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Thisted , den 8. februar 2020

Ledelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag aflagt årsrapporten for 2019 for GF Thy og Mors

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således det er vores opfattelse at
årsrapporten giver et retvisende billede af forsikringsklubbens aktiver og passiver, den finansielle
stilling samt resultatetet af forsikringsklubbens aktiviteter for regnskabsåret 2019.
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Den udførte gennemgang

Mogens Tidemand  
generalforsamlingsvalgt revisor  

Konklusion
Ved den udførte gennemgang er jeg ikke stødt på forhold, der er i strid med forsikringsklubbens
vedtægter eller lovgivningen, og jeg kan således konkludere, at jeg ikke har nogen bemærkninger til
årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Thisted , den 8. februar 2020

Jeg har udført min gennemgang på GF Thy og Mors' adresse i Thisted på baggrund af bogføring og
bilag, og jeg har stikprøvevis gennemgået bilagene og påset, at der ikke er forhold, der strider imod
forsikringsklubbens vedtægter samt lovgivningen, ligesom jeg har gennemgået de interne kontroller.

Den generalforsamlingsvalgte revisors erklæring

Til medlemmerne af GF Thy og Mors

Jeg har som generalforsamlingsvalgt revisor i henhold til forsikringsklubbens vedtægter og
lovgivningen gennemgået årsregnskabet for GF Thy og Mors for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2019. De anførte budgettal for 2020 er oplyst af bestyrelsen og ikke revideret af
undertegnede. 

Forsikringsklubbens bestyrelse har ansvaret for årsregnskabet. Mit ansvar er på grundlag af
gennemgangen at udtrykke en konklusion om årsregnskabet.
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Virksomhedsoplysninger

Forsikringsklubben

Telefon
Hjemmeside:
E-mail:

CVR-nr.
Hjemsted:
Regnskabsår:

Ejer

Afdelingschef

Generalforsamlingsvalgt 
revisor

GF Thy og Mors
Sofievej 15
7700 Thisted

24 25 51 07

97 92 21 55
www.gfforsikring.dk
thy-mors@gfforsikring.dk

GF Thy og Mors

Mogens Tidemand

Thisted kommune
1. januar - 31. december 2019

Gitte Larsen
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Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
klubben, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
klubben, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Balancen

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og - omkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster og - tab vedrørende værdipapirer m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for 
klasse A-virksomheder.

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

Generelt om indregning og måling

Resultatopgørelsen

Nettoindtægter

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes; i resultatopgørelsen indregnes
ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger

Nettoindtægter indregnes i resultatopgørelsen, når der er opnået ret til dem og de vedrører året.

Tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede 
tab.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende 
efterfølgende regnskabsår.
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Budget 2020 2019 2018
kr. kr. kr.

Nettoindtægter 3.560.000 4.876.858 4.530.101

Indtægter i alt 3.560.000 4.876.858 4.530.101

Bestyrelseshonorar -36.000 -39.000 -36.000
Personaleomkostninger -2.755.000 -4.538.543 -4.327.321
Salgsomkostninger, annoncer og reklamer -120.000 -251.685 -261.076
Administrationsomkostninger -185.000 -167.775 -149.039
Lokaleomkostninger -186.000 -746.151 -547.602
Generalforsamling og mødeudgifter -65.000 -28.970 -24.942
Kontorinventar og EDB-udstyr -20.000 -19.376 -45.543
Resultat transportordningen 80.000 263.472 180.191
Resultat før finansielle poster -3.287.000 -5.528.028 -5.211.332

Finansielle indtægter 0 13.879 11.153
Finansielle omkostninger 0 0 -7.972

Årets resultat 273.000 -637.291 -678.050

Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2019
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Budget 2016 2019 2018
kr. kr.

Aktier i GF Medlemsskabet 0 385.500 371.800
Obligationsbeholdning (kursværdi) 0 0 379.719
Finansielle anlægsaktiver 0 385.500 751.519

Anlægsaktiver 0 385.500 751.519

Deposita 0 54.500 54.500
Tilgodehavende administrationstilskud 0 176.988 0
Periodiserede omkostninger 0 356.399 412.604
Tilgodehavender 0 587.887 467.104

Likvide beholdninger 0 275.604 545.468

Omsætningsaktiver 0 863.491 1.012.572

Aktiver 0 1.248.991 1.764.091

Balance 31. december 2019

Aktiver
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Budget 2016 2019 2018
kr. kr.

Egenkapital 0 -1.815.525 -1.178.234
Medlemsindskud aktive policer 0 387.300 384.400
Egenkapital 0 -1.428.225 -793.834

Indefrosne feriepengeforpligtelser 0 94.818 0
Langfristede gældsforpligtelser 0 94.818 0

Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 6.000 6.000
Medlemsindskud passive policer 0 273.700 246.700
Periodeafgrænsningsposter 0 1.746.072 1.732.574
Anden gæld 0 556.626 571.822
Skyldig Moms 0 0 829
Kortfristede gældsforpligtelser 0 2.582.398 2.557.925

Gældsforpligtelser 0 2.677.216 2.557.925

Passiver 0 1.248.991 1.764.091

Indestående skadesreserver

Andel af Udviklingsfonden

Eventualposter mv.

Balance 31. december 2019

Passiver

GF Thy og Mors andel af udestående garantier i Udviklingsenheden udgør kr. 47.546.

I henhold til opgørelsen fra GF-Forsikring, Odense A/S, indestår der pr. 31/12 2019 i alt kr.
2.904.480 i skadesreserver inkl. renter. Beløbet vedrører ej udbetalt overskud til medlemmerne i
GF Thy og Mors på skadesregnskab i tidligere år.

I henhold til oplysning fra GF-Forsikring A/S, Odense har GF Thy Mors en andel i Selskabets
Udviklingsfond på kr. 589.389 pr. 31/12 2019. Midlerne er båndlagte og kan kun anvendes til
Udviklingsenhedens formål, og beløbet er derfor ikke medtaget under tilgodehavender.
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