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Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 
for GF Lolland-Falster og Møn f.m.b.a..
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. 
december 2019.
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 
omhandler.
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 
 
Sakskøbing, den 24. marts 2020

Bestyrelse

Morten Jensen Benny Rasmussen Johnny Nielsen 
Formand Næstformand Medlem

Peter Henningsen Carsten Raahauge Søren Alexandersen 
Medlem Medlem Medlem

Ove Christiansen 
Medlem
 
 
 
Påtegning af den vedtægtsbestemte generalforsamlingsvalgte revisor blandt medlemmer
 
Jeg har som generalforsamlingsvalgt revisor gennemgået de underliggende bilag til regnskabsåret 2019.
 
Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.
 
Sakskøbing, den 24. marts 2020
 
 
Erik Nielsen
revisor
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Til kapitalejerne i GF Lolland-Falster og Møn f.m.b.a.
 
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for GF Lolland-Falster og Møn f.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. 
december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. 
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningsens aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2019, samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. 
december 2019 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.
 
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 for 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.
 
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 
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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.

 
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.
 

Nykøbing F., den 24. marts 2020

aage maagensen
statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 12901038

Kristian Due Andersen Jan Ernst Gunnar Olsen 
Statsautoriseret revisor Registreret revisor
mne34328 mne1150
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Virksomheden GF Lolland-Falster og Møn f.m.b.a.
Klub 156 
Torvet 1 B
4990 Sakskøbing

Telefon 54707784
E-mail lolland-falster@gfforsikring.dk
CVR-nr. 26652979
Regnskabsår 1. januar 2019 - 31. december 2019

Bestyrelse Morten Jensen
Benny Rasmussen 
Johnny Nielsen 
Peter Henningsen 
Carsten Raahauge 
Søren Alexandersen 
Ove Christiansen 

Revisor aage maagensen
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Slotsgade 11
4800 Nykøbing F

CVR-nr. 12901038

Revisor Erik Nielsen
generalforsamlingsvalgt blandt medlemmer
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Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor GF Forsikring A/S, hvor medlemmernes biler er 
forsikret samt formidle forsikringer i henhold til Lov om forsikringsformidling.
 
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Virksomhedens resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 udviser et resultat på kr. 
917.352, og virksomhedens balance pr. 31. december 2019 udviser en balancesum på kr. 7.063.494, og en 
egenkapital på kr. 5.327.014.
 
Forsikringsklubbens bilskadereserve udgør pr. 31/12 2019 kr. 2.628.418.
Andel af udviklingsenhedens egenkapital udgør pr. 31/12 2019 kr. 986.035.
Andel af udestående garantier udgør pr. 31/12 2019 kr. 56.503.  
 
Bestyrelsen anser regnskabsresultatet for at være særdeles tilfredsstillende.
Udviklingen i forsikringsporteføljen har ligeledes været særdeles tilfredsstillende, idet antallet af medlemmer er 
steget med 801 til i alt 7.061, hvilket er en stigning på 11,28 %.
Den samlede portefølje er steget fra kr. 67.384.440 til kr. 78.892.368, hvilket er en stigning på 17,1 %.
Trods hård konkurrence på forsikringsmarkedet, forventer bestyrelsen fortsat  en positiv vækst i de kommende år.
 
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens 
finansielle stilling.
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Generelt
Årsrapporten for GF Lolland-Falster og Møn f.m.b.a.  for 2019 er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.
 
Herudover har virksomheden valgt at følge reglerne for klasse B og C om ledelsesberetningen.
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
 
Rapporteringsvaluta
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
 
Generelt
 
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af 
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i 
resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 virksomheden, og 
aktivets værdi kan måles pålideligt.
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 
og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som 
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 
 
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 afdrag og tillæg/fradrag 
af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab 
og -gevinst over løbetiden. 
 
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.
 
Resultatopgørelsen
 
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når der er opnået ret til dem og de vedrører året.
 
Udgifter til transporthjælp mv.
Udgifter omfatter abonnement hos SOS Dansk Autohælp A/S.
 
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, administration og lokaler.
 
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social 
sikring mv. til forsikringsklubbens medarbejdere.
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Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af 
aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på 
følgende vurdering af brugstider og restværdier:

Brugstid Restværdi
Goodwill 7 år 0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5-7 år 0%
Indretning af lejede lokaler 10 år 0%
 
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem 
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i 
resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.
 
Finansielle indtægter og omkostninger
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.
 
Skat af årets resultat
Klubben er skattepligtig af den del af provisionsindtægterne der vedrører ikke medlemmer. Denne andel er for 2019 
opgjort til 10 %. Da klubben samtidig kan fradrage en forholdsmæssig andel af omkostningerne betyder det at der 
ikke er indkomst til beskatning for året 2019.
 
Balancen
 
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet goodwill måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af 
akkumulerede af- og nedskrivninger.
 
Goodwill afskrives lineært over den forventede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens 
erfaringer med de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør 7år og er længst for erhvervede 
virksomheder med en stærk markedsposition og forventet lang indtjeningsprofil.
 
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af 
akkumulerede af- og nedskrivninger.
 
Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med 
eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger 
restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.
 
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en 
ændring i regnskabsmæssigt skøn.
 
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor 
aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, 
komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.
 
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte 
bestanddele er forskellig.
 
Andre finansielle anlægsaktiver
Værdipapirer i GF medlemsselskabet A/S måles til kostpris, svarende til nominel værdi.
 
Andre værdipapirer og kapitalandele måles til kursværdien på balancedagen såfremt de er børsnoterede eller en 
anslået dagsværdi såfremt de ikke er børsnoterede.
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Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres 
med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
 
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.
 
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger.
 
Egenkapital
Egenkapitalen omfatter medlemmernes indskud samt overført resultat. Udmeldte medlemmers indskud indregnes 
under anden gæld.
 
Gældsforpligtelser
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.
 
Eventualaktiver og -forpligtelser
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.
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Note
2019

kr. 
2018

kr. 

Nettoomsætning 1 12.514.821 10.940.493
Udgifter til transporthjælp m.v. -1.464.497 -1.231.097
Dækningsbidrag I 11.050.324 9.709.396

Personaleomkostninger 2 -8.568.250 -7.095.712

Dækningsbidrag II 2.482.074 2.613.684

Salgsomkostninger -283.879 -268.845
Lokaleomkostninger -300.592 -427.010
Administrationsomkostninger 3 -1.055.827 -930.000

Andre eksterne omkostninger -1.640.298 -1.625.855

Indtjeningsbidrag 841.776 987.829

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle 
anlægsaktiver -48.696 -42.546
Driftsresultat 793.080 945.283

Finansielle indtægter 4 127.981 80.024
Finansielle omkostninger 5 -3.709 -155.051
Resultat før skat 917.352 870.256

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat 917.352 870.256
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Note
2019

kr. 
2018

kr. 
Aktiver

Goodwill 12.776 15.905

Immaterielle anlægsaktiver 12.776 15.905

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 107.412 126.092
Indretning af lejede lokaler 342.009 0

Materielle anlægsaktiver 449.421 126.092

Aktier i GF Medlemsselskabet 684.400 557.100
Andre værdipapirer og kapitalandele 1.921.315 1.794.394

Finansielle anlægsaktiver 2.605.715 2.351.494

Anlægsaktiver 3.067.912 2.493.491

Andre tilgodehavender 145.070 99.700

Tilgodehavender 145.070 99.700

Likvide beholdninger 3.850.512 3.785.356

Omsætningsaktiver 3.995.582 3.885.056

Aktiver 7.063.494 6.378.547
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Note
2019

kr. 
2018

kr. 
Passiver

Medlemsindskud 706.100 626.000
Overført resultat 4.620.914 3.703.564

Egenkapital 5.327.014 4.329.564

Anden gæld 240.903 0

Langfristede gældsforpligtelser 6 240.903 0

Medlemsindskud 70.610 62.600
Anden gæld 1.424.967 1.986.383

Kortfristede gældsforpligtelser 1.495.577 2.048.983

Gældsforpligtelser 1.736.480 2.048.983

Passiver 7.063.494 6.378.547

Eventualforpligtelser 7
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger 8
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter, der 
ikke er indregnet i balancen 9
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Medlems-   

indskud
Overført 

resultat I alt

Egenkapital 1. januar 2019 626.000 3.703.562 4.329.562

Tilgang 2019 (netto) 80.100 0 80.100

Årets resultat 0 917.352 917.352
Egenkapital 31. december 
2019 706.100 4.620.914 5.327.014
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2019 2018

1. Nettoomsætning
Kontingent 1.008.580 960.155
Tegningsprovision 5.532.265 4.762.012
Porteføljeprovision 2.039.636 1.831.920
Administrationstilskud 1.217.984 1.100.596
Kontingent transporthjælp 2.238.261 2.159.070
Ikke hævet medlemsindskud 140.595 123.092
Tilskud GF mv. 337.500 3.648

12.514.821 10.940.493

2. Personaleomkostninger
Lønninger mv. 6.089.333 5.147.992
Bestyrelseshonorar 125.834 0
Lønsumsafgift 1.080.575 852.953
Øvrige personaleudgifter 1.272.508 1.094.767

8.568.250 7.095.712

3. Administrationsomkostninger
Mødeudgifter, fortæring, transport, uddannelse mv. 651.647 569.139
Bestyrelsesudgifter 53.303 58.696
Kontorhold, porto, tlf. mv. 350.877 302.165

1.055.827 930.000

4. Finansielle indtægter
Renter bankkonti 1.059 4.310
Kursreguleringer 126.922 0
Periodisering primo 0 -1.526
Renter og udbytte værdipapirer 0 77.240

127.981 80.024

5. Finansielle omkostninger
Diverse gebyrer 3.368 1.630
Renteudgifter bankkonti 341 147
Renter SKAT mv. 0 161
Kursregulering udgift 0 153.113

3.709 155.051

6. Langfristede gældsforpligtelser
Forfald Forfald Forfald

efter 1 år indenfor 1 år efter 5 år
Anden gæld 240.903 0 0

240.903 0 0

7. Eventualforpligtelser
Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.
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8. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

9. Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter, der ikke er indregnet i balancen
Selskabet har indgået huslejeaftale for lejemål i Sakskøbing som løber indtil 30. august 2021. Beløbet andrager ialt kr. 
261.140 inkl. moms endvidere huslejeaftale for lejemål i Nykøbing F. som løber indtil 31. oktober 2023. Beløbet 
andrager ialt kr. 193.200 inkl. moms.


