
    Resultatopgørelse for 2011 
 

 Året 2011 Året 2010 

 
Alle tal afrundet i hele kr. 

 
Indtægter: 
Provisioner 1.578.927 1.448.877 
Administrationstilskud/kontingen-
ter/Transportordning. m.v. 1.757.941. 1.469.927 
Udgifter: 
Personaleomkostninger 2.719.624 2.399.613 

Lokaleomkostninger/Administrations-omkostninger 413.555
 

584.914 

Medlemsservice/Markedsføring 
16.378

22.352 

Afskrivninger 61.205 61.232 
Finansielle poster: 
Renter/kursbevægelser 398.848 445.509 

Resultat før skat 524.954
 

296.202 

Hensat til skat 0
 

0 

Årets resultat, der overføres til næste år 524.954 296.202 
 
Revisionspåtegning af generalforsamlings valgte revisorer: 
 
Undertegnede generalforsamlingsvalgte revisor har gennemgået regnskabetvedr. GF Kommunal for regnskabsåret 1/1 -31/12 2011.. 
 
Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger 
 
Der er ikke udført revision i henhold til fonds- ogforeningslovgivningen. 
 
København, den 7. januar 2012. 
 
Finn Mikkelsen     
 
Ledelsespåtegning 
 
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for GF Kommunal 
 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiv er, finansielle stilling samt 
resultatet 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.  
 
København den 10. februar 2010. 
 

 
Bestyrelse 

 
Keld Serup,  Mogens Vornøe, 

formand        kasserer 
 

Willy Fredberg                Kristo Nechevski, 
næstformand    bestyrelsesmedlem 

 
 
 

Ledelsesberetning 
 
Aktivitet: 
 
Foreningens formål er, at varetage medlemmernes forsikringsmæssige interesser i forholdet til GF-Forsikring A/S i hvilket selskab medlemmernes biler er forsikret. 
 
Væsentlige begivenheder i regnskabsåret 
Regnskabsåret er forløbet tilfredsstillende.  
 
Det regnskabsmæssige resultat 
 
Årets resultat på kr. 524.954 er tilfredsstillende. 
 
Begivenheder efter regnskabsåret udløb 
Der er ikke efter den 31.december 2011 indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.  
 
 
 
 
 
 
 

Balance 31/12 2011 
 

 Året 2011 Året 2010 

 
Alle tal afrundet i hele kr. 

  

Aktiver   

Immaterielle anlægsaktiver 7.608 -1.122

Materielle anlægsaktiver 1.120.757 1.181.962

Finansielle anlægsaktiver 7-778.194 7.440.225

Omsætningsaktiver 44.446 56.008

Aktiver i alt 8.951.005 8.677.073
 
Passiver 

Egenkapital  5.960.711 5.435.757
 
Langfristet gæld: 
Deposita/medlemsindskud 453.935 471.132

Kortfristet gæld: 
Skyldige personaleomkostninger(feriepenge) 173.531 161.923
Reserve transportordning  445.102 445.102

Andre skyldige omkostninger  1.917.726                                                                                                                                                                                                                                           2.163.159

Passiver i alt 8.951.005                                                                                                                             8.677.073
Revisionspåtegning:  
Til medlemmerne i GF Kommunal F.m.b.a: 
Vi har revideret årsrapporten for GF Kommunal for regnskabsåret 1. januar 2011-31. december 2011, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, 
balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven 
 
Ledelsens ansvar for årsrapporten: 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter 
udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformation skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af 
regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne 
 
Revisors ansvar og den udførte revision 
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse danske revisionsstandarder. 
Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke 
indeholder væsentlig fejlinformation. 
 
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors 
vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved 
risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med 
henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af 
selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede 
regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. 
 
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.  
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.  
Konklusion 
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af 
foreningens aktivitet for regnskabsåret 1. januar 2011– 31 december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 

København, den 8. februar 2012 
 

Dania Revision 
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab 

 
Steen Jensen Mogens Henriksen 
Statsaut. revisor Statsaut.revisor


