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Kluboplysninger 
 
Foreningens navn:    Tennisklubben Ryvang 
 
 
Adresse:     Ryparkens Idrætsanlæg  

Lyngbyvej 110 
2100 København Ø  

 
 
Kommune:     København  
 
 
CVR-nr: 29544786 
Regnskabsår: 1. januar – 31- december 
Hjemmeside: www.tkr.dk 
Email:     bestyrelsen@tkr.dk 
 
 
 
Foreningens formål: At virke for tennissportens trivsel og udbredelse blandt hø-

rehæmmede og hørende samt give foreningens medlemmer 
mulighed for at dyrke tennis på konkurrence- og motions-
plan.  

 
 
 
Bestyrelse:     Lars Tonnesen, formand 

Max Petersen, næstformand 
Amela N. Zimmermann, kasserer  
Judith Mertz-Nielsen  
Morten Kardos  
Henning Vagn Jensen  
Michael Mejer  

 
 
 
Revision:    Jan Mistowski  

Kim Krogh  
 
 
 
Pengeinstitut:     Danske Bank  
 
  

http://www.tkr.dk/
mailto:bestyrelsen@tkr.dk


    

Side 4 af 12 
 

Ledelsespåtegning  
 

 

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapport for 2017 for Tennisklubben Ryvang. Årsrapport er aflagt i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig 
således, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stil-
ling samt resultat.  
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.  
 
 
 
 
København, den 13. marts 2018 
 
 
 
 
 
Lars Tonnesen      Amela N. Zimmermann  
Formand      Kasserer  
 
 
 
 
 
Max Petersen     Henning Vagn Jensen  
Næstformand      Bestyrelsesmedlem 
 
 
 
 
 
Judith Mertz-Nielsen     Morten Kardos  
Bestyrelsesmedlem    Bestyrelsesmedlem 
 
 
 
 
 
Michael Mejer  
Bestyrelsesmedlem 
 
 
 
 
 
Pia Bech Knudsen     Pernille Wiberg  
Bestyrelsessuppleant     Bestyrelsessuppleant   
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Den uafhængige revisors påtegning  
 
 
Vi har revideret årsrapporten for Tennisklubben Ryvang for regnskabsåret 2017.  
Foreningens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vores revision at 
udtrykke en konklusion om årsrapporten.  
 
Vi har foretaget en gennemgang af Tennisklubben Ryvangs årsrapport for året 2017, herunder besty-
relsesreferater og bilagsmateriale, med henblik på at vurdere om klubbens ledelse har disponeret 
hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med vedtægter og generalforsamlings beslutninger mv.  
 
Revisionen har i år ikke givet anledning til bemærkninger.  
 
Konklusion: Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens akti-
ver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017, samt resultat af foreningens aktiviteter for 
regnskabsåret 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
København, den 13. marts 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janek Mistowski     Kim Krogh  
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Ledelsesberetning 2017 
 

 

Overordnet er meldingen: 2017 var et rigtig godt år. Medlemsmæssigt (trods alt), økonomisk og 
sportsmæssigt. 
 
Det gælder klubbens medlemstal, Vi er i dag 625 medlemmer (616 den 31. december). Treogtyve 
færre end sidste år. Da Klub Modul skiftede betalingsagent, kunne vi ikke foretage den automatiske, 
men varslede oprykning af medlemmer ved årets begyndelse. Alle skulle tilmelde sig og sine bank-
data på ny. Det betød at vi startede med et lavere udgangspunkt i medlemstallet. Da sommersæso-
nen oveni var våd og kølig, varede det noget før medlemstallet rettede sig. Men det gjorde det, og 
det gennemgående billede er derfor fortsat, at klubben har haft en vækstperiode, efter at vi har 
overtaget driften af de udendørs baner, og det med en vækst, der ligger ud over de sommermedlem-
mer vi har fra de to mindre brugerklubber: SIF og Berlingske Tidende samt fra Københavns Skole og 
Idrætsakademi.  
 
Det positive gælder også klubbens økonomiske situation. Trods et lidt lavere medlemstal end sidste 
år har vi opretholdt vores indtægtsniveau. Det skyldes to ting. Det kommunale medlemstilskud har 
på grund af efterreguleringer været en del højere end sidste år. Samtidig har driften af udendørsba-
nerne også i år givet et overskud i forhold til kommunens driftstilskud. Vi har nok skruet lidt op for 
banepasningen. Omvendt har vi så i år ikke haft hærværk og ej heller udgifter til vores adgangs- og 
låsesystem. Det drejer sig om konto 1105 modregnet kontiene 2096 og 2098. 
 
På udgiftssiden har beløbene generelt været tæt på det budgetterede. To steder har der dog været 
en stigning. I udgiften til halleje ved turneringskampe og så i udgiften til trænerlønninger. Kontoen 
her, 2120, skal dog modregnes brugerbetalingen, kontiene 2021-23. Da vi har haft et øget udbud af 
træning til både motionister og turneringsspillere, og da klubben medfinansierer her, er udgiften ste-
get tilsvarende. 
 
Alt i alt med de forskydninger der har været både i indtægter og udgifter, er vi endt med et årsresul-
tat på 37.162 kr. Meget tæt på de budgetterede 44.300 kr. Primært på grund af banedriftsoverskud-
det.  
 
Klubben står nu med en egenkapital på omkring en million kroner. Vores kasserer er derfor gået i 
gang med at indhente råd om, hvordan vi kan sikre en rimelig forrentning 
Det mest positive har i år været klubbens sportslige succes. Næsten alle vores turneringshold har 
klaret sig helt i top. Mest fornemt selvfølgelig førsteholdet som har bragt sig selv og klubben op i Eli-
tedivisionen. 
 
Endelig gælder den positive melding også klubbens mange forskellige aktiviteter. Vi har udvidet træ-
ningstilbuddet, der har været god tilslutning til arrangementer som lørdagsværkstedet, PRO-AM og 
træningsakademiet. Vi har kunnet lave et rimeligt forårsprogram både i 2017 og nu i 2018 i de ekstra 
weekendtider, som drypper af til os. 
 
Som rosinen i årets pølsende kom meldingen fra kommunens politikere: Der er i budget 2018 sat 52 
millioner af til at renovere og modernisere Ryparken og 10 millioner til at renovere Svanemøllehal-
len. Her er udfordringen nu at komme i dialog med forvaltningsområderne, så vi kan komme med 
ønsker og råd og sikre, at vi brugere i god tid hører om de ulemper, der kommer til at finde sted i Ry-
parken og Svanemøllehallen for at det hele kan blive bedre. For at stå stærkere i denne situation har  
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vi meldt klubben ind i DGI. Fra DGI modtager vi råd og hjælp til at finde vej ind i det politiske og em-
bedsmandsmæssige landskab, ligesom de rådgiver os om, hvordan vi kan sikre en fornuftig klubud-
vikling. Med DGI har vi lavet en vækst- og udviklingsaftale med fokus på familietennis. 
 
Vi har lagt en budgetlægning 2018 ind i årsrapporten, som er baseret på en fremskrivning af det ind-
tægts- og udgiftsbillede vi kender fra 2017, og som sigter mod omkring 0 i årsresultat. Vi foreslår så-
ledes et uændret niveau for kontingenter. Men vi vil lave en mindre regulering opad på træningsbe-
talingen.  
 
Der er ikke indtrådt begivenheder i 2018, der vil påvirke resultatet for 2017 nævneværdigt. 
Tennisklubben Ryvangs formue er tkr 1.058 ultimo 2017. 
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Anvendt regnskabspraksis  
 
 
Årsrapporten for Tennisklubben Ryvang 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser for klasse A-virksomheder med de afvigelser der følger af foreningens særlige forhold.  
Herudover har foreningen valgt at følge reglerne for klasse B om ledelsesberetningen, jf. Årsregn-
skabslovens § 77.  
 
Tennisklubben Ryvang er efter lovgivning en forening. Foreningens formål er efter vedtægterne al-
mennyttig (idræt på konkurrence- og motionsplan), ligesom formuen ved en eventuel opløsning ikke 
kan tilfalde medlemmerne. På dette grundlag er foreningen fritaget for indsendelse af selvangivelse.  
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.  
 
Det kan i øvrigt om den anvendte regnskabspraksis i øvrigt oplyses følgende:  
 

Resultatopgørelsen  
 
Årets kontingentindtægt omfatter den i årets løb indgåede kontingent. Eventuelle restancer ind-
tægtsføres først, når de indgår.  
 
Større anskaffelser aktiveres ikke, men straks afskrives over resultatopgørelsen.  
 

Balancen  
 
Inventar:     Ingen inventar.  
 

Finansielle anlægsaktiver: 604.500 DKK af klubbens formue er placeret på en separat konto i 

Danske Bank. 
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1. januar - 31. december 2017 

Resultatopgørelse 
 

 INDTÆGTER R2017 B2017 B2018 R2016 

      

 Kontingenter mv.      
1000 Kontingent Seniorer 293.000 300.000 300.000 301.000 

1001 Kontingent Juniorer 14.200 17.500 16.000 17.300 

1002 Kontingent passivt medlemskab 1.700 3.000 2.000 3.300 

1004 Indmeldelsesgebyr 14.800 18.000 16.000 17.900 

1005 Vinterbanekontingent 77.000 75.000 77.000 74.500 

8000 Gæstegebyr 8.500 5.000 8.000 6.550 

1062 Indtægt Danske Bank Tennisklub 4.400 4.000 4.400 4.400 

 Kontingenter, total 413.600 422.500 423.400 424.950 

      

 Tilskud     
1100 Medlemstilskud (kommunen) 48.014 18.000 40.000 18.580 

1101 Københavns Kommune - 5 pulje 0 0 0 2.176 

1105 Driftstilskud Københavns Kommune 262.921 234.000 250.000 258.427 

 Tilskud, total 310.935 252.000 290.000 279.183 

      

 Salgsindtægter     
1300 Salg af varer 1.200 0 0 0 

 Salgsindtægter, total 1.200 0 0 0 

      

 INDTÆGTER, TOTAL  725.735 674.500 713.400 704.133 
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 UDGIFTER R2017 B2017 B2018 R2016 

 Direkte medlemsudgifter m.v.      

      

 Stævnevirksomhed     
2002 Holdturnering ude/inde -47.806 -40.000 -48.000 -39.995 

2004 Klubmesterskab udendørs -280 -500 -200 -202 

2006 DAI Turnering -3.630 -5.000 -4.000 -1.260 

2012 Tenniscamp Juniorer 0 -2.000 -1.000 -800 

2013 Tenniscamp Seniorer -1.000 -3.000 -1.000 0 

2019 Særlige arrangementer -3.268 -2.500 -4.000 -3.600 

2020 Standerhejsning / sæsonafslutning -18.868 -15.000 -20.000 -12.942 

2025 Aktivitetsudvalget -2.286 -5.000 -3.000 -2.911 

2027 Event indtægter 2.600 0 0 2.415 

 Stævnevirksomhed, total -74.539 -73.000 -81.200 -59.295 

      

 Tennisrejse     
2040 Tennisrejse arrangør -196.637 -220.000 -200.000 -264.106 

2041 Tennisrejse medlemsbetalinger 148.491 175.000 175.000 209.959 

2044 Tennisrejse udgifter -24.270 -25.000 -25.000 -15.997 

 Tennisrejse, total -72.416 -70.000 -50.000 -70.144 

      

 Tilsluttede forbund, kontingent     
2060 Dansk Døve Idræt (D.D.I.) -1.110 -1.600 -1.000 -1.660 

2064 DAI Regionskontingent -600 0 -600  
2065 Københavns Tennisunion -8.846 -12.000 -10.000 -11.540 

2067 Dansk Tennis Forbund -41.980 -32.000 -45.000 -31.772 

2069 
Kontingenter mv. tilsluttede forbund, bud-
get 0 0 0 -915 

 Tilsluttede forbund, total -52.536 -45.600 -56.600 -45.887 

      

 Materiel, baneleje og trænerhonorar     
2095 Andet materiel -28.449 -43.000 -25.000 -43.530 

2096 Baner, drift og vedligehold -214.414 -195.000 -230.000 -196.928 

2098 Vestforbrænding -315 0 -300 0 

2105 Halleje KB -18.240 -28.000 -20.000 -28.410 

2106 Svanemøllen -14.045 -10.000 -15.000 -9.050 

2107 Halleje, holdturnering -13.180 -4.500 -13.000 -4.620 

2120 
Trænerhonorar incl. sociale omkostninger 
(ATP mm) -235.190 -170.000 -250.000 -163.069 

2121 Træning - brugerbetaling, seniorer 88.850 65.000 90.000 65.550 

2122 Træning - brugerbetaling, sommer, juniorer 16.000 13.000 18.000 13.000 

2123 Træning - brugerbetaling, vinter, juniorer 19.600 19.000 19.000 18.900 

 

Materiel, baneleje og trænerhonorar, to-
tal -399.383 -353.500 -426.300 -348.157 

 Direkte medlemsudgifter m.v., total -598.873 -542.100 -614.100 -523.483 
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 UDGIFTER FORTSAT 

 
 

R2017 B2017 

 
 
 
 

B2018 

 
 
 
 

R2016  

      

 Ledelses- og administrationsomkostninger     

      

 Møde og repræsentationsomkostninger     

3002 Generalforsamling -5.460 -5.000 -5.000 -4.076 

3005 Bestyrelsesmøder -4.346 -5.000 -5.000 -4.012 

3011 Andre møder -4.046 -5.000 -15.000 -4.942 

3031 Hjælpermiddag -10.000 -11.000 -11.000 -10.788 

 Møde og repræsentationsudgifter, total -23.852 -26.000 -36.000 -23.818 

      

 Administrationsomkostninger     
3070 Revisor & bogføringsassistance -3.393 -5.000 -3.500 -4.687 

3071 Nets - PBS -3.170 -3.000 -3.100 -2.949 

3081 Lønservice - gebyrer -6.299 -6.000 -6.200 -6.028 

3091 WEB-site -45 -100 -4000 -10.045 

3092 Klubmodul -13.505 -12.000 -13.000 -11.372 

3101 Telefontilskud bestyrelse m.fl. -34.700 -30.000 -35.000 -24.100 

3105 Kontorartikler og tryksager mv. 0 -1.000 0 -200 

3120 Mindre anskaffelser -4.456 -3.500 -3.000 -3.434 

 Adminstrationsudgifter total -65.567 -60.600 -67.800 -62.815 

      

 

Ledelse og administrationsomkostninger, 
total -89.419 -86.600 -103.800 -86.633 

      

 Finansielle poster     

      

 Renteindtægt     
4001 Aftaleindskud 0 0 0 4.500 

4020 Gebyrer Danske Bank -281 -1.500 0 -1.363 

 Renteindtægt, total -281 -1.500 0 3.137 

      

 Finansielle poster, total -281 -1.500 0 3.137 

      

 UDGIFTER, TOTAL  -688.573 -630.200 -717.900 -606.979 

      

 Resultat 37.162 44.300 -4.500 97.154 
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 BALANCE    

    

 AKTIVER R2017 R2016 

 Tilgodehavnder   
8321 Forudbetalt tennisrejse, næste år 40.000 11.537 

8324 Andre tilgodehavender 0 1.665 

 Tilgodehavender, total 40.000 13.202 

    

 Likvide beholdninger   
8620 Danske Bank - Driftskonto 418.644 373.761 

8622 Danske Bank - Separat konto 604.500 604.500 

 Likvide beholdninger, total 1.023.144 978.261 

    

 AKTIVER, TOTAL  1.063.144 991.463 

    

 PASSIVER   

 Egenkapital   
9000 Egenkapital primo 938.914 841.758 

9010 Årets resultat 37.161,61 97.156 

 Egenkapital, total 976.075,75 938.914 

    

 Kortfristet gæld   
9400 Varekreditorer 0 3.750 

 Kortfristetgæld, total 0 3.750 

    

 Offentlige myndigheder   
9530 Skyldig A-skat 5.561 3.310 

9540 Skyldig AM-bidrag 1.211 725 

9550 Skyldig ATP -126  
9560 Skyldig feriepenge 2.973 2.064 

 Offentlige myndigheder, total 9.619 6.099 

    

 Anden gæld   
9721 Skyldige omkostninger 38.449  
9723 Tennisrejse næste år, deltagergebyr 39.000 42.700 

 Anden gæld, total 77.449 42.700 

    

 PASSIVER, TOTAL 1.063.144 991.463 

 


