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Ledelsens regnskabspåtegning
Vi har i dag aflagt årsrapporten for 2014 for GF Forsikringsklubben Pas På

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige 
skøn for forsvarlige, ligesom årsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, 
der er relevante for at bedømme forsikringsklubbens økonomiske forhold. Det er derfor 
vores  opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af forsikringsklubbens aktiver og 
passiver, den finansielle stilling samt resultatet af forsikringsklubbens aktiviteter for 
regnskabsåret 2014.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København den 3. maj 2015



Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes;
i resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger.

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 indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden 
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på  balancedagen. 

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoindtægter
Nettoindtægter indregnes i resultatopgørelsen, når der er opnået ret til dem og de vedrører 
året.

Finansielle poster
Finansielle  indtægter og omkostninger  omfatter renteindtægter og -omkostninger, 
realiserede og urealiserede kursgegevinster  og -tab vedrørende værdipapirer m.v. 
Finansielle indtægter og udgifter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

BALANCEN
Værdipapirer
Værdipapirer  måles til dagsværdi. Aktiebeholdning i GF Medlemsselskabet a/s måles til 
kostpris, svarende til nominel værdi. 

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



Ledelsesberetning.

Som det har været gennem de sidste mange år, er der overskud på bilforsikringen, så der er 
sendt penge tilbage til medlemmerne. Overskuddet er på 

20% af bilforsikringspræmien.

Klubben har i adskillige år, sammen med andre klubber, deltaget i et kontorfællesskab i 
Køge, og antallet af klubber er nu 13.
Samarbejdsaftalen mellem de 13 klubber er ved at blive revideret og fornyet her ved 
årsskiftet. Kontoret i Køge beskæftiger nu 10 fuldtidsmedarbejdere, der administrerer alle 
medlemmernes policer.



GF Forsikringsklubben Pas På, klub 114

Resultatopgørelse
Regnskab Regnskab

31/12 2014 31/12 2013
Spec Note

1 1 Nettoindtægter 69.977          62.763          
Indtægter i alt 69.977          62.763          

3 2 Personaleomkostninger 13.502          15.409          
4 3 Salgsomkostninger 9.989            42.336          
5 4 Administrationsomkostninger 22.650          14.605          

Resultat før finansielle poster 23.836          -9.586          

8 5 Finansielle indtægter 6.480            13.733          

Årets resultat 30.316          4.146            

GF Forsikringsklubben Pas På, klub 114

Balance
Regnskab Regnskab

31/12 2014 31/12 2013
Spec Note

Aktiver

Finansielle anlægsaktiver
13 6 Aktier i GF Medlemsselskabet 23.500          23.208          

Finansielle anlægsaktiver i alt 23.500          23.208          

Tilgodehavender
15 7 Tilgodehavende hos GF Forsikring 26.586          29.488          

Tilgodehavender i alt 26.586          29.448          

16 8 Likvide beholdninger 493.007        452.452        

Aktiver i alt 543.092       505.148       

GF Forsikringsklubben Pas På, klub 114

Balance
Regnskab Regnskab

31/12 2014 31/12 2013
Spec Note

Passiver

Indestående
18 9 Egenkapital primo året 500.131        495.985        

Overført årets resultat 30.316          4.146            
Egenkapital  i alt 530.448       500.131       

Kortfristede gældsforpligtelser
23 Medlemsindskud 2.700            
24 Anden gæld 1.300            
25 10 Periodeafgrænsningsposter 8.645            5.017            

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 12.645          5.017            

Passiver i alt 543.092       505.148       

26 11 Eventualforpligtelser, andre økonomiske forpligtelser 
og sikkerhedsstillelser

Klubben har ingen evetualforpligtigelser

Ovenstående regnskab revideret. Beholdningerne forevist og afstemt.

København den 14. april 2015

Anni Lund Nielsen
Revisor
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