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Forening 

GF - Vestsjælland F.M.B.A. 

Boldhusgade 3 

4180 Sorø 

 

Hjemstedskommune: Sorø 

CVR-nummer: 11773486 

Regnskabsperiode: 1. januar 2021 - 31. december 2021  

 

Bestyrelse 

Jørgen Kristoffersen 

Claus Fischer 

Brian Pihl Pedersen 

Anders Køhler-Johansen 

Christian Bigandt Nielsen 
 

 

Revisor  
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Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2021 - 31. december 2021 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 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. 

december 2021. 

 

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

handler.  
 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

Sorø, 9. februar 2022 

 

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 2021 - 31. december 

2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Års-

regnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

 

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

stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. 

december 2021 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 International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers eti-

ske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores 

øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis 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 afvikle foreningen, ind-

stille 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 



GF - Vestsjælland F.M.B.A. 
 
 
 
Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 
 

5 

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 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, 9. februar 2022 

 
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 

Den verdensomspændende Coronasituation satte også sit præg på GF Vestsjælland, med hjemmearbejdspladser 

og lukning af kontorerne frem til påske i 2021. Det var svært for vores assurandører at få accept til at komme ud 

på kundebesøg for at gennemgå forsikringsbehovet, og dermed var det meget svært for dem at nå deres teg-

ningsbudgetter. Samlet set nåede vi derfor ikke i mål med tegningsbudgetterne, hvilket også afspejlede sig i 

tegningsprovisionerne. Det blev til dels opvejet af en omlægning af provisionerne i mellemregning med moder-

selskabet, hvor porteføljeprovisionerne var blevet hævet.  

 

Jyske Bank havde i en årrække været samarbejdspartner, med henvisningsaftale til klubberne i GF. Aftalen op-

hørte pr. 30.06.2021, men havde i realiteten ikke været i kraft fra årsskiftet, og dermed mistede vi meget aktivi-

tet, der skulle kompenseres på anden vis. Det lykkedes ikke, trods af en målrettet indsats flere steder og med 

særligt tryk på Skælskørområdet. 

 

Med indgangen til 2021 blev det nye medlemsbegreb indført, og der er gennem året blevet arbejdet på aftaler 

om nye medlemstilbud og øget reklame for fortsat tilbagebetaling til medlemmerne. Der udestår fortsat en 

større markedsopgave for selskabet før vi for alvor får formidlet, at alle forsikringstagere i GF bliver medlemmer. 

Alle bilpolicer, der var i kraft 31.12.2020 fik tilbagebetalt deres indskud på 100 kr.pr. police. Det samlede beløb 

udgjorde i alt 975.800 kr.  

 

Forskellen i lønudgifterne i årets regnskab skyldes en lavere bemanding ved udgangen af 2021 

 

De mange hjemmearbejdspladser betød færre biler på vejene, og dermed færre udgifter på bilskader og lavere 

erstatninger i forbindelse med indbrud. Klubbens skaderesultat blev opgjort til en tilbagebetaling på 10% mens 

øvrige private forsikringer kunne tilbagebetale 6%. På erhverv kunne vi tilbagebetale 4%. Begge dele er meget 

tilfredsstillende. Mange mennesker kørte færre kilometer, og derfor blev trækket på klubbens autohjælp mindre 

end budgetteret, hvilket gav en indtægt på 473.790 kr.  

 

Klubbens vedtægter foreskriver, at klubbens midler placeres på bankkonto og kan investeres i hertil hørende 

bankaktier, samt obligationer. Det har i 2021 betydet et urealiseret kurstab på værdipapirbeholdningen på 

180.443 kr. og akkumuleret over årene er beløbet i alt 442.924 kr. Med afsæt i dette resultat fremlægger besty-

relsen en vedtægtsændring på generalforsamlingen i 2022, så det fremover bliver muligt med placering i både 

aktiebaserede og obligationsbaserede investeringspuljer. 

 

Bestyrelsen anerkender, at klubbens medarbejdere har haft et svært og besværligt år, og alligevel viser resulta-

tet et overskud på 743.817 kr. hvilket er meget tilfredsstillende, og tages som udtryk for en velfungerende for-

sikringsklub med gode medarbejdere. 
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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  14.168.987  14.761 

  Udgifter til transporthjælp mv.  -2.233.435  -2.355 

  Bruttofortjeneste  11.935.552  12.406 

2  Salgsfremmende omkostninger  -326.192  -183 

3  Lokaleomkostninger  -413.272  -413 

4  Administrationsomkostninger  -437.482  -365 

5  Øvrige kapacitetsomkostninger  -1.258.294  -1.202 

6  Personaleomkostninger  -8.688.770  -8.339 

7  Afskrivninger, anlægsaktiver  -39.938  -40 

  Resultat før finansielle poster  771.605  1.865 

8  Finansielle indtægter  167.904  121 

9  Finansielle omkostninger  -195.692  -30 

  Resultat før skat  743.817  1.955 

10  Skat af årets resultat  0  -23 

  Årets resultat  743.817  1.932 

       

       

  Forslag til resultatdisponering:     

  Overført til egenkapital  743.817  1.932 

  Resultatdisponering i alt  743.817  1.932 
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  Aktiver pr. 31. december     

       

11  Goodwill  66.000  88 

  Immaterielle anlægsaktiver  66.000  88 

       

12  Grunde og bygninger  935.058  953 

  Materielle anlægsaktiver  935.058  953 

       

13  Tilgodehavende udbytte fra GF Forsikring A/S  0  0 

14  Aktier - GF Forsikring A/S  1.053.600  1.054 

15  Deposita  97.786  97 

  Finansielle anlægsaktiver  1.151.386  1.150 

       

  Anlægsaktiver i alt  2.152.444  2.191 

       

  Tilgodehavende skat  22.335  0 

  Periodeafgrænsningsposter  0  15 

  Tilgodehavender  22.335  15 

       

16  Aktier  1.340.946  1.124 

17  Investeringsforeningsbeviser  14.300.793  14.698 

  Værdipapirer og kapitalandele  15.641.739  15.822 

       

18  Likvide beholdninger  1.676.879  1.662 

       

  Omsætningsaktiver i alt  17.340.953  17.499 

       

  Aktiver i alt  19.493.397  19.691 
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  Passiver pr. 31. december     

       

  Medlemsindskud  0  1.078 

  Øvrige reserver  16.520.820  15.777 

  Egenkapital i alt  16.520.820  16.855 

       

19  Anden gæld  45.594  66 

  Langfristede gældsforpligtelser  45.594  66 

       

20  Leverandører af varer og tjenesteydelser  1.408.452  836 

  Medlemsindskud, udmeldte medlemmer de sidste 3 år  221.800  231 

  Skyldig skat  0  13 

21  Anden gæld  1.296.732  1.691 

  Kortfristede gældsforpligtelser  2.926.983  2.770 

       

  Gældsforpligtelser i alt  2.972.577  2.836 

       

  Passiver i alt  19.493.397  19.691 

       

       

22  Eventualaktiver   

23  Eventualforpligtelser   

24  Kontraktlige forpligtelser   

25  Pantsætninger og sikkerhedsstillelser   
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  Perioden 1. januar - 31. december     

       

  Medlemsindskud primo  1.077.800  1.063 

  Regulering, herunder ikke tilbagebetalt medlemsindskud  -111.000  -179 

  Årets nettoafgang  -975.800  133 

  Udmeldte medlemmer de sidste 3 år overført til gældsforpligtelser 9.000  61 

  Medlemsindskud ultimo  0  1.078 

       

  Øvrige reserver primo  15.777.003  13.845 

  Årets overførsel  743.817  1.932 

  Øvrige reserver ultimo  16.520.820  15.777 

       

  Egenkapital total  16.520.820  16.855 
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1 

 

Nettoomsætning 

 

 

 

 
       
  Kontingenter  830.368  659 
  Provision  4.839.589  5.197 
  Porteføljeprovision  5.215.404  3.208 
  Administrationstilskud  465.400  2.451 
  Ikke hævet medlemsindskud efter 3 år  111.000  175 
  Indtægter, autohjælp  2.707.225  3.071 

  Nettoomsætning i alt  14.168.987  14.761 
 

2 

 

Salgsfremmende omkostninger 

 

 

 

 
       
  Gaver og blomster  19.880  8 
  Annoncer  271.362  166 
  Køb af kundeemner/leads  34.950  9 

  Salgsfremmende omkostninger i alt  326.192  183 
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Lokaleomkostninger 

 

 

 

 
       

  Holbæk     
  Husleje  137.358  135 
  El, vand og varme  23.374  23 
  Vedligeholdelse  0  22 
  Rengøring  1.275  1 
  Fællesudgifter  0  1 

  Holbæk i alt  162.007  182 
       

  Rådhuspladsen, Slagelse     
  Husleje  154.932  155 
  El, vand og varme  24.556  25 
  Vedligeholdelse  17.087  2 
  Rengøring  4.768  5 
  Fællesudgifter  868  -1 

  Rådhuspladsen, Slagelsei alt  202.210  185 
       

  Boldhusgade, Sorø     
  Husleje  -2.700  -3 
  Forsikringer  5.445  5 
  Skatter og afgifter  16.105  15 
  El, vand og varme  16.097  20 
  Vedligeholdelse  47  1 
  Rengøring  14.061  6 

  Boldhusgade, Sorø i alt  49.054  45 
       

  Lokaleomkostninger i alt  413.272  413 
 

4 

 

Administrationsomkostninger 

 

 

 

 
       
  Kontorartikler/tryksager  11.867  14 
  Småanskaffelser  21.068  63 
  Telefonomkostninger  41.881  28 
  Porto  7.900  9 
  Revisorhonorar  37.125  36 
  Administrationstilskud GF  146.834  111 
  Forsikringer  11.996  13 
  Vagtværn  34.422  28 
  Møde- og opholdsudgifter  78.046  41 
  Kontingenter  7.995  9 
  Andre omkostninger  38.348  12 

  Administrationsomkostninger i alt  437.482  365 
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Øvrige kapacitetsomkostninger 

 

 

 

 
       
  Lønsumsafgift  1.258.294  1.202 

  Øvrige kapacitetsomkostninger i alt  1.258.294  1.202 
 
 

6 

 

Personaleomkostninger 

 

 

 

 
       
  Gager  8.278.224  7.722 
  Bestyrelseshonorar  140.000  140 
  Regulering feriepengeforpligtelse  17.693  218 
  Kursusomkostninger  82.897  91 
  Personaleomkostninger  22.795  22 
  Befordringsgodtgørelse  141.220  135 
  Rejseomkostninger  5.942  10 

  Personaleomkostninger i alt  8.688.770  8.339 

   

Foreningen har i regnskabsåret haft gennemsnitligt 14 beskæftigede (sidste år 13).   

  

 

7 

 

Afskrivninger, anlægsaktiver 

 

 

 

 
       
  Goodwill  22.000  22 
  Bygninger  17.938  18 

  Afskrivninger, anlægsaktiver i alt  39.938  40 
 

8 

 

Finansielle indtægter 

 

 

 

 
       
  Udbytte, noterede værdipapirer  167.904  65 
  Dagværdiregulering af værdipapirer  0  56 

  Finansielle indtægter i alt  167.904  121 
 

9 

 

Finansielle omkostninger 

 

 

 

 
       
  Renter, pengeinstitutter  14.943  29 
  Renter, Skat  307  1 
  Dagværdiregulering af værdipapirer  180.443  0 

  Finansielle omkostninger i alt  195.692  30 
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Skat af årets resultat 

 

 

 

 
       
  Skat af årets resultat  0  23 

  Skat af årets resultat i alt  0  23 
 

11 

 

Goodwill 

 

 

 

 
       
  Kostpris 1. januar  160.961  51 
  Tilgang i årets løb  0  110 
  Kostpris 31. december  160.961  161 
       
  Af- og nedskrivninger 1. januar  -72.961  -51 
  Årets af- og nedskrivninger  -22.000  -22 
  Afskrivninger 31. december  -94.961  -73 
       

  Goodwill i alt  66.000  88 
 

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  -353.684  -336 
  Årets af- og nedskrivninger  -17.938  -18 
  Afskrivninger 31. december  -371.622  -354 
       

  Grunde og bygninger i alt  935.058  953 
 

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 2021, 1.362 TDKK. Da klub-

ben ikke forventer at have direkte økonomisk værdi af udviklingsenheden er tilgodehavendet ned-
skrevet til DKK 0. Der er i note 22 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  1.054 
  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  10.684.702  9.262 
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Deposita 

 

 

 

 
       
  Deposita 1. januar  96.888  96 
  Tilgang i årets løb  898  1 

  Deposita i alt  97.786  97 
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Aktier 

 

 

 

 
       
  Kostpris 1. januar  1.598.758  998 
  Tilgang i årets løb  0  601 
  Kostpris 31. december  1.598.758  1.599 
       
  Værdireguleringer 1. januar  -474.774  -418 
  Årets værdireguleringer  216.962  -57 
  Værdireguleringer 31. december  -257.812  -475 
       

  Aktier i alt  1.340.946  1.124 
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Investeringsforeningsbeviser 

 

 

 

 
       
  Kostpris 1. januar  14.485.905  10.480 
  Tilgang i årets løb  0  4.006 
  Kostpris 31. december  14.485.905  14.486 
       
  Værdireguleringer 1. januar  212.293  99 
  Årets værdireguleringer  -397.405  113 
  Værdireguleringer 31. december  -185.112  212 
       

  Investeringsforeningsbeviser i alt  14.300.793  14.698 
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Likvide beholdninger 

 

 

 

 
       
  Danske Bank 3511095409  1.374.385  1.500 
  Sydbank 1300594  219.037  120 
  Danske Bank 7347146  83.457  42 

  Likvide beholdninger i alt  1.676.879  1.662 
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Anden gæld 

 

 

 

 
       
  Langfristet andel af skyldig købesum, goodwill  67.594  88 
  Overført til kortfristet gæld  -22.000  -22 

  Anden gæld i alt  45.594  66 
       
  Andel af langfristet gæld, der forfalder senere end 5 år  0  0 
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Leverandører af varer og tjenesteydelser 

 

 

 

 
       
  Leverandører af tjenesteydelser  234.416  37 
  Mellemregning GF A/S  1.174.036  799 

  Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt  1.408.452  836 
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Anden gæld 

 

 

 

 
       
  Skyldig A-skat mv.  213.508  625 
  Feriepengeforpligtelse funktionærer  1.061.224  1.044 
  Andel af langfristet gæld, der forfalder indenfor 1 år  22.000  22 

  Anden gæld i alt  1.296.732  1.691 
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Eventualaktiver 
   

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

nomisk trængte klubber. Da det alene er udviklingsenheden, der kan disponere over udbyttet indreg-

nes det ikke som et aktiv i balancen. Hvis klubben vælger at udtræde af samarbejdet omkring Udvik-

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

Ingen. 
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Kontraktlige forpligtelser 
   

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

pligtelse udgør 146 TDKK. 

 

Foreningen har indgået lejeaftale om leje af IT-udstyr med en restløbetid på 48 måneder. Restforplig-

telsen udgør 84 TDKK. 
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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 

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. 

 

Andre værdipapirer og kapitalandele  

Andre værdipapirer og kapitalandele under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.  

 

Modtaget udbytte og/eller renter, samt realiserede kursgevinster og tab er indregnet i regnskabsposten "Finan-

sielle indtægter". 

 

Likvide beholdninger 

Omfatter indestående på bankkonti. 

 

Egenkapital 

Medlemsindskud består af aktive og passive medlemmers vedtægtsmæssige indskudsbeløb. Med virkning pr. 1. 

januar 2021 opkræves ikke længere medlemsindskud og indbetalte medlemsindskud er ente tilbagebetalt eller 

indregnet 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.  

 

 


