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Firmao l snin en

Virksomheden

Forretningsfører

Bestyrelse

Revision

Bankforbindelse

GF Region & Kommune
Faaborgvej 106
5250 Odense SV.

Claus Lindberg

Gerd Pudelko
Kim Hjorth Olsen
Brian Nikolaj sen

Revisionsfirmaet Axel Gram I-S

Læssøegade 24, 5000 Odense C.

kontaktperson: Knark Johansen

Nykredit Bank
Mageløs l, 5000 Odense C.
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Ledelses åte nin :

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden l. januar -
31. december 2018 for GF Region & Kommune.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden l. j a-
nuar -31. december 2018.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 25. februar 2019

Forretningsfører-

Claus Lindberg

Bestyrelse:

Brian Nikolaj sen Gerd Pudelko
Formand

Kim Hjorth Olsen
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til medlemmerne i GF Region & Kommune
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for GF Region og Kommune for perioden l. januar - 31. december
2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregn-
skabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden l. ja-
nuar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-
ligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere be-
skrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uaf-
hængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA'S Eti-
ske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Damnark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige eti-
ske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbe-
vis 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 overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som le-
delsen anser 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 års-
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hen-
sigt 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 fejlin-
formation, 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 revi-
sion, 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. Fejlinforma-
tioner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med ri-
melighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger,
som regnskabsbmgeme træffer på grundlag afårsregnskabet.

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 profes-
sionel skepsis under revisionen. Hemdover:

. Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udfonner og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse ri-
sici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusi-
on. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinfonnation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
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. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udfonne revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusi-
on 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 er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikker-
hed 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 revisionspå-
tegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er
tilsta-ækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der
er opnået fi-em 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 noteop-
lysningerne, 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 betydeli-
ge mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Odense, den 25. febmar 2019

REVISIONSFIRMAET AXEL GRAM I-S
CVR-nr. :, ! 645699.

Morten Damgaard Møller
Statsautoriseret revisor

mne23413
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Anvendt re nskabs raksis

Generelt:

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A, med udtagelse af ejendom, som vær-
diansættes til kostprisen i regnskabet. Herudover kan der være tilvalg af enkelte elementer fra klasse B.

Årsregnskabet er aflagt eflter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og målmg
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvi-
dere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, her-
under 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 klub-
ben og aktivets værdi kan måles pålideligt.

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

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og for-
pligtelser som beskrevet for hver enkelt.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter
Indtægter der er afregninger fi-a GF Forsikring, indregnes i resultatopgørelsen efter de afi-egninger der
modtages herfra.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler.

Personaleomkostnmger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostoinger, hemnder sygedag-
penge til klubbens ansatte med fi-adrag aflønrefusioner fra det offentlige.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede
kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordnin-
gen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørel-
sen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
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BALANCEN
Finansielle anlægsaktiver
Aktier i GF Forsikring optages til anskaffelsesprisen

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme måles til kostpris, der omfatter ejendommenes købspris og eventuelle direkte tilknyttede
omkostninger.

Der afskrives ikke på ejendommen da der forligger en vurdering i indeværende regnskabsår som vur-
derer ejendommen til kr. 4.238.897

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdi-
en reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt forbetal-
te acontoskatter.

Gældsforpligtelser
Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For
obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontant-
værdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets
kursregulering på optagelsestidspunktet.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder
samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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RESULTATOPGØRELSE 2018
note 2017

itkr.
Kontingentindtægter...................................................................................... 518. 162 512
Administi-ationstilskud.................................................................................. 965.519 922
Provisionsindtægter....................................................................................... 3.060.400 2.810
GF Hjælp, kontingenter................................................................................. 1.425. 914 1. 362
Forsendelsesgebyrer....................................................................................... O 57
Ikke hævede indskud..................................................................................... 61.300 56

Indtægter i alt................................................................................................. 6.031.295 5. 719
GF Hjælp, omkostninger............................................................................... -907.946 -856

Indtægter netto....................................................................................... 5.123.349 4.863

Markedsføringsomkostninger........................................................................ -138.055 -66
Lokaleomkostiiinger...................................................................................... -133. 799 -349
Administrationsomkostninger....................................................................... -825.703 -1.025

l Personaleomkostninger.................................................................................. -3.728.739 -3.390

Resultat før Hnansiering og ekstraordinære............................................. 297.053 33

Finansienngsindtægter................................................................................... 51. 338 14
Finansieringsomkostninger............................................................................ 76.871 -36

Resultat før skat........................................................................................... 271.520 11

Skat................................................................................................................ O Q

ÅRETS RESULTAT............................................................................ 271. 520 11
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018
note 2017

AKTIVER itkr.
Ejendom ............................................................................................................... 4. 195.115 4. 195
Driftsmidler........................................................................................................... 28.000 16

ANLÆGSAKTFVER ........................................................................................... 4.223. 115 4.211

2 Aktier i GF............................................................................................................ 623. 075 623
Obligationer.......................................................................................................... 2.727.750 1.970

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER ................................................................ 3.350.825 2.593

ANLÆGSAKTIVER I ALT.............................................................................. 7.573.940 6.804

Tilgodehavende renter i GF fra skadesreserver.................................................... 1.592 4

Tilgodehavender .................................................................................................. O O

Indestående i bank................................................................................................. 387.523 812

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT................................................................... 389.115 816

AKTFVER I ALT................................................................................................ 7.963.055 7.620
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018
Note 2017

PASSFVER i tkr.
Medlemsindskud................................................................................................... 498.500 492

3 Overført resultat.................................................................................................... 3.714.298 3.443

EGENKAPITAL I ALT..................................................................................... 4.212.798 3.935

Prioritetsgæld........................................................................................................ 2. 315. 611 2.418

LANGFRISTET GÆLD.................................................................................... 2.315.611 2.418

Skyldigt indskud udmeldte medlemmer............................................................... 200.800 198
Fomdbetalt administrationsgebyr og provision.................................................... 396. 863 395
Skyldige beregnede feriepenge............................................................................. 372.474 369
Skyldige omkostiiinger/skader.............................................................................. 454.009 295
Huslejedepositum.................................................................................................. 10.500 10

KORTFRISTET GÆLD I ALT................................................................ 1.434.646 1.267

GÆLDIALT........................................................................................................ 3.750.257 3.685

PASSFVER I ALT............................................................................................... 7.963.055 7.620

4 Andet

5 Eventualforpligtelser og garantistillelse

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Noter

Personaleomkostnin er

Honorar til bestyrelsen udgør kr. 142.200 for 2018.

Værdi a irer
Aktier
Aktier nom. 623.075 i GF Medlemsselskabet A/S.

Der påhviler klubben en forpligtelse til at tiUcøbe aktier i GF Medlemsselskabet A/S som følge af
antallet af medlemmer pr. 31/12-2018.

Forpligtelse udgør pr. 31. december 2018 kr. O

3 Overført resultat

Saldo pr. l. januar,
Årets resultat

3.442. 778
271.520

3. 714. 298

4 Andet
Skadesreserver

Klubbens skadereserver udgør pr. 31. december 2018 kr. 4.932.315

Udviklingsenheden
Klubbens andel afudviklingsenheden udgør 273. 603. Der er i året ikke modtaget beløb.

5 Eventualfor li eiser
Intet

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har stillet pant overfor kreditforening i klubbens bygning.
Pantsætningens samlede omfang er nominelt kr. 2.460.000
Det pantsatte aktivers samlede regnskabsmæssige værdi er kr. 4. 195. 115
Den offentlige ejendomsvurdering er kr. l .800.000


