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Ledelsespåtegning 
 
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten  for regnskabsåret 2016 for GF- 
Storkøbenhavn. 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 
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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  



Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold 
 
Hovedaktivitet 
Foreningens væsentligste aktivitet har været salg og formidling af private forsikringer og 
hermed beslægtet virksomhed. 
 
Foreningens økonomiske udvikling 
Foreningen er med virkning fra 1. januar 2016 fusioneret med GF Nordsjælland. 
 
Året har medført et resultat på kr. - 2.490.892 mod et forventet budget på kr. - 1.934.755. 
 
Der er givet tilsagn om støtte fra andre klubber og har modtaget ca. kr. 3.000.000 i 
begyndelsen af 2017. 
 
Bestyrelsen forventer et positivt resultat i det kommende år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anvendt regnskabspraksis 
 
 
Årsregnskabet for GF Storkøbenhavn 2016 er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. 
 
Uanset beskrevet ovenstående er årsrapporten aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse A.  
 
Generelt om indregning og måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes 
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes 
ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.  
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 
tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske 
fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver 
og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.  
 
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der 
indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som 
oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den 
akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.  
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer 
inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på 
balancedagen. 
 
Resultatopgørelsen 
 
Nettoomsætning 
Nettoomsætningen omfatter kontingent, provisioner samt administrationstilskud og 
indregnes i resultatopgørelsen, når der er opnået ret til dem og de vedrører året. 
 
Andre driftsindtægter og -omkostninger 
Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i 
forhold til virksomhedens aktiviteter. 
 
Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, 
lokaler mv. 
 
 
 



Anvendt regnskabspraksis 
 
 
Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt 
andre omkostninger til social sikring m.v. I personaleomkostninger er fratrukket 
godtgørelser fra offentlige myndigheder. 
 
 
Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der 
vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, 
samt transaktioner i fremmed valuta. 
 
Skat af årets resultat 
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i 
resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på 
egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. 
 
Balancen 
 
Materielle anlægsaktiver 
Ejendom Herlev er indregnet til værdi fastsat af ejendomsmægler i 2011 på kr. 3,250.000 
med tillæg af kr. 1.250.000, i alt kr. 4.500.000, hvilken værdi svarer til anskaffelsesprisen 
med tillæg af ca. 49% af ombygningsomkostningerne 
 
Ejendom afskrives med 2% pr. år 
 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede 
afskrivninger. 
 
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet 
brugstid. 
 
Aktivernes restværdi skønnes til nul. Der foretages liniære afskrivninger baseret på 
følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 
 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar nedskrives til forventet værdi for foreningen. 
 
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen 
mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på 
salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre 
driftsindtægter henholdsvis andre driftsudgifter. 
 
 
 
 
 



Anvendt regnskabspraksis 
 
 
Finansielle anlægsaktiver 
Aktiebeholdning i GF medlemskabet måles til kostpris, svarende til nominel værdi, og er 
ikke frit omsættelige. 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavende måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af 
forventede tab. 
 
Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger 
vedrørende efterfølgende regnskabsår. 
 
Likvider 
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender. 
Anvendt regnskabspraksis 
 
 
Skyldig skat og udskudt skat 
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen under 
Skyldig selskabsskat eller Aktuelle skattetilgodehavender 
 
Udskuds skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle 
mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, 
f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative 
beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse 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 indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser 
inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til 
nettorealisationsværdi. 
 
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 følge af ændringer i skattesatser indregnes i 
resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%. 
 
Gældsforpligtelser 
Gæld er målt til amortiseret kostpris,. 
 
 
 
 



Resultatopgørelse for 2016 
 
 

                                                                                                                                  Alene                         
                                                     Klub 148 
 
    2016  2015 
    kr. 1.000 kr. 
 
Provisioner    12.418.373  6.067 
Administrationstilskud m.v.    2.709.767  1.617 
Kontingenter    2.060.166  542 
Regulering medlemsindskud    718.800  220 
Transportregnskab    977.459  147 
Netværksprovision, Klub 158    476.701  0 
Tilskud Udviklingsenheden for 2016 a conto, Klub 158   1.384.000  0 
Tilskud Udviklingsenheden for 2015, Klub 148    251.646  0 
 
 
Indtægter i alt    20.996.912  8.593 
 
 
Personaleomkostninger    17.006.543  7.621 
Lokaleomkostninger    2.598.574  357 
Administrationsomkostninger    1.524.373  520 
Andre salgsfremmende omkostninger    1.036.901  129 
 
Udgifter i alt    22.166.391  8.627 
 
Resultat før afskrivninger    -1.169.479  -34 
 
Afskrivninger    1.321.386  218 
 
Resultat før finansielle poster    -2.490.865  -252 
 
Finansielle indtægter    1.601  0 
Finansielle udgifter    1.628            0 
 
 
Årets resultat, der overføres til næste år    -2.490.892  -252 
 
 
 
 
 
 
 
 



Balance pr. 31. December 2016 
 

Aktiver 
 

                                                                                                                                  Alene                       
                                                                                                                                Klub 148 
                                           
    2016  2015 
    kr. 1.000 kr. 
 
 
 
Materielle anlægsaktiver 
 Driftsmidler    226.404  128 
 Ejendom Herlev    4.050.000  4.140 
 Andel Ålekistevej    0  650 
 
     4.276.404  4.918 
 
Finansielle anlægsaktiver 
 Aktier/indskud i GF Forsikring    1.185.244     673 
 
     1.185.244     673 
 
Anlægsaktiver i alt    5.461.648  5.591 
 
 
Andel af Udviklingsenhedens egenkapital 
    (Midlerne er båndlagte og kan kun anvendes  
     til Udviklingsenhedens formål) 
 
 Saldo ultimo 2016                                                       0  0 
 
         0  0 
 
Omsætningsaktiver  
 Diverse tilgodehavender    822.291         3 
 Likvide midler    1.938.514  1.252 
 
     2.760.805  1.255 
 
 
Omsætningsaktiver i alt    2.760.805  1.255 
 
 
Aktiver i alt        8.222.453             6.846 
 
 



Balance pr. 31. December 2016 
 

Passiver 
 
    2016  2015 
    kr. 1.000 kr. 
 
Egenkapital 
 Saldo 1. Januar 2016    3.828.886  4.431 
    Tilgang fra Klub 158    -957.695  -350    
    Årets resultat    -2.490.892  -252 
 
Egenkapital i alt    380.299  3.829 
 
 
Langfristet gæld 
 Medlemsindskud    1.000.000     700 
 
     1.000.000     700 
  
Kortfristet gæld  
 Skyldige feriepenge    1.623.364     681 
 Regulering medlemsindskud    450.000     294 
 Anden gæld                    4.768.790             1.342 
 
     6.842.154  2.317 
 
 
Gæld i alt    7.842.154  3.017 
 
Passiver i alt    8.222.453  6.846 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specifikationer 
    2016  2015 
    kr. 1.000 kr. 
Provisioner 
 Porteføljeprovision    4.557.187  2.604 
 Tegningsprovision    7.070.406  3.005 
 Provision andre    790.780       458 
 
     12.418.373  6.067 
Administrationstilskud m.v. 
 Administrationstilskud    2.106.160  1.270 
 Administration af transportordning    603.607     347 
 
     2.709.767  1.617 
Kontingenter 
 Kontingenter    2.060.166     542 
 Rykkergebyr    0       0 
 
     2.060.166     542 
Transportregnskab 
 Transportkontingenter        4.024.049            2.317 
 Udførte transporter DAH       -2.442.983           -1.822 
 Diverse    -0           -1 
 Honorar transportordning    -603.607   -347 
 
     977.459      147 
Personaleomkostninger 
 Lønninger m.v., ikke opdelt, Klub 158        7.281.201                   0 
    Lønninger        6.914.847            5.402 
    Administration andre klubber    29.743        29 
 Bestyrelseshonorar    298.417   225 
     ATP    30.107     27 
    AER m.v.    83.632     83 
 Pension    916.850   819 
 Gruppeliv m.v.    49.076     54 
 Skattefri KM godtgørelse    -1.343     1 
     Personale    315.617     229 
 Kurser    77.449       0 
 Lønsumsafgift    1.010.947   752 
 
         17.006.543           7.621 
 
 
 
 
 
 

 



Specifikationer 
    2016  2015 
    kr. 1.000 kr. 
Lokaleomkostninger 
    Huslejeindtægt Vanløse    -0  -23 
 Husleje, varme, vand og el, Klub 158    2.116.769  227 
    Husleje, varme, vand og el    166.966  227 
    Ejendomsskat    28.934  26 
 Flytteomkostninger    16.038  0 
 Renovation og rengøring    120.661  85 
 Reparation og vedligehold    112.103  13 
 Forsikring og tyverialarm    25.778  29 
 Ejendomsmægler    11.325  0 
 
     2.598.574  357 
Administrationsomkostninger 
 Kontorartikler    92.828  22 
 Telefon    222.459  66 
    Telefonassistance fra kundeservice    38.730  42 
    GF Telefoni (U-Com)    109.398  42 
    IT Helpdisk    24.771  13 
    Andel HR-ydelser    89.065  40 
 Bogføringsassistance    129.775  36 
 Revisor    93.750  34 
    Momskonsulent    0  6 
 Forsikringer    30.597  0 
 Porto og gebyrer    45.070  43 
 Generalforsamling    77.359  16 
 Bestyrelsesmøder    10.320  9 
 Autodrift    67.059  0 
    Mindre nyanskaffelser    266.057  36 
    Software    41.257  88 
 Andre møder    16.203  14 
 Diverse    23.094  1 
     Altea og Cheval Blanc    146.581  0 
 
     1.524.373  520 
Andre salgsfremmende omkostninger 
 Annoncer og reklame    148.750  16 
 Tilskud seniorklub    14.863  7 
 Markedsføring    252.914  72 
 Tryksager    12.821  -8 
 Repræsentation    11.413  20 
    Rejseomkostninger    40.977  11 
    Udstillinger    12.463  11 
    Sponsorater, Klub 158    542.700  0 
  
     1.036.901  129 



 
Specifikationer 

    2016  2015 
    kr. 1.000 kr. 
Afskrivninger og op/nedskrivninger 
 Driftsmidler    1.231.386  128 
    Ejendom Herlev                                                                      90.000  90 

                                
    1.321.386  218 
Inventar 
 Anskaffelsessum primo  598.650    599 
    Afgang i regnskabsåret  -37.400                            0 
 Tilgang i regnskabsåret  1.367.690  1.928.940  0 
 
     1.928.940  599 
 Afskrivninger 
 Saldo primo  471.150    471 
    Tilbageførte afskrivninger  0                0 
     Årets afskrivninger  1.231.386  1.702.536  0 
 
     226.404  128 
Ejendom Herlev 
     Anskaffelsessum primo  7.201.121    7.201 
 Tilgang i regnskabsåret  0  7.201.121  0 
 
     7.201.121  7.201 
 Nedskrivninger 
 Saldo primo  3.061.121    2.971 
 Årets afskrivninger  90.000  3.151.121  90 
 
     4.050.000  4.140                                                        
                                                                                                                  
Andel Ålekistevej 
 Anskaffelsessum primo  343.626    344 
 Afgang  -343.626  0  0 
 
     0  344 
 Opskrivninger 
 Saldo primo  656.374    306 
 Tilbageført opskrivninger  -656.374  0  0 
 
     0  650 
 
 
 
 
 
 



Specifikationer 
    2016  2015 
 
 
Andel af Udviklingsenhedens egenkapital 
    (Midlerne er båndlagte og kan kun anvendes  
     til Udviklingsenhedens formål) 
 
 Saldo primo 2016                       865.835                  866 
    Til- og afgang                                                                                 -24.995                      0 
 
    Nedskrivning ultimo 2016                                    -840.840                  -866            
  
                       0                       0 
Anden gæld  
 Skyldige omkostninger, øvrige    243.268             90 
     Mellemregning GF    3.672.127           552 
 Porteføljeprovision           844.045                   700 
 Skyldig moms               9.350                      0 
  
         4.768.790               1.342 
 


