
Roskilde Tennisklub 
 

Revisionsrapport vedrørende årsregnskabet for 2022 

Indledning 
Som kritisk revisor har undertegnede revideret det af bestyrelsen udarbejdede årsregnskab for 2021. 
Revisionen har bestået i en stikprøvevis gennemgang af bilag samt en sammenholdelse af årsregnskabet 
med sidste år og med budgettet for 2022. 

 

”Regnskabet udviser et regnskabsmæssigt underskud på dkk 955.997,11 og en egenkapital på dkk 
1.361.609,81.  

Årsregnskabet er forsynet med følgende påtegning: 

Årsregnskabet for 2022 for Roskilde Tennisklub er blevet revideret af undertegnede. 

Årsregnskabet omfatter resultatopgørlse samt balance. 

Det vurderes, at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens regnskabsmæssige resultat samt 
aktiver og passiver pr. 31. december 2022. 

Revisionen af årsregnskabet har i øvrigt ikke givet anledning til bemærkninger udover de nedenfor 
anførte.” 

Der er  afgivet revisionsprotokollat til bestyrelsen. 

 

 

Specifikke kommentarer til årsregnskabet: 

 

Likvide beholdninger: 

Bankbeholdningerne er afstemt med kontoudtog, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger. 

 

Aktier 

Af balancen fremgår  en aktiepost på dkk 29.400. Der foreligger ikke en årsopgørelse for 2022, men af en 
årsopgørelse fra Sparekassen Sjælland-Fyn fra 2016 fremgår det at RTK ejer en beholdning på 300 stk. 
aktier i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S.  Værdien er optaget i regnskabet til dkk 29.400.  Forudsat aktiernes 
fortsatte tilstedeværels var aktiernes værdi pr. den 30. december 2022  dkk 58.080 baseret på kursen pr. 
denne dato, dkk  193,60. Dagskursen den 4. marts 2023 var 213 (værdi i så fald dkk 63.900).  

 



Bilagskontrol - stikprøvebasis 

Der er foretaget stikprøve kontrol af omkostningsbilag, dels de fysiske bilag for første halvår og dels de 
digitalt førte for andet halvår.   Det er et klart indtryk, at der er god kontrol med bilag og dokumentation. 

 

Skift fra manual bilagsbogføring til ditial bilagsbogføring 

Midt i året er der gennemført en ændring således at bilag nu opbevares digitialt under den enkelte  
bogførte postering.   På stikprøvebasis er bilag kontroleret og der er konstateret en diciplin og systematik i 
denne proces.  

 

Roskilde, 21. februar 2023 

 

 

Niels I. Møller 
Intern revisor. 
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