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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017
for Lyngby Boldklub A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet
et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kgs. Lyngby, den 9. januar 2018
Direktion

Jesper Axel Gotfredsen
Bestyrelse

Torben Steen Jensen

Jan Lottrup Jonasson

Thomas Sonne-Schmidt

Jesper Axel Gotfredsen

Formand

Jesper Lykke Clausen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til aktionærerne i Lyngby Boldklub A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Lyngby Boldklub A/S for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der
omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder
anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i overensstemmelse med 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 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.
Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift
Vi gør opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed, idet der kan rejses betydelig tvivl om selskabets
mulighed for at fortsætte driften. Vi henviser til note 1 i regnskabet, hvoraf det fremgår, at den
fortsatte drift forudsætter, at de tiltag og tilkendegivelser om tilførsel af kapital samt likviditet, som står
udførligt omtalt, rent faktisk bliver gennemført. Ledelsen har ved regnskabsaflæggelsen forudsat dette,
og har derfor aflagt regnskabet med fortsat drift for øje.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af dette forhold.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets 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 ledelsen enten har til hensigt at
likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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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 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. 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 ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.



Konkluderer vi, om ledelsens 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 selskabets 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 selskabet 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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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Vi kommunikerer med den øverste ledelse 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 ledelsesberetningen
Ledelsen 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 9. januar 2018

Redmark
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 29 44 27 89

Henrik J. Thomsen
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Lyngby Boldklub A/S
Lundtoftevej 61
2800 Kgs. Lyngby

Bestyrelse

CVR-nr.:

30 61 60 65

Regnskabsår:

1. juli - 30. juni

Torben Steen Jensen, Formand
Jan Lottrup Jonasson
Jesper Lykke Clausen
Thomas Sonne-Schmidt
Jesper Axel Gotfredsen

Direktion

Jesper Axel Gotfredsen

Revision

Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg

Modervirksomhed

HELLERUP FINANS A/S

Dattervirksomheder

Blue Media ApS (uden aktivitet), Hellerup
Just Sold A/S, Hellerup
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Ledelsesberetning
Selskabets væsentligste aktiviteter
Lyngby Boldklub A/S (www.lyngby-boldklub.dk) har til formål at udbrede kendskab til og færdigheder i
fodbold. Lyngby Boldklub A/S driver elitefodbold på højeste niveau indenfor senior såvel som
ungdomsfodbold.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabet kommer ud af regnskabsåret med et driftsresultat efter skat på -11.747.281 kr., hvilket
ledelsen betragter som utilfredsstillende.
Årets resultat er påvirket negativt af manglende sponsorindtægter og forskydning af indtægter fra nye
aktiviteter.
Egenkapitalen udgør 12.820.564 kr. pr. 30.06.2017 (pr. 30/6 2016: -5.714.914 kr.).
Der er i regnskabsåret 2016/2017 tilført 30.282.759 kr. i ny virksomhedskapital ved tegning af
30.282.759 stk. nye aktier fra Selskabets hovedaktionær. Kapitalforhøjelserne er en del af den
kapitalisering af Lyngby Boldklub A/S som blev iværksat tilbage i december 2014 i forbindelse med
Hellerup Finans A/S’s indtræden som hovedaktionær i Lyngby Boldklub A/S.
På det sportslige område har Lyngby Boldklub A/S overskredet alle forventninger ved opnåelse af en
bronzemedalje i Alka Superligaen og dermed deltagelse i kvalifikation til Europa League, hvor Lyngby
Boldklub deltog i 1., 2. og 3. kvalifikationsrunde.
Fortsat drift (going concern)
Der arbejdes på at sikre Klubbens langsigtede kapitalgrundlag ved tilpasninger af driften og udvikling af
nye indtægtsområder fortrinsvis via tilpasning af omkostninger, øgede sponsor-, partner, og transfer
indtægter samt øget indtægter fra kapitalisering på den mediebevågenhed en superliga klub besidder.
Indtil der er balance mellem indtægter og udgifter er der behov for finansiering i form af kapitalindskud,
lån eller realisering af aktiver.
Den nødvendige finansiering til det budgetterede likviditetsbehov for hele 2018 er mere end tilstede via
kortvarige tilgodehavender, igangværende salg af aktieposterne (hel eller delvis) i E-signatur og JustSold samt salg af konkrete spillere.Endvidere har hovedaktionæren afgivet støtteerklæring hvor der
indestås for løbende likviditetstilførsel til Lyngby Boldklub A/S, således at klubben er i stand til at
opfylde sine økonomiske forpligtelser og i øvrigt have den økonomi, der er nødvendig for at opretholde
sin DBU-licens. Det afgivne tilsagn er gældende frem til 30. juni 2018.
Som følge af ovennævnte anses Going Concern som rimelig, hvorfor regnskabet er udarbejdet med
fortsat drift for øje.
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Ledelsesberetning
Årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling
Den oprindelig målsætning for det afsluttede regnskab var konsolidering såvel sportsligt som
kommercielt og økonomisk. Den sportslige målsætning blev indfriet og overskredet ved af en
bronzemedalje og deltagelse i kvalifikation til Europa League mens den kommercielle og økonomiske
målsætning ikke blev indfriet.
På den sportslige side er strukturen fastholdt som en fuldtidsmodel og med endnu mere indgående
fokus på talentudvikling da det er ledelsens vurdering – som blev bekræftet via salget af Jens Odgaard
m.fl. – at klubben besidder de kvalifikationer der kræves for at tiltrække, udvikle og sælge talenter
herunder også spillere, hvis karriere kræver en ny retning/mulighed. Klubben har i regnskabsåret
realiseret salget af en ung spiller og salget af en spiller, hvis karriere blev genetableret. Ledelsen ønsker
yderligere fokus på dette forretningsområde i fremtiden.
På det kommercielle plan har der været fokus på introduktion og salg af nye og egenudviklede
produkter, hvilket vil fortsætte i fremtiden. Klubben har fokus på nytænkning indenfor både
traditionelle sponsorprodukter og udvikling af naturligt relevante muligheder, hvor den naturlige
mediebevågenhed en fodboldklub besidder bliver kapitaliseret. Klubben overtog bl.a. aktiemajoriteten i
både ejendomsmæglervirksomheden Just-Sold A/S og it-virksomheden E-signatur, hvilke begge efter
regnskabsåret udløb er helt elle delvist solgt igen med fortjeneste. Ledelsen ønsker yderligere fokus på
dette forretningsområde i fremtiden.
På omkostningssiden har Selskabet fortsat fokus på tilbageholdenhed, dog således at dette ikke må
have indflydelse på den fortsatte udvikling af en effektiv organisation.
Hovedårsagen til driftsunderskuddet er fra manglende indtægter af de traditionelle sponsorprodukter
og øgede omkostninger som følge af den fortsatte fokus på talentudvikling samt forskydning af
indtægter fra de nye forretningsområder.
Forventet udvikling
Det forventes i det kommende regnskabsår, at selskabet vil opleve en positiv udvikling i aktiviteterne
omkring salg af spillere og kapitalisering på den mediebevågenhed en superliga klub besidder.
På det sportslige niveau er målsætningen af 1. holdet forbliver i Alka Superligaen.
Lyngby – Taarbæk Kommune har opført en ny ståtribune hvilket er endnu et skridt på vejen mod et
mere moderne Lyngby Stadion, som er en forudsætning for at kunne konkurrere i toppen af dansk
fodbold samt en forudsætning for den fortsatte udvikling af Selskabets servicering af
samarbejdspartnere. Klubben har igennem lang tid investeret i at få udviklet forslag til en komplet
modernisering af stadion, hvilket der til stadighed arbejdes på.
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Ledelsesberetning
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af
årsrapporten.
Immaterielle rettigheder omfatter indgåede aftaler omkring sign-on fee til spillere og andre sportslige
medarbejdere, som afskrives over kontrakternes løbetid. Ved førtidige ophævelser af kontrakter
restafskrives de aktiverede beløb. Efter regnskabsårets udløb er der sket en restafskrivning på kr. 1,0
mio.
Selskabet har efter regnskabsåret udløb afhændet sine aktier i E-signatur med en avance på kr. 2,1 mio.
samt aktier for kr. 3,2 mio. i Just-Sold til anskaffelsessummen. Den samlede likviditetstilgang udgør kr.
5,3 mio.

Lyngby Boldklub A/S · Årsrapport for 2017

8

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni
2017

2016

Bruttofortjeneste

32.324.705

3.503.574

Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver

-40.603.033

-27.890.726

-1.324.879

-438.856

Driftsresultat

-9.603.207

-24.826.008

Andre finansielle indtægter
Øvrige finansielle omkostninger

8.742
-2.152.816

698
-229.066

-11.747.281

-25.054.376

0

-2.420.063

-11.747.281

-27.474.439

Disponeret fra overført resultat

-11.747.281

-27.474.439

Disponeret i alt

-11.747.281

-27.474.439

Note

2

Resultat før skat
3

Skat af årets resultat
Årets resultat
Forslag til resultatdisponering:
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Balance 30. juni
Aktiver
2017

2016

Immaterielle rettigheder

1.304.834

590.000

Immaterielle anlægsaktiver i alt

1.304.834

590.000

525.096
749.536

666.148
287.224

1.274.632

953.372

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Andre værdipapirer og kapitalandele
Depositum

14.409.964
35.714
77.036

0
0
29.000

Finansielle anlægsaktiver i alt

14.522.714

29.000

Anlægsaktiver i alt

17.102.180

1.572.372

Fremstillede varer og handelsvarer

148.658

56.142

Varebeholdninger i alt

148.658

56.142

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

9.266.371
0
309.992
409.941

2.496.344
133.937
453.827
697.298

Tilgodehavender i alt

9.986.304

3.781.406

Likvide beholdninger

1.325.099

28.490

Omsætningsaktiver i alt

11.460.061

3.866.038

Aktiver i alt

28.562.241

5.438.410

Note
Anlægsaktiver
4

5
6

Indretning af lejede lokaler
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver
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Balance 30. juni
Passiver
2017

2016

Virksomhedskapital
Overført resultat

66.514.074
-53.693.510

36.231.315
-41.946.230

Egenkapital i alt

12.820.564

-5.714.915

Periodeafgrænsningsposter

200.000

300.000

Langfristede gældsforpligtelser i alt

200.000

300.000

Gæld til pengeinstitutter
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

0
1.110.736
2.844.888
411.667
10.974.386
200.000

1.215.580
1.629.546
2.553.178
0
5.255.021
200.000

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

15.541.677

10.853.325

Gældsforpligtelser i alt

15.741.677

11.153.325

Passiver i alt

28.562.241

5.438.410

Note
Egenkapital
7
9

Gældsforpligtelser

1

Usikkerhed om going concern

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
11 Eventualposter
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Egenkapitalopgørelse
Virksomhedskapital Overført resultat

I alt

Egenkapital 1. juli 2016

36.231.315

-41.946.229

-5.714.914

Kapitaludvidelse

30.282.759

0

30.282.759

0

-11.747.281

-11.747.281

66.514.074

-53.693.510

12.820.564

Årets overførte overskud eller underskud
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Pengestrømsopgørelse 1. juli - 30. juni
Note

2017

2016

-11.747.281
3.501.527
-393.482

-27.474.439
3.221.224
-10.092

Pengestrømme fra drift før finansielle poster

-8.639.236

-24.263.307

Renteindbetalinger og lignende
Renteudbetalinger og lignende

8.742
-2.152.816

698
-229.066

Pengestrøm fra ordinær drift

-10.783.310

-24.491.675

Pengestrømme fra driftsaktivitet

-10.783.310

-24.491.675

Køb af immaterielle anlægsaktiver
Køb af materielle anlægsaktiver
Køb af finansielle anlægsaktiver

-1.675.000
-718.547
-14.493.714

-630.000
-318.158
43.300

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

-16.887.261

-904.858

Afdrag på langfristet gæld
Kapitalforhøjelse
Egenkapitalposteringer

-100.000
30.282.759
1

-200.000
18.602.469
4.272.904

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

30.182.760

22.675.373

Ændring i likvider

2.512.189

-2.721.160

Likvider 1. juli 2016

-1.187.090

1.534.070

Likvider 30. juni 2017

1.325.099

-1.187.090

Likvide beholdninger
Kortfristet gæld til pengeinstitutter

1.325.099
0

28.490
-1.215.580

Likvider 30. juni 2017

1.325.099

-1.187.090

Årets resultat
12 Reguleringer
13 Ændring i driftskapital

Likvider
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Noter
1.

Usikkerhed om going concern
Der arbejdes på at sikre Klubbens langsigtede kapitalgrundlag ved tilpasninger af driften og
udvikling af nye indtægtsområder fortrinsvis via tilpasning af omkostninger, øgede sponsor-,
partner, og transfer indtægter samt øget indtægter fra kapitalisering på den mediebevågenhed
en superliga klub besidder. Indtil der er balance mellem indtægter og udgifter er der behov for
finansiering i form af kapitalindskud, lån eller realisering af aktiver.
Den nødvendige finansiering til det budgetterede likviditetsbehov for hele 2018 er mere end
tilstede via kortvarige tilgodehavender, igangværende salg af aktieposterne (hel og delvis) i
Esignatur A/S og Just-Sold A/S samt salg af konkrete spillere. Selskabet har efter regnskabsåret
udløb afhændet sine aktier i E-signatur med en avance på kr. 2,1 mio. samt aktier for kr. 3,2 mio. i
Just-Sold til anskaffelsessummen. Den samlede likviditetstilgang udgør kr. 5,3 mio.
Endvidere har hovedaktionæren afgivet støtteerklæring, hvor der indestås for løbende
likviditetstilførsel til Lyngby Boldklub A/S, således at klubben er i stand til at opfylde sine
økonomiske forpligtelser og i øvrigt have den økonomi, der er nødvendig for at opretholde sin
DBU-licens. Det afgivne tilsagn er gældende frem til 30 juni 2018.
Som følge af ovennævnte anses Going Concern som rimelig, hvorfor regnskabet er udarbejdet
med fortsat drift for øje.

2.

2016

39.401.172
1.306.739
463.603
-568.481

26.001.630
727.250
479.052
682.794

40.603.033

27.890.726

57

60

0
0

-133.937
2.554.000

0

2.420.063

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger i øvrigt

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

3.

2017

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat
Årets regulering af udskudt skat
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4.

30/6 2017

30/6 2016

Kostpris 1. juli 2016
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

730.000
1.675.000
-650.000

435.000
630.000
-335.000

Kostpris 30. juni 2017

1.755.000

730.000

Af- og nedskrivninger 1. juli 2016
Årets afskrivninger
Årets af- og nedskrivninger på afhændede og udrangerede
aktiver

-140.000
-508.777

-335.000
-140.000

198.611

335.000

Af- og nedskrivninger 30. juni 2017

-450.166

-140.000

1.304.834

590.000

Kostpris 1. juli 2016
Tilgang i årets løb

1.275.690
117.650

1.121.782
153.909

Kostpris 30. juni 2017

1.393.340

1.275.691

Af- og nedskrivninger 1. juli 2016
Årets afskrivninger

-609.543
-258.701

-367.482
-242.061

Af- og nedskrivninger 30. juni 2017

-868.244

-609.543

525.096

666.148

Immaterielle rettigheder

Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2017

5.

Indretning af lejede lokaler

Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2017
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6.

30/6 2017

30/6 2016

Kostpris 1. juli 2016
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

1.115.436
600.897
-32.573

951.187
164.249
0

Kostpris 30. juni 2017

1.683.760

1.115.436

Af- og nedskrivninger 1. juli 2016
Årets afskrivninger

-828.212
-106.012

-771.417
-56.795

Af- og nedskrivninger 30. juni 2017

-934.224

-828.212

749.536

287.224

36.231.315
30.282.759

17.628.846
18.602.469

66.514.074

36.231.315

0
0

3.553.071
-3.553.071

0

0

-41.946.229
0
-11.747.281
0
0

-17.315.695
-546.000
-27.474.439
-163.167
3.553.071

-53.693.510

-41.946.230

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2017

7.

Virksomhedskapital
Virksomhedskapital 1. juli 2016
Kapitaludvidelse

8.

Overkurs ved emission
Overkurs ved emission 1. juli 2016
Overførsel til "overført resultat"

9.

Overført resultat
Overført resultat 1. juli 2016
Korrektion af væsentlig fejl
Årets overførte overskud eller underskud
Egenkapitalomkostninger
Overførsel fra "overkurs ved emission"
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Noter
10.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for selskabets kreditaftale hos långiver pr. 30. juni 2017, har långiver taget sikkerhed
i selskabets TV-midler udbetalt af Divisionsforeningen Alka Superligaen.
Til sikkerhed for kreditfaciliteten hos Hellerup Finans A/S er der endvidere etableret sekundær
transport transport i selskabets nuværende og fremtidige tilgodehavender hos
Divisionsforeningen Alka Superligaen.
Selskabet har herudover ikke afgivet yderligere pant eller stillet sikkerheder pr. 30. juni 2017.

11.

Eventualposter
Eventualforpligtelser
Leasingforpligtelser:
Selskabet har leasingforpligtelser fra operationel leasingkontrakt. De samlede fremtidige
leasingydelser udgør kr. 1.064.751, hvoraf kr. 354.606 er forfalden inden for det 1. år.
Selskabet har herudover ingen yderligere eventualforpligtelser pr. 30. juni 2017.
Sambeskatning
Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Hellerup Finans A/S, CVR-nr. 29 15 00 95
som administrationsselskab og hæfter forholdsmæssigt for skattekrav i sambeskatningen.
Selskabet hæfter forholdsmæssigt for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter,
royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.
Hæftelserne udgør maksimalt et beløb svarende til den andel af kapitalen i selskabet, der ejes direkte eller indirekte af det ultimative moderselskab.
Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.
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12.

2016

1.357.453
-8.742
2.152.816
0
0

438.856
-698
229.066
2.420.063
133.937

3.501.527

3.221.224

-92.516
-6.204.898
5.903.932

-15.212
330.756
-325.636

-393.482

-10.092

Reguleringer
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver
Andre finansielle indtægter
Øvrige finansielle omkostninger
Skat af årets resultat
Udskudt skat

13.

2017

Ændring i driftskapital
Ændring i varebeholdninger
Ændring i tilgodehavender
Ændring i leverandørgæld og anden gæld
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Lyngby Boldklub A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse
C-virksomheder.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,
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 tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af
eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris
og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller
gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under
finansielle indtægter og omkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, vareforbrug, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.
Nettoomsætning omfatter indtægter fra salg af spillerettigheder
sponsoraktiviteter, vørige aftaler samt kampafvikling (billet- og banesalg) mv.

(transferindtægter),

Indtægter fra salg af spillerettigheder samt billet og banesalg indregnes i resultatopgørelsen, når
levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Sponsorindtægter indregnes i resultatopgørelsen i
takt med at levering til køber finder sted.
Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen på tegningstidspunktet, når selskabet har erhvervet
endelig ret.
Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles
til dagsværdien af det fastsatte vederlag.
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser,
samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger
indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Udbytte fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.
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Anvendt regnskabspraksis
Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.
Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle rettigheder omfatter erhvervede kontraktrettigheder vedrørende spillere.
Erhvervede immaterielle rettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Rettighederne afskrives lineært over restløbetiden for de pågældende rettigheder.
Immaterielle rettigheder nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden
på de enkelte bestanddele er forskellig.
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Anvendt regnskabspraksis
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Indretning af lejede lokaler
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5 år
3-5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste
eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til kostpris. Er genindvindingsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre værdipapirer, som ikke er børsnoterede, måles til kostpris. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af
hjemtagelsesomkostninger.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealisationsværdien
fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.
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Anvendt regnskabspraksis
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse
og afslutning.
Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet.
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter,
ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabskapital og omkostninger forbundet hermed. Herudover omfatter pengestrømmene optagelse af
lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet gæld til pengeinstitutter samt kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og som kun er forbundet med ubetydelig risiko for værdiændringer.
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