
GF Finans og GF 0stsjaelland, klub 173 
Valdemarshaab 1, 1. sal 

4600 K0ge 

CVR-nr. 60 43 83 15 

Regnskab for 2016 

Godkendt pa den ordinaere generalforsamling den 26. april 2017 

Dirigent: 



Ledelsens regnskabspategning 

Vi har i dag aflagt arsrapporten for 2016 for GF Finans og GF Ostsjaslland. 

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabsloven. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmsssig og de ud0vede regnskabsmaessige sk0n for 
forsvarlige, ligesom arsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for 
at bed0mme forsikringsklubbens 0konomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at arsrapporten 
giver et retvisende billede af forsikringsklubbens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt 
resultatet af forsikringsklubbens aktiviteter for regnskabsaret 2016. 

Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

K0benhavn, den 28. marts 2017 

Bestyrelsen: 
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Den uafhsengige revisors erklaering 

Jeg har udfort gennemgang af arsregnskabet for GF Finans og GF 0stsjffilIand for regnskabsaret 1. 
januar - 31.december 2016. 

Ledelsen har ansvaret for arsregnskabet. Mit ansvar er pa grundlag af gennemgangen at udtrykke en 
konklusion om arsregnskabet. 

Jeg har tilrettelagt og udfort gennemgangen med henblik pa at opna begrsnset sikkerhed for, at 
arsregnskabet ikke indeholder vssentlig fejlinformation. Gennemgangen er begraenset til forst og 
fremmest at omfatte foresporgsler til ledelsen samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre 
sikkerhed end en revision. Jeg har ikke udfort revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion 
om arsregnskabet. 

Konklusion 

Ved den udforte gennemgang er jeg ikke blevet bekendt med forhold, der giver mig anledning til at 
konkludere, at arsregnskabet ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for 
regnskabsaret 1. januar -31. december 2016. 

Kobenhavn, den 28. marts 2017 

Finn Hejberg 
Revisor 
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Anvendt regnskabspraksis 

Arsrapporten er aflagt efter arsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. 

Den anvendte praksis er usndret i forhold til sidste ar. 

Generelt om indregning og maling 
I resultatopgorelsen indregnes indtaegter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgorelsen indregnes 
ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger. 

Aktiver indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil tilflyde 
klubben, og aktivets vaerdi kan males palideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil fraga 
klubben, og forpligtelsens vsrdi kan males palideligt. 

Ved indregning og maling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden 
arsrapporten aflaegges, og som be- eller afkraefter forhold, der eksisterede pa balancedagen. 

RESULTATOPGORELSEN 

Nettoindtsegter 

Nettoindtffigter indregnes i resultatopgorelsen, nar der er opnaet ret til dem, og de vedrorer aret. 

Finansielle poster 

Finansielle indtaegter og omkostninger omfatter renteindtaegter og -omkostninger, realiserede og 
urealiserede kursgevinster og -tab vedrorende vaerdipapirer m.v. Finansielle indt^gter og udgifter 
indregnes med de belob, der vedrorer regnskabsaret. 
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Anvendt regnskabspraksis 

BALANCEN 

Immaterielle anlaegsaktiver 
nedskrivninger. 

Der afskrives linea3rt fra det tidspunkt aktivet er taget i brug. Savel distributrionsrettigheder som 
goodwill afskrives over 7 ar. Dette begrundet i den gennemsnitlige arlige afgang i selskabet pa cirka 
15 % svarende til en udskiftning af hele portefoljen pa 7 ar. 

Vaerdipapirer 
Andre v^rdipapirer males til dagsvaerdi. Aktiebeholdning i GF Mediemsselskabet a/s males til 
kostpris, svarende til nominel vaerdi. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender males til amortiseret kostpris, hvilket saedvanligvis svarer til nominel vaerdi. 
Vaerdien reduceres med nedskrivning til imodegaelse af forventede tab. 

Andre gaeldsforpligtelser 
Andre gaeldsforpligtelser males til amortiseret kostpris, hvilket ssdvanligvis svarer til nominel vaerdi. 
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Resultatopgorelse 

Note 
2016 2015 

Nettoindtaegter 9.600.530 10.284.361 
Udgifter til transporthjaelp m.v. 1.176.792 1.054.806 
Bruttofortjeneste 8.423.738 9.229.555 

Personaleomkostninger 6.579.186 6.855.672 
Salgsomkostninger 223.574 105.529 
Administrationsomkostninger 562.414 1.015.881 
Lokaleomkostninger 329.597 334.029 
Resultat for afskrivninger og finansielle poster 728.967 918.444 

Afskrivninger 664.507 664.507 
Resultat for finansielle poster 64.460 253.937 

Finansielle indtaegter 15.179 804.619 
Finansielle udgifter 2_ 754.044 

Arets resultat 79.637 304.512 

6 



Balance 

31/12 2016 31/12 2015 
Note 

Aktiver 

Immaterielle aniaegsaktiver 
Distributionsrettigheder 
Goodwill 
Immaterielle aniaegsaktiver i alt 

Finansielle aniaegsaktiver 
Aktier i GF Mediemsselskabet 
Finansielle aniaegsaktiver i alt 

Tilgodehavender 
Andre tilgodehavender 
Tilgodehavender i alt 

Likvide beholdninger 

Aktiver i alt 

2.270.286 
387.744 

2.658.030 

633.413 
633.413 

169.241 
169.241 

4.763.743 

8.224.427 

2.837.857 
484.680 

3.322.537 

587.200 
587.200 

1.076.169 
1.076.169 

3.978.579 

8.964.485 
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Balance 

Note 
Passiver 

31/12 2016 31/12 2015 

Indestaende 
Indestaende primo aret 
/Endring af indestaende ved fusion 
Overfort arets resultat 
Indestaende i alt 

5.853.541 
211.057 
79.637 

6.144.235 

5.549.029 
0 

304.512 
5.853.541 

Hensaettelser 
Henssttelse Udviklingsenheden 
Hensaettelser i alt 

753.639 
753.639 

Kortfristede gaeldsforpligtelser 
Gaeld til GF Forsikring 
Leverandorgaeld 
Medlemsindskud 
Anden gseld 
Kortfristede gaeldsforpligtelser i alt 

663.266 
0 

624.200 
792.726 

2.080.192 

990.678 
0 

559.600 
807.027 

2.357.305 

Passiver i alt 8.224.427 8.964.485 

Noter uden henvisning: 
Eventualforpligtelser, andre okonomiske forpligtelser 
og sikkerhedsstillelser 
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Noter 

Note 

Nettoindtaegter 
Kontingent 
Tegningsprovision 
Portefoljeprovision 
Anden provision 
Administrationstilskud 
Transportiijaelp 
Ikke liaevet medlemsindskud 
Andre indtaegter 

2016 2015 

450.989 
2.441.592 
2.921.978 

113.412 
1.915.840 
1.622.619 

126.600 
7.500 

461.222 
2.769.488 
3.179.047 

117.155 
1.924.195 
1.687.854 

134.910 
10.490 

9.600.530 10.284.361 

Personaleomkostninger 
Lonninger inkl. feriepenge 4.163.086 4.423.624 
Honorar til klubbestyrelsen 947.000 901.945 
Lonsumsafgift 638.147 617.144 
Pensioner 635.339 680.312 
Forsikringer 1.991 691 
Uddannelse 121.904 147.245 
0vrige personaleomkostninger 71.719 84.711 

6.579.186 6.855.672 

Eventualforpligtelser, andre okonomiske 
forpligtelser og sikkerhedsstillelser 
Klubben har lejeforphgtelser pa kr. 583.680 
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Referat af generalforsamlingen den 26. april 2017 

Gencraltbrsamlingen blev allioldt i Rishoj Idra;tscenter. Skole\oi 4. 4600 Koge. 

Forniandt'n Jorgcii Petersen bod kl. 18.00 niedlemmernc \n til et traktement pa slegt tlcCsk 

med persillesovs. 

Elter spisningen startede generalforsamlingen i henhold til den i indkaldelscn anforte dagsorden 
kl. 19.30. 

Piinkt 1. Valfj: afdiriiieni 
Jorgen Kristoffersen blev \algt som dirigenl og takkede for \alget og erkla^rcde samtidig 
gcnerallbrsamlingen Ibr lo\g i henhold til klubhens vedta^gier herom, samt at der var .>32 stemmer 
repncsenteret pa generalforsamlingen heraf\ed 29 fremmodle og 303 fuldmagtssiemmer. 

Punkt 2. Beslyrelsens beretniiii; 
Besiyrelsens berelning Ibr aret 2016 i Gl' Finans og GF Gstsjaelland ble\t af formanden 
.lorgen Petersen. 
Bestyrelsens beretning ble\t godkendt. 

Punkt 3. forehcggc'lsc af klubhens arsrapport lil i^oJkendeLsc 
Klubbens arsrapport blev Iremlagt af Frank Petersen. 
Arsrapporten blev enstemmigt godkendt. 

Punkt 4. Forsla^fru bestyrelsen og eller medlemmer 
a. Bestyrelsen havde sammen med indkaldelscn til generalforsamlingen vedlagt 

a;ndringslbrslag til § 1. § 5. § 9. § H). § 13. § 15 og § 19. 
1 ormanden gennemuik og moti\erede a:ndringsforslagene. Vedr. \n i § 9 \ar der 
indkommet et ^endrings forslag som gik pa at: 
"Indkaldelsen til generaUorsamlingen kan blive gjort tilua;ngelig pa en af folgendc mader 1) 
alniindelig brevposi 2) e-boks" 
Der hle\ stedel foresiaet Iblgende iormulering Ibr at gore indkaldelsen mere smidig : 
"Indkaldelsen til generalforsamlingen kan blive gjort tilga.Migelig pa folgende mader 
1) almindelig brevpost 2) klubbens hjemmeside 3) e-boks" 

Denne Iormulering i lendringsforslaget til 9 lillige med de oxrige a;ndringsforslag i paragrafferne 
1. 5. 10, 13. 15 og 19 ble\e enstemmigt godkendt. 

Punkt 5 a. Faslsu'lieLse af kltibkoiuingens for 201S 
Bestyrelsen tbreslog et ua^ndret klubkoniingent pa kr. 75 gaildende for 2018. 
Forslaget blev enstemmigt godkendt. 
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I'unkt 5 b. hastsixtlehe at konlingeni til uiitniijivlp for 201S 

Bestyrelsen foreslog at kontingentet til aulohjtelp a.Midres Ira 275 kr. til 285 kr. for aret 20IH. 
Forslaget ble\l godkendt. 

Punkt 6. I 'iilg qfbcstyrelscssiippk'ant. 
l.asse Buus blev enstemmigt genvalgt, 

Punkt 7. I'al;^affevisor o}isuppU-atU. 

Finn Hejberg som klubbens revisor samt Addere Revision som suppleant blc\ enstemmigt genvalgt. 

Punkt 8. Even/uelf 
finder dette punkt ble\r blandt de Iremmodte medlemmer pa de nummerercde indgangsbilletter 
udirukket 12 tlasker rod\in og iidle\cret 2 greenlee kori til Sko\bo CioltTciub. 

Da der ikke var yderligerc punkter under evenluelt takkede Jorgen Kristoffersen for god ro og orden 
og erklajrede generalforsamlingen for alsliittet kl. 21.00 

Htier generalforsamlingen blev de 25 vinderne af klubkonkurrencen udtrukket. 
Vindcrne \l blive kontaktel lor at oplyse deres konto nr. saledes. at ge\insten pa hver 200 kr. 
kan blive o\ertbrt til de respektive konli. 

Dirigent: Jorgen Kristoffersen 

Kiw, den 26 / 4 2017 

Dirigent: 
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