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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
24318 for GF Grænsen F.M.B.A.. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 24318 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2018. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Kollund, den 21. marts 21319 

Bestyrelse 

Svend Erik Danielsen 
formand 

Carsten Carstensen 

Per Carstensen 
næstformand 

Leif Gehrt Muus 

Jens Hønholt 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

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

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 
- 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Vi har revideret årsregnskabet for GF Grænsen F.M.B.A. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, 
der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("regnskabet"). 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderlige-
re krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i re-
visionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af regnskabet". Vi er uafhængige af foreningen 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 grund-
lag for vores konklusion. 

Ledelsens ansvar for regnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmel-
se med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 
nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigel-
ser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte drif-
ten; 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 for-
eningen, 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: 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, 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 fejlinfor-
mation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste ude-
ladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af foreningens interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-
skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat 
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed for-
bundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsæt-
te driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre 
opmærksom på oplysninger herom i regnskabet 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 for-
eningen ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysnin-

 

gerne, samt om regnskabet 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 place-
ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler 
i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Sønderborg, den 21. marts 2019 

PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 77 12 31 

Flemming Callesen 
statsautoriseret revisor 
mnei8489 
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Foreningsoplysninger 

Foreningen GF Grænsen F.M.B.A. 
Molevej 2, Kollund 

6340 Kruså 

CVR-nr.: 66 87 55 12 

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 
Hjemstedskommune: Aabenraa 

Bestyrelse 

Revision 

Svend Erik Danielsen, formand 

Per Carstensen 
Jens Hønholt 
Carsten Carstensen 
Leif Gehrt Muus 

PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Ellegårdvej 25 
6400 Sønderborg 
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 

 

Note 2018 2017 

 

DKK DKK 

Nettoomsætning 

 

13.529.342 12.986.198 

Andre driftsindtægter 

 

4.362.369 4.312.928 

Andre eksterne omkostninger 

 

-1.569.530 -1.799.922 

Bruttoresultat 

 

16.322.181 15.499.204 

Personaleomkostninger 

 

-11.708.713 -10.973.820 

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver 

 

-204.546 -211.649 

Andre driftsomkostninger 

 

-3.872.392 -3.689.334 

Resultat før finansielle poster 

 

536.530 624.401 

Finansielle indtægter 2 439.032 529.930 

Finansielle omkostninger 3 -1.322.950 -23.464 

Resultat før skat 

 

-347.388 1.130.867 

Skat af årets resultat 

   

Årets resultat 

 

-347.388 1.130.867 

Resultatdisponering 

   

Forslag til resultatdisponering 

   

Overført resultat 

 

-347.388 1.130.867 

  

-347.388 1.130.867 
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Balance 31. december 

Aktiver 

Grunde og bygninger 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 

Note 2018 2017 

 

DKK 

9.979.622 

2.986 

DKK 

10.169.716 

17.438 

Materielle anlægsaktiver 4 9.982.608 10.187.154 

Andre værdipapirer og kapitalandele 

 

14.911.726 13.800.059 

Finansielle anlægsaktiver 5 14.911.726 13.800.059 

Anlægsaktiver 

 

24.894.334 23.987.213 

Andre tilgodehavender 

 

21.222 7.675 

Tilgodehavender 

 

21.222 7.675 

Likvide beholdninger 

 

936.433 2.146.499 

Omsætningsaktiver 

 

957.655 2.154.174 

Aktiver 

 

25.851.989 26.141.387 

pwc 6 



Balance 31. december 

Passiver 

 

Note 2018 2017 

 

DKK DKK 

Aktieindskud fra medlemmer 

 

1.560.200 1.503.900 

Overført resultat 

 

20.894.841 21.242.229 

Egenkapital 6 22.455.041 22.746.129 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 

 

1.592.601 1.559.268 

Anden gæld 

 

1.804.347 1.835.990 

Kortfristede gældsforpligtelser 

 

3.396.948 3.395.258 

Gældsforpligtelser 

 

3.396.948 3.395.258 

Passiver 

 

25.851.989 26.141.387 

Væsentligste aktiviteter 1 

  

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 7 

  

Anvendt regnskabspraksis 8 
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Noter til årsregnskabet 

Væsentligste aktiviteter 

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor GF-FORSIKRING NS, hvor 

medlemmernes biler er forsikret. 

2 Finansielle indtægter 

2018 2017 
DKK DKK 

 

Andre finansielle indtægter 439.032 268.693 

 

Kursregulering, værdipapirer 0 261.237 

  

439.032 529.930 

3 Finansielle omkostninger 

   

Andre finansielle omkostninger 1.322.950 23.464 

  

1.322.950 23.464 

4 Materielle anlægsaktiver 

   

Grunde og byg- 
ninger 

Andre anlæg, 
driftsmateriel og 

inventar I alt 
DKK DKK DKK 

Kostpris 1. januar 11.833.225 1.266.428 13.099.653 

Kostpris 31. december 11.833.225 1.266.428 13.099.653 

Ned- og afskrivninger 1. januar 1.663.509 1.248.990 2.912.499 

Årets afskrivninger 190.094 14.452 204.546 

Ned- og afskrivninger 31. december 1.853.603 1.263.442 3.117.045 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 9.979.622 2.986 9.982.608 
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Noter til årsregnskabet 

5 Finansielle anlægsaktiver 

 

Andre værdipa-

pirer og kapital-

andele 
DKK 

Kostpris 1. januar 13.497.804 

Tilgang i årets løb 5.299.532 

Afgang i årets løb -3.229.854 

Kostpris 31. december 15.567.482 

Opskrivninger 1. januar 1.062.940 

Årets opskrivninger 6.063 

Årets tilbageførsler af tidligere års opskrivninger -741.548 

Opskrivninger 31. december 327.455 

Nedskrivninger 1. januar 760.685 

Årets nedskrivninger 487.011 

Tilbageførte nedskrivninger -264.485 

Nedskrivninger 31. december 983.211 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 14.911.726 

6 Egenkapital 
Aktieindskud fra Overført 

medlemmer resultat I alt 
DKK DKK DKK 

Egenkapital 1. januar 1.503.900 21.242.229 22.746.129 

Kontant kapitalforhøjelse 56.300 0 56.300 

Årets resultat 0 -347.388 -347.388 

Egenkapital 31. december 1.560.200 20.894.841 22.455.041 
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Noter til årsregnskabet 

6 Egenkapital (fortsat) 

Aktiekapitalen består af 15.602 aktier å nominelt DKK 100. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. 

Aktiekapitalen har udviklet sig således: 

Aktieindskud fra 

2018 2017 2016 2015 2014 
DKK DKK DKK DKK DKK 

medlemmer 1. januar 1.503.900 1.478.700 1.523.700 1.526.700 1.512.100 

Kapitalforhøjelse 56.300 25.200 0 0 14.600 

Kapitalnedsættelse 0 0 -45.000 -3.000 0 

Aktieindskud fra 

medlemmer 31. 

december 1.560.200 1.503.900 1.478.700 1.523.700 1.526.700 

7 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 

Eventualaktiver 

Klubben har deponeret modtaget udbytte i udviklingsenheden 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. 

Eventualforpligtelser 

Der er tinglyst ejerpantebrev på nominelt tkr. 3.900 i klubbens ejendom. Ejerpantebrevet er ikke lagt til sikkerhed 

for nogen forpligtelser. 

Herudover er der ikke pantsætninger, behæftelser eller forpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet. 
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Noter til årsregnskabet 

8 Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for GF Grænsen for 2018 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestem-
melser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Årsregnskab for 2018 er aflagt i DKK. 

Generelt om indregning og måling 

Indtægter vedrørende både medlemmer og ikke-medlemmer, indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at 
de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til 
dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger vedrør-
ende både medlemmer og ikke-medlemmer, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskriv-
ninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæs-
sige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde klubben, 
og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
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 regnskabspost nedenfor. 

Omregning af fremmed valuta 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår 
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en 
finansiel post. 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, 
måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for 
tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og om-
kostninger. 

Resultatopgørelsen 
Nettoomsætning 

Nettoomsætningen som består af kontingentindtægter, provisionsindtægter samt modtagne 
administrationstilskud indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår de vedrører. 
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Noter til årsregnskabet 

8 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, markedsføring og kontorhold. 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger. 

Af- og nedskrivninger 

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

Andre driftsindtægter/-omkostninger 

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

Finansielle poster 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -udgifter, aktieudbytter, realiserede og 
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og transaktioner i fremmed valuta samt 
nedskrivning af finansielle anlægsaktiver. Udbytte fra 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. 

Balancen 
Materielle anlægsaktiver 

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

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, 
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: 

_., 
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Noter til årsregnskabet 

8 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Bygninger 50 år 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år 

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt. 

Aktiver med en kostpris på under DKK 25.000 omkostningsføres i anskaffelsesåret. 

Nedskrivning af anlægsaktiver 

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indika-
tion af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. 

Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. 

Værdipapirer og kapitalandele 

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og ak-
tier, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede 
salgskurs. 

Kapitalandele, som ikke handles på et aktivt marked, måles til kostpris eller en lavere genindvindingsvær-
di. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til 
pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. 

Finansielle gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. 

_1,, 
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