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Ledelsespåtegning 

Bestyrelse og forretningsfører har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. ja-
nuar - 31. december 2021 for GF TrekantOmrådet F.M.B.A. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af forsikringsklubbens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af forsikringsklubbens aktiviteter for 2021. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Fredericia, den 2. marts 2022 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til medlemmerne i GF TrekantOmrådet F.M.B.A 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forsikringsklubbens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af forsikringsklubbens aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Vi har revideret årsregnskabet for GF TrekantOmrådet F.M.B.A for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("regnska-
bet"). 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet 
i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af selskabet i 
overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslin-
jer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, 
ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores 
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for kon-
klusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den for-
bindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet 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 væ-
sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Ledelsens ansvar for regnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen an-
ser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere forsikringsklubbens evne til at fort-
sætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde 
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt 
at likvidere forsikringsklubben, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-
tion, 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 brugerne træffer på grundlag af 
regnskabet. 

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 regnskabet, uanset om denne skyl-
des 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. Risiko-
en for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig 
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, be-
vidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklu-
sion om effektiviteten af forsikringsklubbens 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 regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort-
sat drift 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 forsikringsklubbens evne 
til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisi-
onspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ik-
ke 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 forsikringsklubben ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplys-
ningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan 
måde, at der gives et retvisende billede heraf. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige pla-
cering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
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Trekantområdet, 2. marts 2022 

PricewaterhouseCoopers 
Stt autoriseret Revisionspartnerselskab 
ci  , -nr. 3 77123 

teffen'Kjf Rasmussen 
statsauto seret revisor 
mne98 



ise Kring 

Generalforsamlingsvalgte revisorers påtegning 

Som kritiske revisorer valgt af generalforsamlingen har vi løbende gennemgået den bogføring samt det 
bilagsmateriale, der ligger til grund for årsregnskabet for GF TrekantOmrådet F.M.B.A for 2021. 

Vores gennemgang har primært koncentreret sig om stikprøvevis gennemgang af bilagsmateriale samt 
analytiske handlinger. 

Vi har ved vores gennemgang ikke konstateret forhold, der gav anledning til bemærkninger. 

Frederic n 2. marts 2022 
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Forsikringskluboplysninger 

Forsikringsklub GF TrekantOmrådet F.M.B.A 
Strevelinsvej 14 
Erritsø 
7000 Fredericia 

Telefon: 75 92 36 55 
Hjemmeside: gftrekantomraadet.dk 
E-mail: trekantomraadet@gfforsikring.dk 

CVR-nr.: 13 58 61 95 
Regnskabsår: 1. januar - 31. december 

Hjemsteds-

 

kommune: Fredericia 

Forretningsfører Jesper Momsen Bertelsen, forretningsfører 

Bestyrelse 

Revision 

Jens-Peter Riis Jensen, formand 
Jens Østrup 
Henrik Guldberg 
Mads Kjær Jensen 
Henrik Jørgensen 

PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Herredsvej 32 
7100 Vejle 

Generalforsamlingsvalgte Else Kring 
kritiske revisorer Anneth Johansen 

Bank Middelfart Sparekasse 
Prinsessegade 95 
7000 Fredericia 
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Ledelsesberetning 

Hovedaktivitet 

GF TrekantOmrådet F.M.B.A. er en selvstændig juridisk enhed (person), der er tilsluttet og medejer af GF 
Forsikring a/s. Der formidles forsikringer til private og mindre erhverv. 

Udvikling i regnskabsåret 

Klubbens resultatopgørelsen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 udviser et resultat på TDKK 
2.903 og klubbens balancen pr. 31. december 2021 udviser en balancesum på TDKK 33.092, og en egen-
kapital på TDKK 30.578. 

Klubbens resultat og økonomiske udvikling blev som forventet og anses for tilfredsstillende. 

Begivenheder efter regnskabsårets udløb 

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for den finansielle stilling. 

Den forventede udvikling 

GF TrekantOmrådet forventer et positivt resultat for 2022. 
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 

Note 

Nettoomsætning 

Eksterne omkostninger 

Bruttoresultat 

Personaleomkostninger 1 

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver 

Resultat før finansielle poster 

Finansielle indtægter 2 

Finansielle omkostninger 2 

Resultat før skat 

2021 2020 
DKK DKK 

21.714.747 20.367.079 

-6.764.181 -5.716.012 

14.950.566 14.651.067 

-12.865.876 -12.751.688 

-286.809 -267.554 

1.797.881 1.631.825 

1.124.277 579.379 

-19.344 -663.553 

2.902.814 1.547.651 

Skat af årets resultat 

   

    

Årets resultat 2.902.814 1.547.651 

Resultatdisponering 
Forslag til resultatdisponering 

Overført resultat 2.902.814 1.547.651 

2.902.814 1.547.651 
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Balance 31. december 

Aktiver 

Grunde og bygninger 

Tjenestebiler 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 

Indretning af lejede lokaler 

Note 2021 2020 

 

DKK 

7.733.679 

17.230 

279.637 

119.727 

DKK 

7.912.147 

42.321 

349.437 

133.175 

Materielle anlægsaktiver 3 8.150.273 8.437.080 

Andre kapitalandele 

 

1.451.000 1.451.000 

Værdipapirer 

 

22.277.834 20.866.126 

Finansielle anlægsaktiver 4 23.728.834 22.317.126 

Anlægsaktiver 

 

31.879.107 30.754.206 

Andre tilgodehavender 

 

611.118 775.033 

Selskabsskat 

 

17.604 123.061 

Periodeafgrænsningsposter 

 

54.820 88.410 

Tilgodehavender 

 

683.542 986.505 

Likvide beholdninger 

 

528.999 924.203 

Omsætningsaktiver 

 

1.212.541 1.910.708 

Aktiver 

 

33.091.648 32.664.914 
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Balance 31. december 

Passiver 

Medlemsindskud 

Note 2021 2020 

 

DKK 

0 

DKK 

2.092.473 

Øvrige reserver 

 

5.820.673 5.020.600 

Overført resultat 

 

24.757.292 21.854.478 

Egenkapital 5 30.577.965 28.967.551 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 

 

56.583 146.567 

Periodeafgrænsningsposter 

 

1.936.879 1.752.716 

Anden gæld 6 520.221 1.798.080 

Kortfristede gældsforpligtelser 

 

2.513.683 3.697.363 

Gældsforpligtelser 

 

2.513.683 3.697.363 

Passiver 

 

33.091.648 32.664.914 

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 7 
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Noter, regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Årsrapporten for GF TrekantOmrådet F.M.B.A for 2021 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregn-
skabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. 

Årsregnskab for 2021 er aflagt i DKK. 

Generelt om indregning og måling 

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. 

Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes vær-
direguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi. Endvidere indregnes i resul-
tatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, ned-
skrivninger 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 forsik-
ringsklubben, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

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

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtel-
ser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning 

Nettoomsætningen, som består af kontingentindtægter, provisionsindtægter samt modtagne administra-
tionstilskud, indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår de vedrører. 

Andre driftsindtægter/-omkostninger 

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i for-
hold til forsikringsklubbens hovedaktivitet, herunder avance og tab ved salg af immaterielle og materielle 
anlægsaktiver. 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, markedsføring, kontorhold og assi-
stanceomkostninger vedrørende forsikringsklubbens transportordning. 
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Noter, regnskabspraksis 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger, lønafhængige omkostninger og lønsumsafgift. 

Af- og nedskrivninger 

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver. 

Finansielle poster 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, aktieudbytter, realiserede og 
urealiserede kursgevinster og -tab og nedskrivninger vedrørende finansielle anlægsaktiver. Udbytte fra 
andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbytte deklareres. 

Skat af årets resultat 

Forventet skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen sammen med regulering 
af udskudt skat opstået ved tidsmæssige forskelle mellem årsregnskabets og skatteregnskabets indtægter 
og omkostninger. Forventet skat af årets resultat opgøres på baggrund af den del af forsikringsklubbens 
overskud, der hidrører fra omsætningen fra ikke-medlemmer. 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-
punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over 
aktivernes forventede brugstid, der udgør: 

Tjenestebiler 7 år 

Andre anlæg, inventar og driftsmateriel 3 - 10 år 
Indretning af lejede lokaler 10 år 

Grunde og bygninger 50 år 

Finansielle anlægsaktiver 

Børsnoterede obligationer og investeringsbeviser måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien 
opgøres på grundlag af den seneste, noterede salgskurs. 

Andre kapitalandele, unoterede aktier i GF Medlemsskabet a/s, måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostpri-
sen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. 
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Noter, regnskabspraksis 

Andre tilgodehavender 

Andre tilgodehavender består af modtaget udbytte af aktier i GF Medlemsskabet a/s. Udbyttet er depone-
ret i en Udviklingsenhed. Da forsikringsklubben ikke forventer at have direkte økonomisk værdi af Udvik-
lingsenheden, er tilgodehavendet nedskrevet til DKK o. Der er i note 7 oplyst om eventualaktiv som følge 
af mulighed for at modtage en del af det deponerede beløb. Årets tilgang består af det i regnskabsåret 
modtagne udbytte af aktier i GF Medlemsskabet a/s. Årets afgang består af forsikringsklubbens andel af 
årets resultat i Udviklingsenheden herunder forsikringsklubbens andel af betalte tilskud fra Udviklings-
enheden. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender indregnes i balancen til kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte betalinger vedrørende omkostninger i 
efterfølgende år. 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende ind-
tægter i efterfølgende år. 

Egenkapital 

Øvrige reserver består af indskudsbeløb overført fra passive medlemmer, som ikke har anmodet om tilba-
gebetaling inden for 3 år. 

Overført overskud består af overførte overskud og underskud fra resultatopgørelsen. 

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regn-
skabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte an-
vendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen. 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles 
til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtje-
ning eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil 
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som føl-
ge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. 
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Noter, regnskabspraksis 

Aktuelle skattetilgodehavender og forpligtelser 

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 for betalt aconto-
skat. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle 
poster. 

Finansielle gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser måles til kostpris. 
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Noter til årsrapporten 

Personaleomkostninger 

2021 2020 
DKK DKK 

Lønninger og gager 9.673.983 9.549.171 

Pensioner 1.428.647 1.404.490 

Lønsumsafgift 1.520.856 1.459.564 

Andre sociale omkostninger 242.389 338A63 

 

12.865.876 12.751.688 

Heraf udgør vederlag til bestyrelse 713.430 797.309 

Gennemsnitligt antal ansatte 18 17 

2 Finansielle poster 

  

Indtægter fra andre tilgodehavender, der er anlægsaktiver 89.695 579.379 

Kursreguleringer 1.034.581 0 

Finansielle indtægter 1.124.277 579.379 

Nedskrivning af finansielle anlægaktiver 0 -9.906 

Kursreguleringer 0 -652.613 

Andre finansielle omkostninger -19.344 -1.033 

Finansielle omkostninger -19.344 -663.553 

 

1.104.933 -84.174 

Nedskrivning af finansielle anlægsaktiver består af nedskrivning af udbytte som 

følge af deponering i Udviklingsenhed, som har til formål at støtte andre GF Forsikringsklubber. 
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Noter til årsrapporten 

3 Materielle anlægsaktiver Andre anlæg, 

Grunde og driftsmateriel Indretning af 

bygninger Tjenestebiler og inventar lejede lokaler 

DKK DKK DKK DKK 

 

Kostpris 1. januar 8.923.471 167.268 925.717 581.162 

 

Årets tilgang 0 0 0 0 

 

Årets afgang 0 0 0 0 

 

Kostpris 31. december 8.923.471 167.268 925.717 581.162 

 

Ned- og afskrivninger 1. januar 1.011.324 124.947 576.279 447.987 

 

Årets afskrivninger 178.468 25.091 69.802 13.448 

 

Tilbageførte ned- og afskrivninger på 

     

afhændede aktiver 0 0 0 0 

 

Ned- og afskrivninger 31. december 1.189.792 150.038 646.081 461.435 

 

Regnskabsmæssig værdi 31. decemb( 7.733.679 17.230 279.637 119.727 

4 Finansielle anlægsaktiver 

  

Andre til- 

godehavender 

Aktier, 

GF medlems-

 

selskabet a/s 

Kostpris 1. januar 2.159.823 1.451.000 

Årets tilgang 0 0 

Årets afgang -288.142 0 

Kostpris 31. december 1.871.681 1.451.000 

Værdireguleringer 1. januar -2.159.823 0 

Årets værdireguleringer 288.142 0 

Værdireguleringer 31. december -1.871.681 0 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 0 1.451.000 

Andre værdipapir består af børsnoterede værdipapir som er optaget til kursværdien pr. 31. december 2021 

som udgør DKK 22.277.834 

Andre tilgodehavender består af modtaget udbytte af aktier i GF Medlemsskabet a/s. 

Udbyttet er deponeret i en Udviklingsenhed. Da klubben ikke forventer at have direkte økonomisk værdi af 

Udviklingsenheden, er tilgodehavende nedskrevet til DKK 0. Der er i note 7 oplyst om eventualaktiv som 

følge af mulighed for at modtage en del af det deponerede beløb. 
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Noter til årsrapporten 

5 Egenkapital Medlems- Øvrige Overført 

indskud reserver overskud I alt 

DKK DKK DKK DKK 

2.092.473 5.020.600 21.854.478 28.967.551 

-1.292.400 0 0 -1.292.400 

0 0 2.902.814 2.902.814 

-800.073 800.073 0 0 

0 5.820.673 24.757.292 30.577.965 

Egenkapital 1. januar 

Årets afgang 

Årets resultat 

Øvriger overførsler 

Egenkapital 31. december 

Antal aktive medlemmer udgør pr. 31. december 16.875 

Medlemsindskud har fordelt sig således 

 

2021 2020 2019 2018 2017 

Aktive medlemmer: 

 

DKK DKK DKK DKK 

1. januar 1.558.600 1.477.100 1.375.200 1.325.600 1.332.000 

Tilgang 

 

169.500 316.800 276.502 236.171 

Afgang -1.292.400 0 -100 0 0 
Øvrige overførsler -266.200 -88.000 -214.800 -226.902 -242.571 

 

0 1.558.600 1.477.100 1.375.200 1.325.600 

Passive medlemmer: 

     

1. januar 533.873 696.973 742.573 739.271 748.400 

Overf. fra aktive 
medlemmer 266.200 88.000 214.800 226.902 242.571 

Overf. til øvrige reserver -800.073 -251.100 -260.400 -223.600 -251.700 

 

0 533.873 696.973 742.573 739.271 

Medlemsindskud i alt 0 2.092.473 2.174.073 2.117.773 2.064.871 
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6 Anden gæld 

Skyldig bonus 

Skyldige feriepenge, indefrosne 

2021 2020 

DKK 

120.811 

0 

DKK 

47.260 

723.014 

Andre skyldige omkostninger 60.000 219.999 

Skyldig A-Skat og AM-Bidrag 339.410 807.807 

 

520.221 1.798.080 

7 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 

  

Indestående 

  

Skadesreserve i GF Forsikring a/s vedrørende autoforsikring 12.437.616 13.351.305 

Medlemmernes skadesreserver pr. 31. december 12.437.616 13.351.305 

Øvrige eventualaktiver 

  

Klubben har deponeret modtaget udbytte i Udviklingsenhed med det formål at støtte økonomisk trængte 

klubber. Hvis klubben vælger at udtræde af samarbejdet omkring Udviklingsenheden vil det være 

muligt at få refunderet en del af det deponerede beløb. 

Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser 

Ikke tilbagebetalt medlemsindskud udgør TDKK 500. 

Der er ikke øvrige sikkerhedsstillelser pr. 31. december 2021. 
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8 Specificeret resultatopgørelse 

Forsikringsklub 

2021 2020 
DKK DKK 

Kontingent 2.131.086 1.682.157 

Administrationstilskud fra GF Forsikring a/s 0 2.799.161 

Andre tilskud fra GF Forsikring a/s 703.194 731.038 

Provision fra GF Forsikring A/S m.fl. 14.573.639 11.240.890 

Andre indtægter 6.700 200 

 

17.414.619 16.453.447 

Lønninger, beregnet og administreret af GF Forsikring a/s 12.865.876 12.751.688 

Drift af klubkontor 3.194.179 2.447.685 

Afskrivninger 286.809 267.554 

 

16.346.864 15.466.926 

Resultat 1.067.755 986.521 

Autohjælpsordning 

  

Abonnement 4.300.128 3.913.632 

Assistanceomkostninger 3.570.002 3.268.328 

 

3.570.002 3.268.328 

Resultat 730.126 645.304 

Primært resultat 1.797.881 1.631.825 

Aktieudbytte 89.695 579.379 

Renter, netto -19.344 -1.033 

Nedskrivning af finansielle anlægaktiver 0 -9.906 

Kursgevinst/-regulering, værdipapirer 1.034.581 -652.613 

Finansielle poster 1.104.933 -84.174 

Årets resultat 2.902.814 1.557.557 

der overføres til egenkapitalen. 
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Opgørelse af skattepligtig indkomst 
2021 

DKK 

Driftsindtægter 

Driftsindtægter ifølge årsrapport 17.414.619 

17.414.619 

Skattepligtige indtægter vedrørende aktiviteter med ikke-medlemmer 

Total 
Skattepligtig 

andel %-del 

Tegnings- og porteføljeprovision, GF Forsikring a/s 14.573.639 0 0,00% 

14.573.639 0 

Opgørelse af fradragsbrøk 

2021 

DKK 

Driftsindtægter i alt 17.414.619 

Skattepligtige indtægter 0 

Skattepligtig andel af indtægter 0,00% 

Fradragsberettigede udgifter 

 

Driftsudgifter ifølge årsrapport 16.346.864 

Andel af repræsentation uden fradrag 75 °Å af DKK 0 0 

Regnskabsmæssige afskrivninger -286.809 

Skattemæssige afskrivninger på erhvervsmæssig driftsmiddelsaldo 52.120 

 

16.112.175 

Fradragsberretiget andel, 0% 0 

Skattepligtig indkomst 

 

Skattepligtige indtægter 0 

Skattepligtige udgifter 0 

Skattepligtig indkomst 2021 0 

Anvendelse af skattemæssigt underskud til fremførsel 0 

Skattepligtig indkomst efter anvendelse af fremført underskud fra tidligere år 0 

Skattemæssigt underskud til fremførsel 

 

Underskudssaldo 01.01.2021 113.532 

Anvendt underskud 2021 0 

Underskudssaldo 31.12.2021 113.532 



Specifikationer 

Driftsmidler 

2021 

DKK 

Skattemæssig saldo 1. januar 2021 188.897 

Overført fra erstatningsvogn 19.582 

Afskrivningsgrundlag 208.479 

Afskrivning, 25% 52.120 

Skattemæssig saldo 31.12.2021 156.359 

Afskrivning på bygninger 

   

Ej afskriv-

    

Anskaf- nings- Afskrivnings-

 

Strevelinsvej 14, Erritsø År felsessum berettiget grundlag 

Grund+bygning 2016 7.700.000 7.700.000 0 

Tinglysning 2016 60.360 60.360 0 

Ombygning og klargøring 2016 863.111 863.111 0 
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