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Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2018 
for GF Kronjylland Klub 159. 
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar - 
31. december 2018.  
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 
omhandler. 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
Randers SØ, den 25/3 2019 
 
Bestyrelse 
 
 
 
 
Lars Meier 
Formand  
  
  

Karsten Jensen 
  
  
  

Lars Bo Nielsen 
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Til medlemmerne af GF Kronjylland Klub 159 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for GF Kronjylland Klub 159 for perioden 1. januar - 31. december 2018, der 
omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes 
efter årsregnskabsloven. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar - 
31. december 2018 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 
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 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 
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 foreningens 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 
foreningen, 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. Fejlinformation 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. 
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• 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 foreningens 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 foreningens 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 foreningen 
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. 
 
Randers C, den 25/3 2019 
 
REVIMIDT 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr.: 34480370 

 
 
Arne Rasmussen 
Statsautoriseret revisor 
mne9856 
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Foreningen GF Kronjylland Klub 159 
Marsvej 3 
8960  Randers SØ 

    
  Telefon: 86 43 57 05     
  E-mail: gfkronjylland@gfforsikring.dk 
    
  CVR-nr: 39 32 47 17 
  Stiftet: 04. august 1968 
  Kommune: Randers 
   Regnskabsår: 1. januar - 31. december 
    
Bestyrelse Lars Meier, formand 
 Karsten Jensen 
 Lars Bo Nielsen 
  
Pengeinstitut Sparekassen Kronjylland, Spentrup Afdeling 

Jennumvej 1 
8981 Spentrup 
 

Revisor REVIMIDT 
 Godkendt Revisionspartnerselskab 
 Niels Brocks Gade 12, 2. 
 8900 Randers C 
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Foreningens væsentligste aktiviteter 
Foreningens væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at varetage medlemmernes 
interesse i forsikringsselskabet GF FORSIKRING A/S, hvor medlemmernes biler er forsikrede, samt 
formidle forsikringer i henhold til Lov om Forsikringsformidling. 
 
Udviklingen i foreningens aktiviteter og økonomiske forhold 
Foreningen har fortsat sine normale driftsaktiviteter. 
Årets underskud er ikke tilfredsstillende, men er især præget af værdipapirreguleringer samt bod på 
rabatforbrug fra selskabet. Uden disse 2 poster er resultatet som budgetteret. 
 
Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag 
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke 
foreningens finansielle stilling. 
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GENERELT 
 
Årsregnskabet for GF Kronjylland Klub 159 for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser for regnskabsklasse A. 
 
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. 
 
Generelt om indregning og måling 
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. 
 
Indtægter 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, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, 
nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af 
beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, 
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. 
 
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 afdrag og 
tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle 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. 
 
Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta. 
 
Leasing 
Ydelser til operationelle leasingkontrakter indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden. 
Restforpligtelsen oplyses under eventualforpligtelser. 
 
RESULTATOPGØRELSEN 
 
Nettoomsætning 
Nettoomsætningen består af provisioner og administrationstilskud ved salg af forsikringer og indregnes i 
resultatopgørelsen i takt med indtjeningen. 
 
Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på 
debitorer, operationelle leasingomkostninger mv. 
 
Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til 
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foreningens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. 
 
Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede 
kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt værdireguleringer vedrørende kapitalandele. Udbytte 
fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres. 
 
Ekstraordinære indtægter 
Ekstraordinære indtægter indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller 
transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift, og som ikke forventes at være af tilbagevendende 
karakter. 
 
BALANCEN 
 
Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af 
akkumulerede af- og nedskrivninger. 
 
Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og 
reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på 
anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. 
 
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet 
som en ændring i regnskabsmæssigt skøn. 
 
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen 
omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte 
produktionsomkostninger. 
 
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de 
enkelte bestanddele er forskellige.  
 
  
 

Brugstid Restværdi 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 
 

3-10 år 0 % 

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/andre driftsomkostninger. 
 
Finansielle anlægsaktiver 
Andre værdipapirer 
Kapitalandele i GF Medlemselskabet A/S indregnes til kostpris. Kapitalandele i Udviklingsenheden 
indregnes til kr. 0, da klubben ikke kan disponere over aktivet. 
 
Deposita 
Deposita måles til anskaffelsespris. 
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Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 
 
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. 
 
Værdipapirer og kapitalandele 
Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter værdipapirer optaget til handel 
på et reguleret marked, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af 
den senest noterede salgskurs. 
 
Gældsforpligtelser 
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret 
kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
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 1 Nettoindtægter  4.353.414 3.826.370 
   Udgift til transporthjælp  -610.685 -665.363 
     

   DÆKNINGSBIDRAG  3.742.729 3.161.007 
   

 2 Personaleomkostninger  -4.240.493 -4.321.948 
 3 Salgsomkostninger  -303.410 -120.107 
 4 Administrationsomkostninger  -116.436 -145.532 
 5 Lokaleomkostninger  -118.162 -275.351 
 6 Øvrige kapacitetsomkostninger  -1.961 -2.243 
     

 KAPACITETSOMKOSTNINGER  -4.780.462 -4.865.181      

 DRIFTSRESULTAT  -1.037.733 -1.704.174 
   

 7 Andre finansielle indtægter  347.672 124.913 
 8 Andre finansielle omkostninger  -541.964 -45.523 
     

 RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER  -1.232.025 -1.624.784 
   

 9 Ekstraordinære indtægter  366.901 250.000 
 10 Ekstraordinære omkostninger  -539.490 0 
     

 RESULTAT FØR SKAT  -1.404.614 -1.374.784      

 RESULTAT  -1.404.614 -1.374.784      

   

   FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING  
   Overført resultat  -1.404.614 -1.374.784 
     

 DISPONERET I ALT  -1.404.614 -1.374.784      
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 11 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  0 0 
     

   Materielle anlægsaktiver  0 0 
     

 12 Andre værdipapirer og kapitalandele  262.683 262.683 
   Deposita  45.625 45.625 
     

 Finansielle anlægsaktiver  308.308 308.308      

 ANLÆGSAKTIVER  308.308 308.308      

   

   Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  444.960 339.901 
 13 Andre tilgodehavender  0 12.500 
     

 Tilgodehavender  444.960 352.401      

 14 Andre værdipapirer og kapitalandele  3.526.357 4.056.552 
     

 Værdipapirer og kapitalandele  3.526.357 4.056.552      

 15 Likvide beholdninger  30.000 171.872 
     

 OMSÆTNINGSAKTIVER  4.001.317 4.580.825      

   

 AKTIVER  4.309.625 4.889.133      
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   Medlemsindskud  459.796 440.081 
   Overført resultat  1.782.459 3.121.388 
     

 16 EGENKAPITAL  2.242.255 3.561.469 
     

   

 17 Kreditinstitutter  506.796 0 
 18 Leverandører af varer og tjenesteydelser  1.166.495 938.098 
 19 Anden gæld  394.079 389.566 
     

 Kortfristede gældsforpligtelser  2.067.370 1.327.664      

   GÆLDSFORPLIGTELSER  2.067.370 1.327.664 
     

   

 PASSIVER  4.309.625 4.889.133      

   

 20 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.  
 21 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser  
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 1 Nettoindtægter  
 Klub-kontingent  258.296 213.935 
 Provision medlemmer  1.384.019 1.228.340 
 Provision ikke medlemmer  201.560 170.307 
 Netværksprovision  192.717 119.873 
 Portefølgeprovision medlemmer  737.758 685.929 
 Portefølgeprovision ikke medlemmer  108.198 97.811 
 Administrationtilskud klub 159  474.659 432.592 
 Kontingent Transporthjælp  996.207 877.583      

 Nettoindtægter i alt  4.353.414 3.826.370      

   

 2 Personaleomkostninger  
 Antal personer beskæftiget  7 8 
   

 Gager  2.395.410 2.287.649 
 Bestyrelseshonorar  45.000 24.000 
 Feriepengeforpligtelse, primo  -350.893 -384.990 
 Feriepengeforpligtelse, ultimo  380.973 350.893 
 Assurandør løn  1.029.518 1.346.622 
 Pension  372.615 353.483 
 Arbejdsskadeforsikring  828 742 
 Lønsumsafgift  365.486 351.474 
 Kursusudgifter, bøger og lignende  85.935 79.648 
 Befordringsgodtgørelse  23.051 13.425 
 Befordringsgodtgørelse assurandør  86.965 92.717 
 Løndadministration GF Odense  12.770 13.461 
 Andel HR ydelser GF Odense  28.153 26.629 
 Løntilskud  -235.318 -233.805 
     

 Personaleomkostninger i alt  4.240.493 4.321.948      

   

 3 Salgsomkostninger  
 Repræsentation  12.476 13.126 
 Annoncer  290.934 106.981 
     

 Salgsomkostninger i alt  303.410 120.107      
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 4 Administrationsomkostninger  
 Kontorartikler  12.866 37.266 
 Tryksager  0 3.611 
 Licens Microsoft  18.000 26.838 
 Forsikringer  2.751 7.777 
 Servicering servicedisk  8.023 8.428 
 Telefon  7.801 5.117 
 Tlf. assistance kundeservice  5.100 9.450 
 Porto  1.022 1.891 
 Revisorhonorar  20.499 18.749 
 Mødeudgifter - generalforsamling  40.374 26.405      

 Administrationsomkostninger i alt  116.436 145.532      

   

 5 Lokaleomkostninger  
 Husleje  93.990 209.485 
 Vedligeholdelse  13.319 18.030 
 EL vand og varme  10.853 41.736 
 Diverse  0 6.100 
     

 Lokaleomkostninger i alt  118.162 275.351      

   

 6 Øvrige kapacitetsomkostninger  
 Seniorklub  2.332 2.243 
 Punktskat  -371 0 
     

 Øvrige kapacitetsomkostninger i alt  1.961 2.243      

   

 7 Andre finansielle indtægter  
 Renter, pengeinstitutter  649 500 
 Renter/udbytter, værdipapirer  347.023 124.413 
 Resultatandel Udviklingsenheden  -19.877 -57.939 
 Værdiregulering Udviklingsenheden  19.877 57.939      

 Andre finansielle indtægter i alt  347.672 124.913      
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 8 Andre finansielle omkostninger  
 Renter, pengeinstitutter  1.278 186 
 Gebyrer mv.  5.743 3.905 
 Renter, kreditorer  667 102 
 Værdiregulering værdipapirer  534.276 41.330 
     

 Andre finansielle omkostninger i alt  541.964 45.523      

   

 9 Ekstraordinære indtægter  
 Garanti fra Udviklingsenheden  237.500 250.000 
 Refusion af udbytteskat fra tidligere år  129.401 0 
     

 Ekstraordinære indtægter i alt  366.901 250.000      

   

 10 Ekstraordinære omkostninger  
 Merforbrug rabat 2017  539.490 0      

 Ekstraordinære omkostninger i alt  539.490 0      

   

 11 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  
   
 Kostpris, primo  0 49.038 
 Afgang i årets løb  0 -49.038      

 Kostpris 31. december 2018  0 0 
     

 Af-/nedskrivninger, primo  0 -49.038 
 Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver  0 49.038      

 Af-/nedskrivninger 31. december 2018  0 0 
     

 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar i alt  0 0      
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 12 Andre værdipapirer og kapitalandele  
   
 Kostpris, primo  391.097 449.036 
 Afgang i årets løb  -19.877 -57.939      

 Kostpris 31. december 2018  371.220 391.097 
     

 Af-/nedskrivninger, primo  -128.414 -186.353 
 Årets af-/nedskrivninger  19.877 57.939      

 Af-/nedskrivninger 31. december 2018  -108.537 -128.414 
     

 Andre værdipapirer og kapitalandele i alt  262.683 262.683      

   

Andre værdipapirer og kapitalandele er aktier nom. 262.683 kr. i GF Medlemsselskabet A/S samt 
andele i Udviklingsenheden. 
 

   

 13 Andre tilgodehavender  
 Andre tilgodehavender  0 12.500      

 Andre tilgodehavender i alt  0 12.500      

   

 14 Andre værdipapirer og kapitalandele  
 Obligationer og aktier  3.526.357 4.056.552 
     

 Andre værdipapirer og kapitalandele i alt  3.526.357 4.056.552      

   

 15 Likvide beholdninger  
 Bankkonto  0 140.865 
 Garant  30.000 30.000 
 Guldkrone  0 1.007      

 Likvide beholdninger i alt  30.000 171.872      

   



GF Kronjylland Klub 159 

 

 NOTER 
  
   
   
 2018 2017 
 

 Side 18 

 16 Egenkapital  
 Egenkapital primo  3.561.369 4.864.953 
 Årets resultat  -1.404.614 -1.374.784 
 Medlemsindskud, tilgang  85.600 71.400 
 Medlemsindskud, udbetalt  -100 -100 
 Overført til overført resultat  -65.685 -62.869 
 Overført fra medlemsindskud  65.685 62.869      

 Egenkapital ultimo  2.242.255 3.561.469      

 Egenkapitalen specificeres således:  

 Medlemsindskud primo  439.981 431.650 
 Medlemsindskud, tilgang  85.600 71.400 
 Medlemsindskud, udbetalt  -100 -100 
 Overført til overført resultat  -65.685 -62.869 
     

 Medlemsindskud ultimo  459.796 440.081 
     

 Overført resultat, primo  3.121.388 4.433.303 
 Overført fra medlemsindskud  65.685 62.869 
 Årets resultat  -1.404.614 -1.374.784      

 Overført resultat ultimo  1.782.459 3.121.388 
     

 Forslag til udbytte for regnskabsåret ultimo  0 0 
 Egenkapital ultimo  2.242.255 3.561.469      

   

   

 17 Kreditinstitutter  
 Bankkonto  506.796 0 
     

 Kreditinstitutter i alt  506.796 0      

   

 18 Leverandører af varer og tjenesteydelser  
 Leverandører af varer og tjenesteydelser  1.145.995 920.098 
 Revisorhonorar  20.500 18.000 
     

 Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt  1.166.495 938.098      
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 19 Anden gæld  
 Skyldig ATP  6.248 5.680 
 Skyldige feriepenge  0 26.839 
 Skyldige øvrige bidrag  6.858 6.154 
 Afsat skyldig feriepengeforpligtelse  380.973 350.893 
     

 Anden gæld i alt  394.079 389.566      

   

 20 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.  
Foreningen har indgået et uopsigeligt lejemål indtil 1. december 2019. Herefter kan lejemålet opsiges 
med 6 måneders varsel. Lejeforpligtelsen udgør 133 tkr. pr. 31. december 2018. 

   

 21 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser  
Foreningen har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser. 

   

 

 


