Resultatopgørelse for 2016

Alene
Klub 148
2016
kr.

2015
1.000 kr.

Provisioner
Administrationstilskud m.v.
Kontingenter
Regulering medlemsindskud
Transportregnskab
Netværksprovision, Klub 158
Tilskud Udviklingsenheden for 2016 a conto, Klub 158
Tilskud Udviklingsenheden for 2015, Klub 148

12.418.373
2.709.767
2.060.166
718.800
977.459
476.701
1.384.000
251.646

6.067
1.617
542
220
147
0
0
0

Indtægter i alt

20.996.912

8.593

Personaleomkostninger
Lokaleomkostninger
Administrationsomkostninger
Andre salgsfremmende omkostninger

17.006.543
2.598.574
1.524.373
1.036.901

7.621
357
520
129

Udgifter i alt

22.166.391

8.627

Resultat før afskrivninger

-1.169.479

-34

1.321.386

218

-2.490.865

-252

1.601
1.628

0
0

-2.490.892

-252

Afskrivninger
Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter

Årets resultat, der overføres til næste år

Balance pr. 31. December 2016
Aktiver
Alene
Klub 148
2016
kr.

Materielle anlægsaktiver
Driftsmidler
Ejendom Herlev
Andel Ålekistevej

2015
1.000 kr.

226.404
4.050.000
0

128
4.140
650

4.276.404

4.918

1.185.244

673

1.185.244

673

5.461.648

5.591

0

0

0

0

822.291
1.938.514

3
1.252

2.760.805

1.255

Omsætningsaktiver i alt

2.760.805

1.255

Aktiver i alt

8.222.453

6.846

Finansielle anlægsaktiver
Aktier/indskud i GF Forsikring

Anlægsaktiver i alt

Andel af Udviklingsenhedens egenkapital
(Midlerne er båndlagte og kan kun anvendes
til Udviklingsenhedens formål)
Saldo ultimo 2016

Omsætningsaktiver
Diverse tilgodehavender
Likvide midler

Balance pr. 31. December 2016
Passiver
2016
kr.
Egenkapital
Saldo 1. Januar 2016
Tilgang fra Klub 158
Årets resultat

2015
1.000 kr.

3.828.886
-957.695
-2.490.892

4.431
-350
-252

380.299

3.829

1.000.000

700

1.000.000

700

1.623.364
450.000
4.768.790

681
294
1.342

6.842.154

2.317

Gæld i alt

7.842.154

3.017

Passiver i alt

8.222.453

6.846

Egenkapital i alt

Langfristet gæld
Medlemsindskud

Kortfristet gæld
Skyldige feriepenge
Regulering medlemsindskud
Anden gæld

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 2016 for GFStorkøbenhavn. Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver
årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling
samt resultat.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Herlev, den 26. februar 2017

Direktion:

______________________
Susie Uldall Klausen

Bestyrelse:

__________________
Kim Friland
Formand

____________________
Caspar Rose

____________________
Lars Strande Balslev

__________________
Ulrich Søgård

__________________
Johnny Mølbæk

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Til medlemmerne i GF - Storkøbenhavn
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for GF - Storkøbenhavn for regnskabsåret 1. januar – 31.
december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og specifikationer, herunder
anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets
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 udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den
interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne
til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant;
samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift,
medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, 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 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 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:


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 selskabets 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 selskabets 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 selskabet 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.
Greve, den 26. februar 2017

Ib Kold-Christensen Registreret revisor ApS
CVR nr. 13481040
Ib Kold-Christensen Registreret revisor

