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 Ledelsespåtegning:  
 
 
 Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016 for Forsikringsklubben GF 

Sydsjælland - Møn. 
 
 Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af klubbens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for 2016. 

 
 Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
 
 
 Næstved, den      /       2017 
 
 
 
 Bestyrelsen:  
 
 
 
 Carsten Egevang Nielsen John Løvdal   Peter Filtenborg 
 Formand Næstformand   Bestyrelsesmedlem 
 
 
 
 
 Tommy Torndal Birgit Elstrup Rasmussen 
 Bestyrelsesmedlem Sekretær 
 
 
 
 
 Generalforsamlingsvalgte revisorers bemærkninger: 
 
 
 GF Sydsjælland – Møn 
 
 Vi har som generalforsamlingsvalgte revisorer gennemgået de underliggende bilag til 
 årsregnskabet 2016. 
 
 Gennemgangen af de udvalgte bilag har ikke givet anledning til bemærkninger. 
 
 
 Næstved, den     /    2017 
 
 
 Poul -Erik Hansen Jørgen Fischer 
 Intern revisor  Intern revisor 
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 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 
 
 Til medlemmerne i Forsikringsklubben GF Sydsjælland - Møn  
 
 Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Forsikringsklubben for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016, 
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes 
efter årsregnskabsloven. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 

 Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er 
nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". 
Vi er uafhængige af selskabet 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 grundlag for vores konklusion. 

 
 Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens- 
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 
ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlige fejlinformation, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere klubbens evne til at 
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at ud- 
arbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen 
enten har til hensigt at likvidere klubben, 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 
fejlinformation, 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 yder- 
ligere 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

 
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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• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 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 fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, 
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 
•        Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af klubbens 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 usikkerhed 

forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om klubbens evne til at fortsætte 
driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre 
opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet 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 klubben 
ikke længere kan fortsætte driften. 

 • Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, 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 betydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

 
Udtalelse om ledelsesberetningen 

 Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 
 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet 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 
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
 

 
 Vordingborg, den 23. februar 2017 
 
 Øernes revision 
 Registreret Revisionsaktieselskab 
 Cvr.nr.: 37121924 
 
 Charlotte Holm Olsen 
 Registreret revisor 
 Medlem af FSR – danske revisorer 
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 Ledelsesberetning: 
 

Bestyrelsen har for året 2016 vurderet klubbens situation såvel i forhold til klubbens salgsbudget, 
samt i relation til klubbens økonomiske muligheder. Det har været bestyrelsens mål, at året skulle 
anvendes til at igangsætte vækst med baggrund i de muligheder, der er i klubbens tegningsområde. 
Bestyrelsen er bevidst om at investeringerne i flere medarbejdere og øget markedsføring belaster 
klubbens økonomi i en kort periode. 
 
 

 Generelt: 
 

Vi har i årets løb vurderet klubbens situation på såvel kort som lang sigt. Bestyrelsen er af den 
overbevisning, at vi med den placering, vi har i Næstved, og med ansættelser af udekørende 
assurandører til at dække klubbens øvrige tegningsområde, har et godt grundlag for at opnå en 
betydelig vækst i de kommende år. Vores produkter er prismæssig rigtig konkurrencedygtige, og 
med et stærkt medarbejderteam på kontoret og i marken er vi godt rustet i de kommende års kamp 
om kunderne. Vi er bevidste om, at det stadig er de gode kunder, der bliver optaget i klubben. 
 
 

 Økonomisk udvikling: 
 

Klubbens økonomi er tilstrækkelig til at vi kan investere i yderligere salgskraft, og at vi kan fort- 
sætte den vækstfremgang, der er lagt op til. GF-Forsikrings udviklingsråd har til støtte, for klubbens 
vækst, godkendt en underskudsgaranti på ca. 800.000 kr. til brug for de kommende år. I 2016 
har vi brugt ca. 416.000 kr. 
 
 

 Hændelse efter regnskabsårets udløb: 
 

Bestyrelsen har påbegyndt en strategiplan frem mod 2020, hvor vi skal omsætte for ca. 14. mio. kr. 
Denne vækststrategi er med baggrund i selskabets vurdering af vores område, med Næstved som 
vækstmotor. Vurderingen, sammen med de udekørende assurandører i den øvrige del af klubbens 
tegningsområde, muliggør dette. Bestyrelsen har derfor justeret medarbejdersammensætningen 
således, at der vil være 3 rådgivere og 1 afdelingschef på kontoret og 2 mand i marken. Vi tegner 
nu også fritidslandbrug, som skal medvirke til at øge det samlede salg. 

 
Klubben har pr. 1. januar 2017 investeret i et større tegningsområde, idet Faxe kommune nu er en 
del af klubbens tegningsområde. 
Medio 2017 vil GF Forsikring også kunne tegne mindre erhvervs- forsikringer således, at vi endnu 
bedre er rustet til ”kampen om kunderne” i vores tegningsområde. 
 
 

 Forventet udvikling i regnskabsåret 2017: 
 

Det er bestyrelsens vurdering, at vi ved årets udgang har nået en omsætning på ca.12. mio. kroner. 
Det er samtidig vigtigt, at vi fastholder vores gode kunder, som en del af klubbens forretningspolitik. 
Dette sammen med underskudsgarantien gør, at vi tror på, at det for klubben er den rigtige vej at gå. 
Alternativet er, at vi ikke vil kunne fortsætte som selvstændig klub, men skulle fusioneres på sigt. 

 
 

 Resultatdisponering: 
 
 Klubbens formue er fordelt i flere pengeinstitutter for at imødegå økonomiske tab. 
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 Anvendt regnskabspraksis: 
 
 Generelt:  

Årsregnskabet for forsikringsklubben GF Sydsjælland – Møn er udarbejdet i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. 
 
Ændring i anvendt regnskabspraksis 
Under tilgodehavender var tidligere indregnet bundne skadesreserver med kr. 2.460.667 og tilsvarende 
var beløbet påført under hensættelse vedrørende skadesfonden. Beløbet bliver fremover noteoplyst. 
 
Under egenkapitalen indgik tidligere medlemsindskud for udmeldte medlemmer med kr. 248.240. Beløbet 
flyttes til hensatte forpligtelser.  Sammenligningstallene er i begge tilfælde ændret. 
 

 Bortset fra ovenstående ændringer er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til tidligere år. 
 
 Generelt om indregning og måling 
 Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. 
 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes i resultatop-
gørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måler aktiver og for- 
pligtelser som beskrevet for hver enkelt. 
 
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 
 Indtægter 
 Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, når der er opnået ret til dem, og de vedrører året. 
 
 Finansielle poster 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og – omkostninger og gebyrer. 
 

 Balancen 
 Immaterielle aktiver 
 Goodwill for tilkøbte medlemmer afskrives over 5 år. 
 
 Værdipapirer 

Aktiebeholdninger måles til kostpris. 
 
 Tilgodehavender 
 Tilgodehavender indregnes i balancen til kostpris. 
 
 Hensatte forpligtelser 

Posten vedrører medlemsindskud fra udmeldte medlemmer. Beløb der ikke er tilbagebetalt efter 3 års 
udtræden tilfalder klubben og indtægtsføres herefter i resultatopgørelsen. 

 
 Gældsforpligtelser  
 Gældsforpligtelser måles til kostpris, hvilket svarer til nominel værdi. 
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

 
 
 Regnskab  Regnskab  Budget Budget Budget 
 Note   2016   2015  2016 2017 2018 
 
 Kontingenter  640.660,79  622.493,22  580.000 686.187 751.481 
 Provision  1.346.573,77  795.217,65  1.575.000 2.237.009 2.828.042 
 Porteføljeprovenuer   833.507,21  770.493,42  831.863 838.674 1.216.213 
 Vækstprovision   254.735,50  49.846,00  3.000 442.609 582.293 
 Administration fra GF   540.492,30  509.924,51  550.000 652.629 703.131 
 Kontingent transporthjælp/selvrisiko 1.029.685,48  999.598,35  899.500 1.140.787 1.249.337 
 Kaskosager   40.000,00  20.000,00  0 0 0 
 Ajourføring medlemsindskud   74.700,00  70.300,00  0 0 0 
 Andre indtægter   12.723,69  14.863,06  9.000 9.000 9.000 
 
 Indtægter i alt   4.773.078,74 3.852.736,21  4.448.363 6.006.895 7.339.497 
 
 
 Transporthjælp   787.914,45  719.895,55  825.356 977.817 1.070.860
 1 Møder, fortæring   41.504,50  84.768,75  36.300 0 100.000 
 Lokaleudgifter   333.851,72  315.065,42  325.500 325.000 325.000 
 2 Personaleudgifter  4.122.969,05 3.068.899,38  2.875.824 4.885.631 4.965.333 
 Honorar   108.000,12  110.743,30  109.700 143.000 143.000 
 3 Kontorholdsudgifter  224.534,79  209.395,09  139.200 200.000 200.000 
 4 Markedsføring, reklame   66.569,27  122.695,75  51.600 150.000 125.000 
 Seniorklub   3.060,00  2.864,00  3.000 3.000 3.000 
 Diverse/budgetreserver     0  0 22.000 22.000 
 
 Omkostninger i alt  5.688.403,90 4.634.327,24  4.366.480 6.706.448 6.954.193 
 
 Resultat før afskrivninger  - 915.325,16 - 781.591,03  81.883 -699.553 385.304 
 
 Afskrivninger   71.863,00  71.863,00  71.863 71.863 71.863 
 Resultat før finansiering 
 og underskudsgaranti  - 987.188,16 - 853.454,03  10.020 -771.416 313.441
 
 Underskudsgaranti    408.300,00  0  0 450.000 0 
 Udbytte GF Medlemsselskabet   0,00  379.960,00  0 0 0 
 Hensættelse Udviklingsenheden GF  0,00 - 374.696,77  0 0 0 
 Værdiregulering Udviklingsenheden - 2.013,78  0  0 0 0 
 Renteindtægter m.v.   7.546,80  9.255,39  0 0 0 
 Renteudgifter  - 173,19  0,00  15.000 6.000 0 
 
 NETTO RESULTAT  - 573.528,33 - 838.935,41  25.020 -315.416 313.441 
 
 Der fordeles således: 
 Overført til næste år  - 576.875,33 - 841.884,41 
 Renter ovf. til skadesfonden   3.347,00  2.949,00 
 
 - 573.528,33 - 838.935,41  
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016 
 
 Note   2016  2015 
 
 
   
 AKTIVER 
 
 ANLÆGSAKTIVER 
 5 Goodwill  143.728,00  215.591,00 

 Immaterielle anlægsaktiver i alt  143.728,00  215.591,00 

 
 Anlægsaktiver i alt   143.728,00  215.591,00 
 
 OMSÆTNINGSAKTIVER 
 6 Tilgodehavende Udviklingsenheden GF  0,00  0,00 
 Tilgodehavender  10.179,00  8.615,35 
 Depositum  106.046,41  103.964,76 
 Forudbetaling  17.711,13  15.363,75 
 7 Værdipapirer  309.140,00  299.940,00 
 8 Likvide beholdninger  1.961.788,01  2.596.800,87 
 
 Omsætningsaktiver i alt  2.404.864,55  3.024.684,73 
 
 
 AKTIVER I ALT  2.548.592,55  3.240.275,73 
 
 
 PASSIVER 
 
 EGENKAPITAL 
 9   Egenkapital   1.340.411,22  1.891.686,55 
 
 Egenkapital i alt  1.340.411,22  1.891.686,55 
  
 
 HENSATTE FORPLIGTELSER 
 Hensatte forpligtelser (medlemsindskud)   235.840,00  248.240,00 
 
 Kortfristede gældsforpligtelser 
 Skyldige poster  417.904,05  689.643,23 
 Feriepengeforpligtelser  289.921,00  211.998,00 
 Forudmodtaget  264.516,28  198.707,95 
 
 Kortfristede gældsforpligtelser i alt  972.341,33  1.100.349,18 
  
 PASSIVER I ALT   2.548.592,55  3.240.275,73 
 
 
 10 Indestående skadesreserver 
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NOTER TIL REGNSKABET 
 
 2016  2015 
 
 

1. Møder, fortæring: 
Generalforsamling  30.192,50  50.053,00 
 Fortæring, mødeudgifter  7.626,45  13.344,80 
Jubilæum  0,00  17.511,90 
 Diverse    3.685,55  3.859,05 

 
 Møder og fortæring  41.504,50  84.768,75  
 
 2. Personaleudgifter: 
 Løn, forretningsfører  626.001,63  273.809,52 
 Løn, kontoransatte  2.134.609,64  1.790.459,85 
 Lønrefusion (barsel) -  79.605,10  0,00 
 Konsulentbistand  12.000,00  0,00 
 ATP  15.148,00  9.780,00 
 Pensioner  385.125,44  267.450,39 
 Feriepenge incl. regulering  227.206,36  169.293,45 
 Rejse og kørselsgodtgørelse  152.042,31  97.610,35 
 Gruppeliv  27.087,57  14.395,34 
 Arbejdsskade/ansvarsforsikring  4.804,94  2.362,28 
 Lønsum  456.660,86  295.823,07 
 HR-ydelser/lønadministration  34.389,76  23.432,20 
 AUB mv.  29.161,73  20.673,84 
 Diverse  0,00  601,00 
 Ulykkesforsikring  12.972,48  9.268,60 
 Personalepleje  34.119,43  14.274,45 
 Annoncering  8.441,00  18.586,00 
 Uddannelse  42.803,00  54.550,00 
 Bestyrelse  0,00  6.529,04 
 
 Personaleudgifter  4.122.969,05  3.068.899,38 
  
 3. Kontorholdsudgifter: 
 Kontorartikler  13.715,76  10.980,07 
 Tryksager  1.287,50  620,00 
 Porto  14.933,00  9.984,25 
 Telefon  44.897,55  38.629,86 
 Telefonassistance GF  18.960,00  13.980,00 
 Anskaffelser  56.409,66  79.871,91 
 Diverse incl. tidsskrifter  6.267,50  3.275,00 
 Revision incl. regulering tidligere år  39.110,00  30.000,00 
 Gebyrer  2.200,00  2.600,00 
 Kassedifferencer  62,50  0,00 
 Servicedisk/licensafgifter GF  25.075,84  15.648,55 
 Administration Udviklingsenheden GF  1.615,48  3.805,45 
 
 Kontorholdsudgifter  224.534,79  209.395,09 
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NOTER TIL REGNSKABET 
 
 2016  2015 
 4. Markedsføring, reklame: 
 Reklame incl. tilskud  57.896,07  114.311,92 
 Klubblade, kalendere, annoncer  2.487,50  750,00 
 Diverse/tilskud klubber  0,00  3.550,13 
 Gaver og blomster  6.185,70  4.083,70 
 
 Markedsføring, reklame  66.569,27  122.695,75 
 
 
 5. Goodwill: 
 Tilkøbt kundeportefølje  359.317,96  359.317,96 
 Afskrivning primo - 143.726,96 - 71.863,96 
 Årets afskrivning (o/5 år) - 71.863,00 - 71.863,00 
 
  143.728,00 215.591,00 
 
 6. Tilgodehavende Udviklingsenheden GF: 
 Tilgodehavende Udviklingsenheden GF  300.211,25  374.696,77 
 Hensættelse Udviklingsenheden GF - 300.211,25 - 374.696,77 

 Tilgodehavende Udviklingsenheden GF  0,00  0,00 

 
 7. Værdipapirer: 
 Aktier GF, medlemsselskab  300.500,00  291.300,00 
 Lollands Bank (anskaffelsespris)  8.640,00  8.640,00 
 
 Værdipapirer  309.140,00 299.940,00 
 
 
 8. Likvide beholdninger: 
 Kassebeholdning  1.407,50  2.441,50 
 Lollands Bank  209.048,35  122.479,62 
 Jyske Bank  931.807,37  1.632.340,56 
 Danske Bank  819.524,79  839.539,19 
 
 Likvide beholdninger  1.961.788,01 2.596.800,87 
 
 
 9. Egenkapital: 
 Saldo primo  1.605.386,55  2.447.270,96 
 Årets resultat - 576.875,33 - 841.884,41 
 1.028.511,22  1.605.386,55 
 Medlemsindskud, aktive  311.900,00  286.300,00 
 
 Egenkapital  1.340.411,22  1.891.686,55 

 

 10. Indestående skadesreserver 
I henhold til opgørelsen fra GF Forsikring Odense, indestår pr. 31/12-2016 i alt kr. 2.234.473  i 
skadesreserver inkl. renter. 

 
 


