMAND 

PETER FALKENBERG 

KASSERER 

 

 

 

 

 

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

   

 

 

 

 

 

 



 

 

Foreningsoplysninger 

Lyngby Tennis- og Squashcenter 

Lundtoftevej 53B 

Tlf. 45 20 00 00 

www.lyngbytennis.dk 

CVR nr. 16630802 

BESTYRELSE 
 

Jesper Holstener Schmidt 

Peter Falkenberg 

Holger B. Nielsen 
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