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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020 for Lyngby Boldklub 1921.
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 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Kgs. Lyngby, den 01.06.2021
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til medlemmerne i Lyngby Boldklub 1921
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Lyngby Boldklub 1921 for regnskabsåret 01.01.2020 31.12.2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser samt foreningens vedtægter.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.
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 foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for
revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi
har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Foreningen har i overensstemmelse med sædvanlig praksis for årsregnskaber for foreninger, der
aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven, medtaget budgettal samt sammenligningstal i
resultatopgørelsen. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen, ikke været
underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen 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.
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, medmindre bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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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 er 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. Fejlinformation 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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 foreningens 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 bestyrelsens 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.
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Vi kommunikerer med den øverste bestyrelse om bl.a. 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 ledelsesberetningen
Bestyrelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen
form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen
og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt 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 ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger
i henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens
krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den xx.xx.2021

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68
Torben Skov
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne19689
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Lyngby Boldklub 1921 har til formål at udbrede kendskab til og færdighed i fodbold og eventuelt
andre idrætsgrene og herigennem interessen for disse samt udvikle medlemmernes evne og lyst
til at engagere sig og tage del i foreningen og samfundet.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat viser et overskud på godt 58 t.kr.
Resultatet anses for meget tilfredsstillende i et år, hvor alle klubbens aktiviteter blev ramt af
coronaen og dens følgevirkninger.
Konsekvenserne har bl.a. betydet følgende:
• Ingen ture, så derfor afvigelsen i aktiviteter både aktivitetsindtægter og -udgifter
• Ikke muligt at tage nye medlemmer ind i foråret, så derfor færre kontingentindtægter
• Ikke muligt at arrangere indtægtsgivende aktiviteter som Bakken Fodboldfestival mv.
• Meget færre stævner og turneringer så derfor lavere udgifter til tilmeldinger, dommere,
trænere mv.
• Vi har søgt og fået støtte fra coronapuljer hos kommunen og DIF/DGI
Bestyrelsen og den daglige ledelse har gennem hele coronaforløbet lagt stor vægt på en hurtig
og tydelig skriftlig kommunikation til alle medlemmer, hver gang der kom nye/ændrede retningslinjer fra myndighederne. Vi har samtidig fulgt DIF/DGI´s retningslinjer ift., at der ikke skal
tilbagebetales kontingent til medlemmer, og har mødt stor forståelse for dette fra medlemmerne. Til gengæld udskød vi pga. nedlukningen den på generalforsamlingen vedtagne kontingentstigning fra 1. juli 2020 til 1. januar 2021.
Ved udgangen af 2020 havde vi 1231 aktive medlemmer, hvilket er en lille nedgang ift. 2019,
hvor tallet var 1262. Nedgangen tilskrives det manglende medlemsoptag i foråret. Der er ingen
årgange, hvor der har været en signifikant medlemsafgang. Vi har stadig lange ventelister på
alle vore yngre drenge årgange. Samtidig ser det ud til, at vi har knækket koden ift. at beholde
vores ældste ungdomsspillere på drengesiden, så vi i dag både har en stærk U17- og U19breddeafdeling.
I efteråret 2020 blev vi desuden indrangeret i alle de øverste drengerækker fra U13 til U19. Det
er der ingen klub, der har præsteret før.
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Igennem året har der været brugt mange ressourcer på at organisere og gennemføre træningen
i overensstemmelse med de til enhver tid gældende coronaregler, det være sig forsamlingsgrænsen på først 50, senere 10 personer pr. træningsgruppe, begrænsninger på aktivitetstyper
(ingen nærkontakt), ingen tilskuere til træning og kampe samt meget omfattende rengøring af
materialer efter hver træning. Klubbens sportslige ledelse og trænere har her påtaget sig en
meget stor opgave for at få gennemført et fornuftigt tilbud til medlemmerne.
I årets løb har vi startet to nye aktiviteter:
• ”Fodbold for Hjertet” i samarbejde med DBU og Hjerteforeningen. Tilbuddet er et motionstilbud rettet mod kvinder og mænd med hjerte-/karsygdomme eller andre livsstilssygdomme. Kontingentet er 500 kr. halvårligt
• Ekstra træningstilbud til piger om fredagen, hvor der sættes fokus på teknisk træning med
udgangspunkt i konkrete færdigheder. Aktiviteten er indeholdt i kontingentet.
Endnu engang afholdt vi i første uge af skolernes sommerferie en succesfuld Fodboldskole med
385 deltagere samt afholdt ligeledes i sommerferien i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune for første gang en 3-dages camp for piger, der ikke tidligere havde spillet fodbold. I slutningen af året gennemførte vi sammen med Lyngby Håndboldklub et vellykket fyrværkerisalg.
I starten af året skiftede vi til DBU´s økonomisystem for yderligere at forenkle vores arbejdsgange, og i den forbindelse ansatte vi en bogholder, der sammen med kassereren og bestyrelsesformanden har sørget for en optimering af bogføring og løbende opfølgning af vores regnskab. Dette tiltag har vi virkelig været glade for.
Der har i årets løb været et godt og gnidningsfrit samarbejde med den professionelle afdeling,
og vi indgik bl.a. sammen med den professionelle afdeling en ny 4-årig tøjaftale med Adidas/Unisport samt en sponsoraftale med Blue Energy.

Fremtiden
I 2021 vil der være stort fokus på fejringen af klubbens 100 års jubilæum. Af planlagte aktiviteter kan nævnes jubilæumstrøje til alle klubbens frivillige, reception på selve jubilæumsdagen,
udgivelse af 2 jubilæumsbøger, Lyngby-dag, Le Mans-stævne og jubilæumsfest. Disse aktiviteter
giver i budgettet et samlet underskud på 152.500 kr., men der har gennem de seneste 6 år været hensat midler til jubilæumsåret.
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Årets budgetterede underskud i 2021 lyder ud over udgifterne til jubilæumsaktiviteter på 85.742
kr., som skyldes en udpræget konservatisme i budgetteringen af indtægter, da vi er meget usikre på den fortsatte coronasituations påvirkning af både vore mange mindre sponsorer, og betydningen for gennemførelsen af indtægtsgivende aktiviteter. Det er samtidig ekstremt vanskeligt at forudsige, om såvel jubilæumsaktiviteter som almindelige trænings- og kampaktiviteter
kan afvikles efter planen.
Ledelsen forventer det kommende år samtidig at fortsætte det store fokus på hele tiden at forbedre vores fodboldtilbud til klubbens medlemmer bl.a. ved at sikre kontinuitet og højt uddannelsesniveau blandt de bedst egnede trænere.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af
årsrapporten.
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Resultatopgørelse for 2020

Note
____

2021
budget kr.
(ej
revideret)
___________

2020
realiseret
kr.
___________

2020
budget kr.
(ej revideret)
___________

2019
realiseret
t.kr.
_______

Kontingenter

1

3.192.850

2.681.166

3.613.206

3.430

Tilskud og støtte

2

530.000

1.081.947

465.000

504

Stævner og indtægter ved aktiviteter

3

520.718

589.958

576.000

588

Sponsorater, reklamer og tipsmidler

4

1.343.050
___________

963.313
___________

1.030.500
___________

794
_______

5.586.618
___________

5.316.384
___________

5.684.706
___________

5.316
_______

Indtægter af klubaktiviteter

Lønudgifter

5

(1.621.200)

(1.126.215)

(1.400.000)

(1.229)

(6.000)

(5.698)

(6.000)

(4)

(105.000)

(98.706)

(177.000)

(173)

Dommerudgifter

(140.000)

(127.903)

(180.000)

(179)

Vask m.m.

(157.850)

(169.291)

(164.620)

(150)

Transportomkostninger
Holdtilmeldinger og lignende

6

Holdudgifter og rekvisitter

7

(253.000)

(209.402)

(193.000)

(191)

Stævner, ture og kampafvikling

8

(874.298)

(1.107.254)

(1.353.000)

(1.350)

Møder, kurser og øvrige
arrangementer

9

(199.000)
___________

(164.636)
___________

(177.000)
___________

(174)
_______

(3.356.348)
___________

(3.009.105) ___________
(3.652.620)
___________

(3.450)
_______

Holdomkostninger

Resultat af aktiviteter

Administrationsomkostninger
Driftsresultat

Nedskrivning af finansielle aktiver

2.230.270

10

(2.457.512)
___________
(227.242)

0

2.307.279

(2.236.045)
___________
71.234

0

2.032.086

1.866

(2.065.041)
___________

(1.940)
_______

(32.955)

(74)

0

(0)

Finansielle omkostninger

(11.000)
___________

(12.928)
___________

(6.000)
___________

(7)
_______

Årets resultat

(238.242)
___________

58.306
___________

(38.955)
___________

(81)
_______

Forslag til resultatdisponering
Overført til næste år
Henlæggelse til jubilæumsfest

3.306
55.000
___________
58.306
___________

(101)
20
_______
(81)
______
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Balance pr. 31.12.2020
2020
kr.
___________

2019
t.kr.
_______

0
___________

0
_______

0
___________

0
_______

1
___________

0
_______

1
___________

0
_______

1
___________

0
_______

119.770

79

Tilgodehavende kontingenter

1.132

4

Andre tilgodehavender

2.525

0

92.068
___________

104
_______

Tilgodehavender

215.495
___________

187
_______

Likvide beholdninger

1.358.658
___________

1.251
_______

Omsætningsaktiver

1.574.153
___________

1.438
_______

Aktiver

1.574.154
___________
___________

1.438
_______
_______

Note
____
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver

11

Kapitalandele i Lyngby Boldklub A/S
Finansielle anlægsaktiver

12

Anlægsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Periodeafgrænsningsposter

13
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Balance pr. 31.12.2020
Note
____
Reserve for henlæggelse til jubilæumsår
Overført overskud og underskud

Egenkapital

14

Anden gæld
Langfristede gældsforpligtelser

Leverandørgæld

2020
kr.
___________

2019
t.kr.
_______

152.500

103

414.344
___________

406
_______

566.844
___________

509
_______

198.167
__________

74
_______

198.167
___________

74
_______

242.819

63

Gæld til Lyngby Boldklub A/S

15

78.652

236

Anden gæld

16

447.406

318

Periodeafgrænsningsposter

17

40.266
___________

238
_______

Kortfristede gældsforpligtelser

809.143
___________

855
_______

Gældsforpligtelser

1.001.309
___________

929
_______

Passiver

1.574.154 _______
1.438
___________
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Noter
2020
kr.
___________

2019
t.kr.
_______

119.262

126

1.884.247

2.652

Medlemmer, 18 - 24 år

187.049

196

Medlemmer, over 25 år

361.845

340

41.538

28

3.875

0

45.600

50

37.750
___________

38
_______

2.681.166
___________

3.430
_______

370.963

396

7.844

6

Oldboys

23.760

32

Tilskud til jubilæumsår

30.000

0

569.710

0

Corona hjælpepulje DIF

33.676

0

Kommunal Coronapulje

32.164

0

13.830
___________

70
_______

1.081.947
___________

504
_______

573.505

532

16.453
___________

56
_______

589.958
___________

588
_______

55.000

56

145.000

133

10.000

0

Elite tilskud

467.133

451

Unisport

133.656

126

93.984

0

58.540
___________

28
_______

963.313
___________

794
_______

1. Kontingenter
Medlemmer, 0 - 5 år
Medlemmer, 6 - 17 år

Fodboldfitness
Hjertebold
Støttemedlemmer
Murstensmedlemmer

2. Tilskud og støtte
Lyngby-Taarbæk Kommune
Forældreforeningen

Rejsegarantifonden

Øvrige tilskud

3. Stævner og andre aktiviteter
LB´s Foldboldskole
Andre arrangementer

4. Sponsorater, reklamer og tipsmidler
LB’s Fodboldskole
Tøjsponsorer
Tursponsorater

Tøjsalg (Bambusa)
Øvrige sponsorater & tipsmidler mv.
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Noter – forsat 2020
kr.
___________

2019
t.kr.
_______

1.054.831

1.115

65.384

84

6.000
___________

30
_______

1.126.215
___________

1.229
______

3.820

12

94.886
___________

161
_______

98.706
___________

173
_______

203.307

184

6.095
___________

6
_______

209.402
___________

191
_______

12.000

38

Ungdom

736.434

942

Lyngby fodboldskole

358.819

352

Helårlig fodboldskole

0
___________

18
_______

1.107.254
___________

1.350
_______

164.636
__________

174
_______

164.636
___________

174
_______

5. Lønudgifter
Trænerlønninger, medlemmer under 25 år
Trænerlønninger, medlemmer over 25 år
Scouting

6. Holdtilmeldinger og lignende
Bøder og kampflytningsgebyrer
Tilmeldinger

7. Holdudgifter og rekvisitter
Rekvisitter, tøj og pedel
Øvrige holdudgifter

8. Stævner, ture og kampafvikling
Kampafvikling

9. Møder, kurser og øvrige arrangementer
Kurser, afslutning og møder
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Noter – forsat 2020
kr.
___________

2019
t.kr.
_______

26.407

23

5.726

7

Forsikringer

10.829

10

Revision og regnskab

31.500

33

Erklæringer og anden assistance fra Deloitte

23.771

0

290

2

Abonnementer, server, back-up og it-omkostninger

37.598

36

Småanskaffelser

24.058

12

Bambusa aftale

88.800

0

Annoncer og hjemmeside

6.897

7

Repræsentation og gaver

17.567

9

Gebyrer og øvrige omkostninger

63.031

65

1.873.146

1.707

24.830

29

1.595
___________

0
_______

2.236.045
___________

1.940
_______

10. Administrationsomkostninger
Telefon, internet og porto
Kontorartikler

Murstenslaug

Lønninger og personaleomkostninger
Sociale omkostninger
Tab på debitorer og medlemmer
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Noter – forsat Andre anlæg
driftsmateriel
og inventar
kr.
___________

11. Materielle anlægsaktiver
Kostpris 01.01.2020

14.472
___________

Kostpris 31.12.2020

14.472
___________

Afskrivninger 01.01.2020

(14.472)
___________

Afskrivninger 31.12.2020

(14.472)
___________

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2020

0
___________
Kapitalandele
i associerede
virksomheder
kr.
___________

12. Finansielle anlægsaktiver
Kostpris 01.01.2020

765.780

Tilgang

0
___________

Kostpris 31.12.2020

765.780
___________

Nettonedskrivninger 01.01.2020

(765.779)

Årets nedskrivning

0
___________

Nettonedskrivninger 31.12.2020

(765.779)
___________

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2020

1
___________

Ejerandel
___________

Resultat
Egenkapital
ifølge seneste ifølge seneste
årsrapport
årsrapport
kr.
kr.
___________
___________

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:
Lyngby Boldklub A/S, Kgs. Lyngby,
CVR-nr. 30 61 60 65

0,5%

(6.669.335)

(16.859.979)
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Noter – forsat 13. Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte kursusomkostninger mv.
2020
kr.
___________

2019
t.kr.
_______

406.038

678

14. Egenkapital
Overført overskud 01.01.2020
Årets resultat

8.306
___________

(101)
_______

Overført overskud 31.12.2020

414.344
___________

406
_______

102.500

83

20.000

20

Ekstraordinær henlæggelse

30.000
___________

0
_______

Reserve for henlæggelse til jubilæumsår 31.12.2020

152.500
___________

103
_______

Egenkapital 31.12.2020

566.844
___________

509
_______

232.036

62

Skyldigt ATP-bidrag

4.828

5

Skyldige feriepenge

495

2

277.956

210

Skyldige godtgørelser

71.119

101

Skyldig moms

59.137

12

Reserve for henlæggelse til jubilæumsår 01.01.2020
Årets henlæggelse

15. Gæld hos Lyngby Boldklub A/S
Gæld omfatter udlån samt løbende samhandel med Lyngby Boldklub A/S.

16. Anden gæld
Skyldig A-skat og AM-bidrag

Feriepengeforpligtelser

Langfristet del af anden gæld (Indefrosset feriepenge)

(198.166)
___________

(74)
_______

447.406
___________

318
_______

40.266
___________

239
_______

40.266
___________

239
_______

18. Periodeafgrænsningsposter
Forudbetalt tilskud

Lyngby Boldklub 1921
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A
med tilvalg fra regnskabsklasse B og C samt med de tilpasninger, der følger af foreningens sportslige aktiviteter.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Tilskud og støtte, sponsorater, reklamer, tipsmidler, stævner og sportslige aktiviteter indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til klubben har fundet sted. Tilskud og støtte, sponsorater, reklamer, stævner og sportslige aktiviteter indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter.

Holdomkostninger
Holdomkostninger omfatter omkostninger til træneraflønning, hold, stævner og møder mv. i relation til de
sportslige aktiviteter.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til løn, salg, reklame, administration, lokaler, tab på
tilgodehavender mv.

Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.

Skat
Foreningen er ikke skattepligtig.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til
klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede
brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3-5 år

Lyngby Boldklub 1921
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Anvendt regnskabspraksis – forsat Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Kapitalandele i Lyngby Boldklub A/S
Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris.

Kapitalandele i i Lyngby Boldklub A/S nedskrives til genindvendingsværdi, hvis denne er lavere end bogført
værdi.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens
kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og

le poster.

balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansiel-

2020

En sportslig gennemgang af året der gik…
Generalforsamling 1.6.2021

2020 – et meget specielt år…!
•
•
•
•
•

Pludselig nedlukning
Genåbning under meget specielle omstændigheder
Store praktiske hensyn og udfordringer
Sportslig udvikling blev for en stund sat på ”stand by”
Hvem må være på anlægget? Ingen tilskuere!

• Heldigvis ikke et stort frafald blandt medlemmerne
• Vi savner det sociale, ture og stævner

Gennemgang af de sportslige segmenter
Sportslig organisering – Lyngby BK 1921

Fodboldskole
FS-udvalg

Ledelsen /
Daglig
implementering

Administration /
Lyngby Boldklub A/S

Bestyrelsen

Sportslig leder

Fodboldfaglig
forankring

Segmenter

Vores udtryk!

U+ træner

U5-U9

U10-U12

Senioransvarlig
U13-U15

U17-Senior

Senior

SPILLEFILOSOFI – gældende for alle årgange – hele klubben – piger og drenge

Sportslig
koordinator

U5-U16

U-pigerne
•
•
•
•
•

U5-U17: 150 spillere

God stabilitet – to årgange sammen
Alle træner tirsdag og torsdag
Teknisk træning om fredagen (ekstra træning)
Det sociale skal virkelig integreres igen
Vi har nu begrundet håb og forventning om et U18 hold i sæsonen
21/22
• Det er svært at finde egnede trænere

U5-U9 drenge
U5+U6 = lær og leg spillet. U7-U9 = mere fodbold
Vi ønsker ikke selektion og tidlig specialisering
Ventelister på alle årgange
Forældrenes involvering betyder meget for tilbuddet
En cheftræner pr. årgang / suppleret af forældretrænere
Løbende møder i trænergruppen – erfa. udveksling


Styrker – vi er attraktive, da vi udvikler og tager hånd om alle niveauer



Svagheder – svært at få trænere til de yngste / ingen prestige

U5: 33 spillere
U6: 31 spillere
U7: 38 spillere
U8: 42 spillere
U9: 49 spillere

Vigtigt, sikre ro og gode rammer for de nyeste medlemmer. Her kan vi præge via Lyngby-stilen.

U10-U12 drenge
- Børnefodbolden i DK tager store og hurtige skidt
- Vi skruer på sportslige parametre
(U+ træning / Målmandstræning osv.)
- Huske fokus på fastholdelse
- Huske fokus på det sociale
- Udvikling af læringsmål
- ”Akademiet starter nu fra U12” Derfor er U11 og U12årene særlige

U10: 58 spillere
U11: 47 spillere
U12: 40 spillere

U13-U15 drenge
U12 bliver det nye særlige år. Så forhåbentlig mere ro på U13 året
Minimum tre trænere pr. årgang

U13: 33 spillere
U14: 42 spillere
U15: 36 spillere

U15 forår – transition frem mod U17-tiden. Bl.a. U15/U17 tur i påsken (hvis vi kan)
11-mands fodbold - spillestil
Stor forskel på vinter og sommertræning



Styrker – liga hold, stadig højt sportsligt niveau, mange spillere har stadig ambitioner



Svagheder – banepladsen er trang om vinteren

U17 -> Herresenior + Kvindesenior
U17 drenge: stærkt sportsligt tilbud – pt. tre hold på øverste LU niveau
U19 drengene: Nu to hold! Øst 1 og række 1. Fastholdelse til senior.
Herresenior: sportslig udvikling i det rette tempo

U17: 61 spillere
U19: 33 spillere
HS: 49 spillere
KS: 30 spillere

Samarbejdet mellem U17-Senior er essentielt. Vi vil fastholde og udvikle vores egne spillere
til Senior
Kvindesenior spiller i Kvindesjællandsserien. En stærk social gruppe, hvor en del af spillerne
har været i klubben i mange år (som spiller og/eller træner)
(Fodbold fitness for kvinder: 24 medlemmer + en træner)
(Fodbold for hjertet: 12 medlemmer + en træner)

Eventuelle
spørgsmål?

