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Forening 

GF - Vestsjælland F.M.B.A. 

Boldhusgade 3 

4180 Sorø 

 

Hjemstedskommune: Sorø 

CVR-nummer: 11773486 

Regnskabsperiode: 1. januar 2020 - 31. december 2020  

 

Bestyrelse 

Jørgen Kristoffersen 

Claus Fischer 

Brian Pihl Pedersen 

Anders Køhler-Johansen 

Christian Bigandt Nielsen 
 

 

Revisor  

Dansk Revision Slagelse 

Godkendt revisionsaktieselskab 

Ndr. Ringgade 74 

4200 Slagelse 
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Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2020 - 31. december 2020 for GF - Vest-

sjælland F.M.B.A.. 

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

 

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle 

stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. 

december 2020. 

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen om-

handler.  
 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

Sorø, 15. februar 2021 

 

Bestyrelsen: 

 

 

Jørgen Kristoffersen Claus Fischer Brian Pihl Pedersen 

Formand 

 

 

Anders Køhler-Johansen Christian Bigandt Nielsen  
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Til medlemmerne i GF - Vestsjælland F.M.B.A. 

 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for GF - Vestsjælland F.M.B.A. for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 

2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og 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 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. 

december 2020 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 revisionspåteg-

ningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i overensstem-

melse 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 nød-

vendig 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 grund-

lag 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 overensstem-

melse 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 indfly-

delse 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 yderli-

gere 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 revisi-

onsbevis, 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 revisionshandlin-

ger, 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 regnskabs-

mæssige 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 oplys-

ninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklu-

sion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspå-

tegning. 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 noteoplysnin-

gerne, 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 ledelsesberet-

ningen, 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 forbin-

delse 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. 
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Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med års-

regnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejl-

information i ledelsesberetningen. 

 

Slagelse, 15. februar 2021 

 
Dansk Revision Slagelse 
Godkendt revisionsaktieselskab, CVR-nr. 29919801 

 

 

 

Kim Thomas Nielsen 

Partner, Statsautoriseret revisor 

mne28660 
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Foreningens væsentligste aktiviteter 

Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser over for forsikringsselskabet GF Forsikring A/S, hvor 

medlemmernes biler er forsikrede, samt formidle forsikringer i henhold til lov om Forsikringsformidling. 

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 

Året blev meget påvirket af Corona pandemien og vi måtte det meste af marts og april måned lukke kontorerne 

ned, og oprette hjemmearbejdspladser. Efter åbningen var der begrænset adgang for kunder, og der blev etab-

leret nyseskærme ved skranken og opstillet håndsprit ved indgangen. Fysiske møder blev i stort omfang afløst 

af virtuelle møder, og assurandørerne havde meget svært ved at træffe aftaler om kundebesøg. Det lykkedes 

alligevel at holde det nytegningsniveau, som var fastlagt i budgettet, og med en stor indsats af medarbejderne, 

kom året ud med et tegningsresultat på 106%. Dette har været stærkt medvirkende til at klubbens overskud blev 

på 1.932.156 kr. Resultatet er desuden påvirket af et overskud på klubbens autohjælp på 715.429 kr. og af for-

skellige udgiftsposter, der blev mindre end budgetteret.  

 

I henhold til klubbens strategi om fortsat udvikling af porteføljen, blev der i 2020 ansat yderligere en assurandør 

med særlig fokus på Landbo- og erhvervsforsikringer. 

 

Medlemmerne har kørt færre kilometer i 2020 på grund af nedlukningen, og det har påvirket udgifterne på 

autohjælpen, der blev noget mindre end budgetteret. Pandemien har også påvirket bilskaderegnskabet, der kom 

ud med et overskud på 15%. På øvrige brancher var der et overskud på 4%, beregnet på det samlede overskud 

for alle klubber i selskabet. 

 

Det lave renteniveau har betydet en udgift på 29.338 kr. i negative renter, og bestyrelsen har derfor i august 

måned investeret 600.000 kr. i aktier i Danske Bank og sidst på året placeret 4.000.000 kr. i forskellige investe-

ringsfonde baseret på obligationer. Herunder ca. 1,6 mio. kr. i etiske og grønne obligationer. 

 

Generalforsamlingen i 2020 måtte afholdes uden fysisk fremmøde, og blev afviklet med formand, næstformand 

og dirigent som eneste deltagere på klubkontoret. Alle tilmeldte medlemmer fik brev med orientering om at 

fysisk fremmøde ikke var muligt, men at der kunne stemmes på de tilsendte stemmesedler. Det bevirkede, at 

generalforsamlingen blev afviklet med i alt 36 stemmer. 

 Det blev med 35 stemmer for besluttet, at alle forsikringstagere over 18 år skulle være medlemmer fra 

01.01.2021, og de nødvendige vedtægtsændringer i forhold til dette blev ligeledes vedtaget. Vedtagelsen betød 

bl.a. at indskud på 100 kr. er blevet afskaffet med virkning fra 01.05.2020. Dette medførte endvidere, at med-

lemmer med bilforsikring i kraft den 01.01.2021, der har indbetalt indskud, får beløbet tilbage i forbindelse med 

præmieopkrævningen for 2021. Denne vedtagelse fulgte en beslutning af alle klubber i GF Forsikring, for efter-

følgende at blive godkendt i den enkelte klub. 
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Gennem det nye medlemsbegreb lover vi ”Overskud til hinanden” og definerer, hvad vi mener i fire medlems-

løfter: 

 Gode forsikringer med overskudsdeling.  

 Nærværende hjælp, når skaden sker.  

 Personlig og lokal rådgivning.  

 Medlemskab med fælles fordele 

 

Hændelser efter regnskabsårets afslutning 

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af foreningens 

forhold væsentligt. 
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  Perioden 1. januar - 31. december     

       

1  Nettoomsætning  14.761.452  13.673 

  Udgifter til transporthjælp mv.  -2.355.286  -2.371 

  Bruttofortjeneste  12.406.166  11.302 

2  Salgsfremmende omkostninger  -182.784  -216 

3  Lokaleomkostninger  -412.544  -448 

4  Administrationsomkostninger  -365.472  -389 

5  Øvrige kapacitetsomkostninger  -1.201.842  -1.205 

6  Personaleomkostninger  -8.339.034  -7.702 

  Resultat af primær drift  1.904.490  1.342 

7  Afskrivninger, anlægsaktiver  -39.938  -18 

  Resultat før finansielle poster  1.864.552  1.324 

8  Finansielle indtægter  120.873  286 

9  Finansielle omkostninger  -30.015  -2 

  Resultat før skat  1.955.410  1.608 

10  Skat af årets resultat  -23.254  -17 

  Årets resultat  1.932.156  1.591 

       

       

  Forslag til resultatdisponering:     

  Overført til egenkapital  1.932.156  1.591 

  Resultatdisponering i alt  1.932.156  1.591 
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  Aktiver pr. 31. december     

       

11  Goodwill  88.000  0 

  Immaterielle anlægsaktiver  88.000  0 

       

12  Grunde og bygninger  952.996  971 

  Materielle anlægsaktiver  952.996  971 

       

13  Tilgodehavende udbytte fra GF Forsikring A/S  0  0 

14  Aktier - GF Forsikring A/S  1.053.600  1.054 

15  Deposita  96.888  96 

  Finansielle anlægsaktiver  1.150.488  1.150 

       

  Anlægsaktiver i alt  2.191.484  2.121 

       

  Periodeafgrænsningsposter  15.000  12 

  Tilgodehavender  15.000  12 

       

16  Aktier  1.123.983  581 

17  Investeringsforeningsbeviser  14.698.199  10.579 

  Værdipapirer og kapitalandele  15.822.182  11.160 

       

18  Likvide beholdninger  1.661.987  3.506 

       

  Omsætningsaktiver i alt  17.499.169  14.678 

       

  Aktiver i alt  19.690.654  16.798 
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  Passiver pr. 31. december     

       

19  Medlemsindskud  1.077.800  1.063 

20  Øvrige reserver  15.777.004  13.845 

  Egenkapital i alt  16.854.804  14.908 

       

21  Anden gæld  66.023  0 

  Langfristede gældsforpligtelser  66.023  0 

       

22  Leverandører af varer og tjenesteydelser  835.656  772 

  Medlemsindskud, udmeldte medlemmer de sidste 3 år  230.800  292 

  Skyldig skat  12.705  0 

23  Anden gæld  1.690.666  826 

  Kortfristede gældsforpligtelser  2.769.827  1.890 

       

  Gældsforpligtelser i alt  2.835.850  1.890 

       

  Passiver i alt  19.690.654  16.798 

       

       

24  Eventualaktiver   

25  Eventualforpligtelser   

26  Kontraktlige forpligtelser   

27  Pantsætninger og sikkerhedsstillelser   



GF - Vestsjælland F.M.B.A. 
 
 

    2020  2019 

Noter  DKK  1.000 DKK 
 

12 

 

1 

 

Nettoomsætning 

 

 

 

 
       
  Kontingenter  658.614  522 
  Provision  5.197.401  4.761 
  Porteføljeprovision  3.208.253  3.046 
  Administrationstilskud  2.451.270  2.366 
  Ikke hævet medlemsindskud efter 3 år  175.200  233 
  Indtægter, autohjælp  3.070.715  2.745 

  Nettoomsætning i alt  14.761.452  13.673 
 

2 

 

Salgsfremmende omkostninger 

 

 

 

 
       
  Gaver og blomster  7.985  25 
  Annoncer  166.137  191 
  Køb af kundeemner eller leads  8.663  0 

  Salgsfremmende omkostninger i alt  182.784  216 
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Lokaleomkostninger 

 

 

 

 
       

  Holbæk     
  Husleje  134.665  132 
  El, vand og varme  23.115  27 
  Vedligeholdelse  21.870  0 
  Rengøring  1.275  21 
  Fællesudgifter  1.050  2 

  Holbæk i alt  181.975  181 
       

  Rådhuspladsen, Slagelse     
  Husleje  154.558  153 
  El, vand og varme  25.132  31 
  Vedligeholdelse  1.825  4 
  Rengøring  4.515  5 
  Fællesudgifter  -566  1 

  Rådhuspladsen, Slagelse i alt  185.465  193 
       

  Boldhusgade, Sorø     
  Husleje  -3.150  -6 
  Forsikringer  5.306  5 
  Skatter og afgifter  15.252  16 
  El, vand og varme  20.412  25 
  Vedligeholdelse  888  28 
  Rengøring  6.396  6 

  Boldhusgade, Sorø i alt  45.104  73 
       

  Lokaleomkostninger i alt  412.544  448 
 

4 

 

Administrationsomkostninger 

 

 

 

 
       
  Kontorartikler/tryksager  14.451  12 
  Småanskaffelser  63.014  37 
  Telefonomkostninger  27.900  29 
  Porto  9.142  11 
  Revisorhonorar  36.125  34 
  Administrationstilskud GF  111.155  140 
  Forsikringer  12.940  11 
  Vagtværn  28.346  34 
  Møde- og opholdsudgifter  41.367  57 
  Kontingenter  8.967  7 
  Andre omkostninger  12.065  17 

  Administrationsomkostninger i alt  365.472  389 
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Øvrige kapacitetsomkostninger 

 

 

 

 
       
  Generalforsamling  0  108 
  Lønsumsafgift  1.201.842  1.096 

  Øvrige kapacitetsomkostninger i alt  1.201.842  1.204 
 

6 

 

Personaleomkostninger 

 

 

 

 
       
  Gager  7.722.216  7.339 
  Bestyrelseshonorar  140.000  140 
  Regulering feriepengeforpligtelse  217.940  24 
  Kursusomkostninger  91.405  0 
  Personaleomkostninger  22.312  35 
  Befordringsgodtgørelse  134.837  159 
  Rejseomkostninger  10.324  4 

  Personaleomkostninger i alt  8.339.034  7.702 

       
  Gennemsnitlig antal beskæftigede  13  13 

 

7 

 

Afskrivninger, anlægsaktiver 

 

 

 

 
       
  Rettigheder  22.000  0 
  Bygninger  17.938  18 

  Afskrivninger, anlægsaktiver i alt  39.938  18 
 

8 

 

Finansielle indtægter 

 

 

 

 
       
  Udbytte, noterede værdipapirer  64.882  225 
  Dagværdiregulering af værdipapirer  55.992  60 

  Finansielle indtægter i alt  120.873  286 
 

9 

 

Finansielle omkostninger 

 

 

 

 
       
  Renter, pengeinstitutter  29.338  2 
  Renter, Skat  677  0 

  Finansielle omkostninger i alt  30.015  2 
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Skat af årets resultat 

 

 

 

 
       
  Skat af årets resultat  23.254  16 

  Skat af årets resultat i alt  23.254  17 
 

11 

 

Goodwill 

 

 

 

 
       
  Kostpris 1. januar  50.961  51 
  Tilgang i årets løb  110.000  0 
  Kostpris 31. december  160.961  51 
       
  Af- og nedskrivninger 1. januar  -50.961  -51 
  Årets af- og nedskrivninger  -22.000  0 
  Afskrivninger 31. december  -72.961  -51 
       

  Goodwill i alt  88.000  0 
 

12 

 

Grunde og bygninger 

 

 

 

 
       
  Kostpris 1. januar  1.306.680  1.307 
  Kostpris 31. december  1.306.680  1.307 
       
  Af- og nedskrivninger 1. januar  -335.746  -318 
  Årets af- og nedskrivninger  -17.938  -18 
  Afskrivninger 31. december  -353.684  -336 
       

  Grunde og bygninger i alt  952.996  971 
 

13 

 

Tilgodehavende udbytte fra GF Forsikring A/S 

 

 

 

 
       
  Kostpris 1. januar  1.225.546  1.226 
  Kostpris 31. december  1.225.546  1.226 
       
  Værdireguleringer 1. januar  -1.225.546  -1.226 
  Værdireguleringer 31. december  -1.225.546  -1.226 
       

  Tilgodehavende udbytte fra GF Forsikring A/S i alt  0  0 
       
  Udbyttet er deponeret i en Udviklingsenhed og udgør pr. 31. december 2020, 1.570 TDKK. Da klub-

ben ikke forventer at have direkte økonomisk værdi af udviklingsenheden er tilgodehavendet ned-
skrevet til DKK 0. Der er i note 23 oplyst om eventualaktiv som følge af mulighed for at modtage en 
del af det deponerede udbytte. 
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Aktier - GF Forsikring A/S 

 

 

 

 
       
  Kostpris 1. januar  1.053.600  989 
  Tilgang i årets løb  0  64 
  Kostpris 31. december  1.053.600  1.054 
       

  Aktier - GF Forsikring A/S i alt  1.053.600  1.054 
       
  Ikke indregnet skadesreserve, der henstår i GF Forsikring A/S  9.262.490  6.123 
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Deposita 

 

 

 

 
       
  Deposita 1. januar  96.008  95 
  Tilgang i årets løb  880  1 

  Deposita i alt  96.888  96 
 

16 

 

Aktier 

 

 

 

 
       
  Kostpris 1. januar  998.129  998 
  Tilgang i årets løb  600.629  0 
  Kostpris 31. december  1.598.758  998 
       
  Værdireguleringer 1. januar  -417.626  -321 
  Årets værdireguleringer  -57.149  -96 
  Værdireguleringer 31. december  -474.775  -417 
       

  Aktier i alt  1.123.983  581 
 

17 

 

Investeringsforeningsbeviser 

 

 

 

 
       
  Kostpris 1. januar  10.479.806  10.480 
  Tilgang i årets løb  4.006.099  0 
  Kostpris 31. december  14.485.905  10.480 
       
  Værdireguleringer 1. januar  99.153  -58 
  Årets værdireguleringer  113.141  157 
  Værdireguleringer 31. december  212.294  99 
       

  Investeringsforeningsbeviser i alt  14.698.199  10.579 
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Likvide beholdninger 

 

 

 

 
       
  Danske Bank 3511095409  1.500.132  88 
  Sydbank 1300594  120.261  3.408 
  Danske Bank 7347146  41.594  10 

  Likvide beholdninger i alt  1.661.987  3.506 
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Medlemsindskud 

 

 

 

 
       
  Medlemsindskud 1. januar  1.063.000  1.025 
  Regulering, herunder ikke tilbagebetalt medlemsindskud  -179.300  -233 
  Årets nettotilgang  132.500  249 
  Udmeldte medlemmer de sidste 3 år overført til gældsforpligtelser 61.600  23 

  Medlemsindskud 31. december  1.077.800  1.063 

       

  Som anført i ledelsesberetningen ændres reglerne for medlemsindskud for bilforsikringer pr. 
01.01.2021, hvorfor medlemsindskud tilbagebetales til medlemmerne i forbindelse med præmieop-
krævningen for 2021. 
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Øvrige reserver 

 

 

 

 
       
  Saldo primo  13.844.848  12.254 
  Årets overførsel  1.932.156  1.591 

  Øvrige reserver i alt  15.777.004  13.845 
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Anden gæld 

 

 

 

 
       
  Langfristet andel af skyldig købesum, goodwill  88.023  0 
  Overført til kortfristet gæld  -22.000  0 

  Anden gæld i alt  66.023  0 

       

  Andel af langfristet gæld, der forfalder senere end 5 år  0  0 
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Leverandører af varer og tjenesteydelser 

 

 

 

 
       
  Leverandører af tjenesteydelser  1.002  14 
  Mellemregning GF A/S  798.654  722 
  Revisorhonorar  36.000  35 

  Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt  835.656  772 
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Anden gæld 

 

 

 

 
       
  Skyldig A-skat mv.  625.135  0 
  Feriepengeforpligtelse funktionærer  1.043.531  826 
  Kortfristet andel af skyldig købesum, goodwill  22.000  0 

  Anden gæld i alt  1.690.666  826 
 

24 

 

Eventualaktiver 
   

Klubben har som anført i note 13 deponeret udbytte i Udviklingsenhed med det formål at støtte øko-

nomisk trængte klubber. Hvis klubben vælger at udtræde af samarbejdet omkring Udviklingsenheden 

vil det være muligt at få refunderet en del af det deponerede beløb. 
 

25 

 

Eventualforpligtelser 
   

Ingen. 
 

26 

 

Kontraktlige forpligtelser 
   

Foreningen har indgået huslejekontrakter med 6 måneders opsigelsesfrist. Den samlede huslejefor-

pligtelse udgør 145 TDKK. 
 

27 

 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
   

Ingen. 
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Generelt 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. 
 

 

Herudover har foreningen valgt at følge visse bestemmelser fra overliggende regnskabsklasser. 
 

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

 

Generelt om indregning og måling 

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 ressourcer vil fragå forenin-

gen, 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 årsrapporten aflæg-

ges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af 

finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes om-

kostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte for-

pligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været 

indregnet i resultatopgørelsen. 

 

Resultatopgørelsen 

 

Indtægtskriterium 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, når der er opnået ret til dem og de vedrører regnskabsåret.  

 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter løn og gage mv. til foreningens personale. 

 

Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og 

-tab vedrørende værdipapirer. 
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Skat af årets resultat 

Årets skat, som består af årets aktuelle skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til 

årets resultat. Forventet skat af årets resultat opgøres på baggrund af den del af forsikringsklubbens overskud, 

der hidrører fra omsætningen på ikke medlemmer. 

 

Balancen 

 

Immaterielle anlægsaktiver 

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger fordeles 

lineært over den forventede brugstid.  

 

Der indgår forventede brugstider som følger: 

 

Goodwill     1-5 år. 

 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære 

afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi. 

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfat-

ter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar 

til at blive taget i brug. Der afskrives ikke på grunde. 

 

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger rest-

værdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Ved ændring i afskrivningsperioden eller rest-

værdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn. 

 

Der indgår forventede brugstider og restværdier som følger: Brugstid Restværdi 

Bygninger                                                                            50 år 0% 

 

Finansielle anlægsaktiver 

Andre værdipapirer, som består af børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser, måles til dagsværdi på 

balancedagen. 

 

Ikke noterede værdipapirer, der omfatter aktier i GF Medlemsskabet A/S, måles til kostpris. Værdipapirer, der 

måles til kostpris, nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er mindre. Som genindvindingsværdi an-

vendes den største værdi af salgsværdi og kapitalværdi. 

 

Deposita måles til kostpris. 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles i balancen til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af 

forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender. 
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Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter-

følgende regnskabsår. 

 

Likvide beholdninger 

Omfatter indestående på bankkonti. 

 

Egenkapital 

Medlemsindskud består af aktive og passive medlemmers vedtægtsmæssige indskudsbeløb. 

 

Medlemsindskud for udmeldte medlemmer indregnes i tre år efter udmeldelse som en gældsforpligtelse. 

 

Såfremt udmeldte medlemmer ikke har anmodet om tilbagebetaling af indskudsbeløbet inden for 3 år efter op-

hør af aktivt medlemskab, overføres indskudsbeløbet via resultatopgørelsen til klubbens øvrige reserver. 

 

Gældsforpligtelser 

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 

 

Skyldig skat  

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skat-

tepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.  

 

 


