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Ledelsespategning

Bestyrelsen har i dag aflagt arsregnskab for 2019 for GF Sydvest.

Arsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmressig, saledes at arsregnskabet giver et retvisende billede af
forsikringsklubbens aktiver og passiver, finansielle stilling SaInt resultat.

Arsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Esbjerg, den 14. marts 2020

Bestyrelsen:

Kim Nielsen
Fonnand

Arne M. Pedersen
Nrestfonnand

Torkild Vagner
Bestyrelsesmedlem

Annelise Elbrek Smensen
Bestyrelsesmedlem

Torben Bruno Pedersen
Bestyrelsesmedlem
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Den uafltrengige revisors revisionspategning

Tilledelsen i GF Sydvest.

Vi har revideret arsregnskabet for GF Sydvest for regnskabsaret 1II - 31112 2019 der omfatter resultatopg0relse,
balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Arsregnskabet udarbejdes efter arsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af forsikringsklubbens aktiver, passiver og finansielle
stilling pro31. december 2019 samt af resultatet afforsikringsklubbens aktiviteter i regnskabsaret 111- 31112 2019 i
overensstemmelse med arsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udf0rt vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
greldende i Danmark. Vores ansvar if01gedisse standarder og krav er nrermere beskrevet i revisionspategningens afsnit
"Revisors ansvar for revisionen af arsregnskabet". Vi er uafhrengige af forsikringsklubben i overensstemmelse med
internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er greldende i Danmark, ligesom
vi har opfyldt vores 0vrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnaede
revisionsbevis er tilstrrekkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for arsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelse af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
arsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for n0dvendig for at
udarbejde et arsregnskab uden vresentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af arsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsrette driften; at
oplyse om forhold vedmrende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde arsregnskabet pa 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 g0fe dette.

Revisors ansvar for revisionen af arsregnskabet
Vores mal er at opna h0j grad af sikkerhed for, om arsregnskabet som helhed er uden vresentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspategning med en konklusion. H0j grad af sikkerhed er
et h0jt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udf0res i overensstemmelse med internationale
standarder om revision og de yderligere krav, der er greldende i Danmark, altid vii afdrekke vresentlig fejlinformation,
nar sadan findes. Fejlinformationer kan opsta som f0lge afbesvigelser eller fejl og kan betragtes som vresentlige, hvis
det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse pa de 0konomiske beslutninger, som
regnskabsbrugerne trreffer pa grundlag af arsregnskabet.

Som led i en revision, der udf0res i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er greldende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.
Herudover:

• Identificerer og vurderer vi risikoen for vresentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udf0rer revisionshandlinger som reaktion pa disse risici samt opnar revisionbevis,
der er tiltrrekkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage vresentlig fejl-
information forarsaget af besvigelser er h0jere end ved vresentlig fejlinformation forarsaget af fejl, idet besvigelser
kan omfatte sammensvrergelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesrettelse af intern kontrol.
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Den uatbrengige revisors revisionspategning

• Opnar vi forstaelse af den interne kontrol med reievans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstrendighederne, 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 regnskabsmressige
sken og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af arsregnskabet pa grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er
passende, samt om der pa grundlag af det opnaede revisionsbevis er vresentlig usikkerhed forbundet med begivenheder
eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsrette driften. Hvis vi konkluderer, at der
er en vresentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspategning g0re opmrerksom pa oplysninger herom i arsregnskabet eller.
hvis sadanne oplysninger er tilstrrekkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret pa det
revisionsbevis, der er opnaet frem til datoen for vores revisionspategning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog
medfeJre, at selskabet ikke lrengere kan fortsrette driften.

• Tager vi stilling til den samlede prresentation, struktur og indhold af iirsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om
arsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder pa en sadan made, at der gives et retvisende
billede heraf.

Vi kommunikerer med den eJversteledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmressige placering af revisionen samt
betydelige revisionsmressige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i interne kontrol, som vi identificerer
under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om arsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med
sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af arsregnskabet er det vores ansvar at lrese ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje,
om ledelsesberetningen er vresentlig inkonsistent med arsregnskabet eller vores viden opnaet ved revisionen eller pa anden
made synes at indeholde vresentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krrevede oplysninger i henhold til arsregnskabs-
loven.

Baseret pa det udfeJrtearbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med arsregnskabet
og er udarbejdet i overensstemmelse med iirsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet vresentlig fejlinformation i ledelses-
beretningen.

Esbjerg, den 14. marts 2020
Revisionscentret 5R Esbjerg ApS

~~~-
Henning ]eJrgensen
Registreret revisor
mne3020
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Ledelsesberetning

Aktivitet
Klubbens formal er at varetage medlemmemes interesser over for forsikringsselskabet GF Forsikring AJS, hvor
medlemmemes biler er forsikrede, samt formidle forsikringer i henhold til Lov om Forsikringsformidling.

0konomisk udvikling
Arets resultat efter skat udg0r et overskud pa kr. 874.097. Resultatet betegnes som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsarets afslutning
Fra regnskabsarets udl0b og frem til i dag, er der efter vor opfartelse ikke indtradt forhold, som viI kunne forrykke
vurderingen af arsrapporten vresentligt.

Fremtiden
Forventningeme til den fremtidige indtjening er positive, og det forventes, at det kommende ars resultat bliver pa niveau
med indevrerende ars resultat.
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Anvendt regnskabspraksis

Arsregnskabet for GF Sydvest er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabslovens bestemmelser for en klasse A-
virksomhed.

Arsregnskabet er aflagt efter satnlne regnskabspraksis som sidste af.

Generelt om indregning og milling
Aktiver indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige 0konomiske fordele viI tilflyde forsikringsklubben, og
aktivets vrerdi kan males palideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, nar forsikringsklubben som f0lge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk
forpligtelse og der er sandsynligt, at fremtidige 0konomiske fordele viI fraga forsikringsklubben, og forpligtelsens vrerdi
kan males palideligt.

Ved f0rste indregning males aktiver og forpligtelser til kostpris. Maling efter f0rste indregning sker som beskrevet for hver
enkelt regnskabspost nedenfof.

Ved indregning og maling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkomrner inden arsregnskabet atlregges, og
som be- eller afkrrefter forhold, der eksisterer pa balancedagen.

I resultatopg0relsen indregnes indtregter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de bel0b, der
vedf0rer regnskabsaret. Vrerdireguleringer affinansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopg0relsen som
finansielle indtregter eller finansielle omkostninger.

Resu Itatopgo relsen

Nettoindtregter
Nettoindtregter indregnes i resultatopg0relsen, nar der er opnaet ret til dem, og de vedf0rer aret.

Finansielle poster
Finansielle indtregter og omkostninger omfatter renteindtregter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster
og -tab vedf0rende vrerdipapirer m.v. Finansielle indtregter og udgifter indregnes med de bel0b, der vedmrer
regnskabsaret.

Balancen

Materielle anlregsaktiver
Materielle anlregsaktiver omfatter fast ejendom samt driftsmidler og inventar.

8ygninger
Gl. Vardevej 15-17, Esbjerg er indregnet til den kontante anskaffelsessum. Ombygningsomkostningeme er tidligere f0rt
over resultatopg0felsen.

Driftsmidler og inventar
Der foretages saldomressige afskrivninger pa 30% pro ar.
Driftsmidler med en anskaffelsessum pa under kr. 13.800 pr. enhed afskrives fuldt ud i anskaffelsesaret.

Afskrivninger SaInt avance og tab ved 10bende udskiftning afmaterielle anlregsaktiver omkostningsf0res under
afskrivninger.
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Anvendt regnskabspraksis

Vrerdipapirer
Andre vcerdipapirer males til dagsvcerdi. Aktiebeholdning i GF Medlemsselskab NS males til kostpris, svarende til
nominel vcerdi.

Tilgodehavender
Tilgodehavender males til amortiseret kostpris, hvilket scedvanligvis svarer til nominel vcerdi. Vcerdien reduceres med
nedskrivning til im0degaelse af forventede tab.

Andre greldsforpligtelser
Andre gceldsforpligtelser males til amortiseret kostpris, hvilket scedvanligvis svarer til nominel vcerdi.
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Resultatopgorelse

Note 2019 2018

Nettoindtregter 12.986.717 12.007.857
Udgifter til transporthjrelp -2.209.081 -2.148.869

Bruttofortjeneste 10.777.636 9.858.988

Personaleomkostninger 2 -8.705.776 -8.094.118
Salgsomkostninger 3 -438.028 -390.533
Administrationsomkostninger 4 -242.802 -253.228
Lokaleomkostninger 5 -456.985 -432.524

Resultat for afskrivninger og finansielle poster 934.045 688.585

Afskrivninger driftsmidler og inventar 6 -44.855 -64.078

Resultat for finansielle poster 889.190 624.507

Finansielle udgifter -15.093 -16.954

Arets resultat 874.097 607.553
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Balance

Note 31112 19 31112 18

Aktiver

Anlregsaktiver

Materielle anlcegsakti ver:
Bygning Gl. Vardevej 15 4.600.000 4.600.000
Driftsmidler og inventar 6 104.661 149.516

Finansielle anlcegsaktiver:
GF Medlemsselskab AlS 906.200 820.628
Investeringsbeviser 4.001.400 0

Anlcegsaktiver i alt 9.612.261 5.570.144

Omsretningsaktiver
Periodeafgrcensningsposter 7 45.116 8.591
Likvide beholdninger 762.312 3.662.470

Omscetningsaktiver i alt 807.428 3.671.061

Aktiver i alt 10.419.689 9.241.205
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Balance

Note 31112 19 31112 18

Pas siver

Egenkapital 8 7.372.140 7.004.627

Greld
Medlemsindskud 9 1.523.300 l.459.000
Forudmodtaget indtregter 10 686.248 701.933
Anden greld 11 838.001 75.645

Kortfristet greld i alt 3.047.549 2.236.578

Passiver i alt 10.419.689 9.241.205

Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser 12
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Noter

2019 2018

1 Nettoindtregter
Medlemskontingent 670.794 678.292
Ekstra kontingent (transportordning) 2.372.064 2.230.367
Provision 5.142.431 4.590.689
Provision 0vrige 51.315 37.339
Portef0ljeprovision 2.842.525 2.768.415
Administrationstilskud 1.799.588 1.574.224
0vrige indtregter (rykkergebyr m.v.) 0 20.531
Husleje 1. sal 108.000 108.000

Nettoindtregter i alt 12.986.717 12.007.857

2 Personaleomkostninger
L0nninger (minus refusion) 6.843.762 6.710.268
Regulering feriepenge forpligtelse 32.117 0
Bestyrelseshonorar 165.600 0
L0nsumafgift 1.248.431 1.017.694
Fortrering, ophold, uddannelse m.v. 193.807 142.521
Rejse- og kelrselsgodtg0relse 222.059 223.635

Personaleomkostninger i alt 8.705.776 8.094.118

3 Salgsomkostninger
Gaver og blomster 11.931 7.976
Annoncer 417.506 374.558
Seniorklub 8.591 7.999

Salgsomkostninger i alt 438.028 390.533

4 Administrationsomkostninger
Kontorartikler 54.770 65.990
Tryksager 11.982 9.667
Porto 35.523 44.338
Telefon 29.765 12.683
Hi'mdb0ger, tidsskrifter og dagblade 9.597 9.446
Kontormaskiner 11.350 64.328
Leje af kopimaskine/service 24.991 4.008
Kaffemaskine 20.468 3.653
Honorar revisor, dirigent m.v. 23.000 23.938
Diverse 21.356 15.177

Administrationsomkostninger i alt 242.802 253.228
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Noter

2019 2018

5 Lokaleomkostninger
Lokaleudgifter (Falck) 23.997 34.984
Ejendomsskatter og afgifter 55.601 52.290
Reparation og vedligeholdelse 105.466 81.884
Forsikringer 79.937 68.672
Forbrugsafgifter 67.836 59.078
Reng0ring 124.148 135.616

Lokaleomkostninger i alt 456.985 432.524

6 Driftsmidler og inventar
Saldo primo 149.516 213.594
Tilgang i arets l0b 0 0
Afgang i arets l0b 0 0
Arets afskrivning -44.855 -64.078

Driftsmidler og inventar i alt 104.661 149.516

7 Periodeafgrrensningsposter
Seniorklub
Leasing kopimaskine
Ejendomsskat

9.135
7.576

28.405

Periodeafgrrensningsposter i alt 45.116

8 Egenkapital
Egenkapital primo
Feriepenge forpligtelse primo
Overf0rt fra passive medlemmer
Overf0rt af arets resultat

7.004.627
-697.884
191.300
874.097

Egenkapital ultimo 7.372.140

8.591
o
o

8.591

6.215.074
o

182.000
607.553

7.004.627
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Noter

2019 2018

9 Medlemsindskud
Aktive medlemmer:

Saldo primo 862.100 802.200
Tilgang i arets 10b 273.000 266.800

Afgang i arets 10b -17.400 -23.300
Overf0rt til passive medlemmer -198.300 -183.600

Aktive medlemmer i alt 919.400 862.100

Passive medlemmer:
Saldo primo 596.900 595.300
Tilgang i arets 10b 198.300 183.600
Afgang i arets 10b -191.300 -182.000

Passive medlemmer i alt 603.900 596.900

Medlemsindskud i alt 1.523.300 1.459.000

10 Forudmodtaget indtregter
Portef01jeprovision 686.248 701.933

Forudmodtaget indt<egter i alt 686.248 701.933

11 Anden greld
Skyldig A-skat m.v. 0 51.645
Feriepengeforpligtelse 730.001 0
Depositum 1. sal / forudbetalt husleje 108.000 24.000

Anden g<eld i alt 838.001 75.645

12 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser
Ingen.
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