
GF Finans og GF Ostsjaelland, klub 173 
Valdemarshaab 1,1. sal, 4600 K0ge 

Elisagardsvej 14, 4000 Roskilde 

C V R nr. 60 43 83 15 

Regnskab for 2017 

Godkendt pa den ordinaere generalforsamling den 12. april 2018 

Dirigent 



Ledelsens regnskabspategning 

V i har i dag aflagt arsrapporten for 2017 for GF Finans og GF 0stsjselland. 

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabsloven. 

V i anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmsessig og de udervede regnskabsmsssige sk0n for 
forsvarlige, ligesom arsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, som er relevante 
for at bed0mme forsikringsklubbens akonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at 
arsrapporten giver et retvisende billede af forsikringsklubbens aktiver og passiver, den finansielle 
stilling samt resultatet af forsikringsklubbens aktiviteter for regnskabsaret 2017. 

Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Roskilde, den 13. februar 2018 

Bestyrelsen: 

.sQ^— 

Steen Bakhaj Lasse Buus 
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Den uafhsengige revisors erklaering 

Jeg har udf0rt gennemgang af arsregnskabet for GF Finans og GF 0stsjslland for regnskabsarret 1. 
januar - 3 1 . december 2017. 

Ledelsen har ansvaret for arsregnskabet. Mit ansvar er pa grundlag af germemgangen at udtrykke en 
konklusion om arsregnskabet. 

Jeg har tilrettelagt og udfart gennemgangen med henblik pa at opna begrasnset sikkerhed for, at 
arsregnskabet ikke indeholder vaesentlige fejlinformation. Gennemgangen er begrsnset til forst og 
fremmest at omfatte foresp0rgsler til ledelsen samt analyse af regnskabstal og giver derfor mindre 
sikkerhed end en revision. Jeg har ikke udf0rt revision og udtrykker derfor ingen 
revisionskonklusion om arsregnskabet. 

Ved den udf0rte germemgang er jeg ikke blevet bekendt med forhold, der giver mig anledning til at 
konkludere, at arsregnskabet ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for 
regnskabsaret 1. januar - 31. december 2017 

Roskilde, den 13. februar 2018 

Konklusion 

Firm Hejberg 
Revisor 
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Anvendt regnskabspraksis 

Arsrapporten er aflagt efter arsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. 

Den anvendte praksis er uaendret i forhold til sidste ar. 

Generelt om indregning og maling 
I resultatopg0relsen indregnes indtsgter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgsrelsen indregnes 
ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger. 

Aktiver indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil tilflyde 
klubben, og aktivets vaerdi kan males palideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige okonomisker fordele vil 
fraga klubben, og forpligtelsens vasrdi kan males palideligt. 

Ved indregning og maling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden 
arsrapporten aflaegges, og som be- eller afkrasfter forhold, der eksisterede pa balancedagen. 

Resultatopgereisen 

Nettoindtaegter 
Nettoindtaegter indregnes i resultatopgereisen, nar der er opnaet ret til dem, og de vedrerer aret. 

Finansielle poster 
Finansielle indtaegter og omkostninger omfatter renteindtaegter og -omkostninger, realiserede og 
urealiserede kursgevinster og -tab vedrorende vasrdipapirer m.v. Finansielle indtaegter og udgifter 
indregnes med de belab, der vedrerer regnskabsaret. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Balancen 

Immaterielle aniaegsaktiver 
Nedskrivninger. 

Der afskrives lineaert fra det tidspunkt aktivet er taget i brug. Savel distributionsrettigbeder som 
goodwill afskrives over 7 ar. Dette begrundes i den gennemsnitlige arlige afgang i selskabet pa 
cirka 15% svarende til en udskiftning af hele portefeljen pa 7 ar. Den tilgang der har vaeret pd 
goodwill for Elisagardsvej 14,4000 Roskilde er sat til 5 ar, da det svarer til brugstiden for lokalet. 

Vaerdipapirer 
Andre vaerdipapirer males til dagsvasrdi. Aktiebeholdningen i GF Forsikring a/s males til kostpris, 
svarende til nominel vasrdi. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender males til amortiseret kostpris, hvilket saedvanligvis svarer til nominel vaerdi. 
Vasrdien reduceres med nedskrivning til imodegaelse af forventede tab. 

Andre gaeldsforpligtelser 
Andre gaeldsforpligtelser males til amortiseret kostpris, hvilket saedvanligvis svarer til nominel 
vaerdi. 
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GF Finans og GF 0stsjaelland - l<lub 173 

Resultatopg0relse 

Note 
Nettoindtaegter 
Udgifter til transporthjaelp m. v. 
Bruttofortjeneste 

Regnskab 
2016 

9.600.530 

1.176.792 
8.423.738 

Regnskab 
2017 

9.048.641 

1.216.729 
7.831.912 

Personaleomkostninger 
Honorar til bestyrelsen 
Salgsomkostninger 
Markedsforingstilskud og 
momsrefusion fra GF Odense 
Administrationsomkostninger 
Lokaleomkostninger 
Etablering i Roskilde 

Resultat f0r afskrivninger og 
finansielle poster 

5.632.186 
947.000 
223.574 

562.414 
329.597 

728.967 

6.356.180 
952.618 
348.337 

0 
762.761 
746.928 

-1.334.914 

Afskrivninger 
Resultat f0r finansielle 
poster 

664.507 

64.460 

838.925 

-2.173.839 

Finansielle indtaegter 
Finansielle udgifter 

15.179 
2 

13.569 
1.579 

Arets resultat 79,637 -2.161.848 
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GF Finans og GF 0stsjaelland - l<lub 173 

Balance 

Note 

Aktiver 

31/12 2016 31/12 2017 

Immaterielle aniaegsaktiver 
3 Distributionsrettigheder 2.270.286 2.569.229 
4 Goodwill 387.744 410.808 

Immaterielle aniaegsaktiver i alt 2,658.030 2.980.037 

Finansielle aniaegsaktiver 
Aktier i GF Forsikring a/s 633.413 633.413 
Finansielle aniaegsaktiver i alt 633.413 633.413 

Tilgodehavender 
Andre tilgodehavender 164.847 308.149 
Tilgodehavender i alt 164.847 308.149 

Likvide beholdninger 4.763.743 3.356.392 

Aktiver i alt 8.220.033 7.277.990 



GF Finans og GF 0stsjaelland - klub 173 

Balance 

31/12 2016 31/12 2017 

Passiver 

Indestaende 
"Egenkapital" primoaret 5.856.147 6.146.841 
/Cndring af indestaende ved fusion 211.057 0 
yCndring i afskrivning 322.007 
Overf0rt arets resultat 79.637 -2.161.848 
Indestaende i alt 6.146.841 4.307.000 

Kortfristede gaeldsforpligtelser 
Gaeld til GF Forsikring 663.266 1.511.267 
Leverand0r gaeld 
Medlemsindskud 624.200 624.200 
Anden gaeld 785.726 835.524 
Kortfristede gaeldsforpligtelser i alt 2,073.192 2.970.990 

Passiver i alt 8.220.033 7.277.990 



GF Finans og GF 0stsjaelland - l<lub 173 

Note 

Regnskab 
2016 

Regnskab 
2017 

Nettoindtaegter 
Kontingent 
Tegningsprovision 
Portef0ljeprovision 
Anden provision 
Administrationstilskud 
Vaekstprovision 
Transporthjaelp 
Salg af tegningsomrader 
Andre indtaegter 
Ikke haevet medlemsindskud 

450.989 
2.441.592 
2.921.978 

113.412 
1,915.840 

0 
1.622.619 

7.500 
126.600 

9.600.530 

653.518 
2.414.747 
2.136.440 

119.786 
1.150.764 

147.200 
1.802.298 

615.888 
0 

8.000 

9.048.641 
Personaleoml<ostninger 
L0nninger inkl. feriepenge 
L0nsumsafgift 
Pension 
Forsikringer 
Uddannelse 
0vrige personaleomkostninger 

4.163.086 
638.147 
635.339 

1.991 
121.904 

71.719 
5.632.186 

4.606.729 
739.535 
627.809 

46.346 
49.742 

286.020 
6.356.180 

Eventualforpligtelser, andre 0konomiske 
forpligtelser og 
sikkerhedsstillelser 
Klubben har lejeforpligtelser pa 583.860 983.856 

3 
4 

Distributionsrettigheder 
Goodwill 
Immaterielle aniaegsaktiver i alt 

2.270.286 
387.744 

2.658.030 

2.569.229 
410.808 

2.980.037 



GF Finans og GF 0stsjaelland - klub 173 

Note 

3 Distributionsrettigheder 
Akk. anskaffelsespris 
Tilgang kostpris 
Afgang kostpris 
Akk. anskaffelsespris ultimo 

Regnskab 
2016 

Regnskab 
2017 

2.837.857 

567.571 
2.270.286 

2.270.286 
1.010.931 

711.989 
2.569.228 

Regnskabsmaesslg vaerdi ultimo 2.270.286 2.569.228 

Distributionsrettighederne fra 2017 afskrives over 
7ar 

4 Goodwill 
Akk. Anskaffelsespris 
Tilgang kostpris 
Afgang kostpris 
Akk. Anskaffelsespris ultimo 

484.680 387.744 
150.000 

96.936 126.936 
387.744 410.808 

Regnskabsmaesslg vaerdi ultimo 387.744 410.808 

Goodwill fra 2014 afskrives over 7 ir. 
Goodwill fra 2017 afskrives over 5 ar. 
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Referat af generalforsamlingen den 12. april 2018 

Generalforsamlingen blev afholdt i Rish0j Idrsetscenter, Skolevej 4, 4600 K0ge. 

Formanden Jergen Petersen bed kl. 18.00 medlemmeme velkommen til et traktement pa stegt flaesk 
med persillesovs, 

Efter spisningen startede generalforsamlingen i henhold til dagsordenen kl. 19.30. 

Punkt 1. Valg af dirigent 
Jorgen Kristoffersen blev valgt som dirigent og takkede for valget og erklaerede samtidig 
generalforsamlingen for lovlig i henhold til klubbens vedtsgter herom, samt at der var 311 stemmer 
repraesenteret pa generalforsamlingen heraf 47 fremmedte og 264 fuldmagtsstemmer. 

J0rgen Kristoffersen fik forsamlingens godkendelse til at dagsordenens punkt 5 blev sndret til: 
Fastsaettelse af klubkontingent og kontingent til autohjaelp. 

Punkt 2. Bestyrelsens beretning 
Bestyrelsens beretning for aret 2017 i GF Finans og GF 0stsjffilland blev fremlagt af formanden 
Jergen Petersen. 

Herefter kom der folgende sporgsmal fra salen : 
Kan der tegnes ejerskifteforsikring i GF Forsikring? Svar: Ikke direkte i GF, men via en henvisning 
til Frida Forsikring eller Dansk Boligforsikring, som er samarbejdspartnere med GF. 

Er Kjagekontoret ikke for stort til det nuv^rende personale nu, hvor de 11 firma- fagklubber ikke 
laengere serviceres herfra? Svar: Bestyrelsen er opmaerksom pa problemet og fors0ger at fa et 
mindre kontorlokale, som samtidigt kan vaere beliggende pa et mere synligt sted end vores 
nuvaerende Kogekontor. 

Hvorfor blev det tidligere Roskilde kontor nedlagt? Svar: Det blev nedlagt pa grund af en darlig 
0konomi. Herefter k0bte vores klub Roskilde tegningsomradet og fik etableret det nye og mere 
synlige kontor pa Elisagardsvej taet pa Ro's Torv. 

Bestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt godkendt. 

Punkt 3. Forelceggelse af klubbens arsrapport til godkendelse 

Klubbens arsrapport blev fremlagt af J0rgen Petersen. 

Der kom felgende sporgsmal hertil fra salen: 
Hvad er forskellen pa et A regnskab og et B regnskab? Svar: Med klubbens nuvaerende storrelse er 
vi underlagt Erhvervsstyrelsens regler om, at der skal aflaegges et B-regnskab, som er meget mere 
omfattende end vores nuvsrende A regnskab og har krav om anvendelse af en godkendt revisor. 
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Hvorfor betaler klubben lensumsafgift? Svar: Pengeinstitutter og forsikringsselskaber betaler denne 
lensumsafgift, fordi disse selskaber ikke betaler moms. 

Hvorfor skal der betales et opkrasvningsgebyr pa forsikringsbetalingeme? Svar: Der skal ikke 
betales opkraevningsgebyr, nar der benyttes Betalingsservice til disse betalinger. 

Arsrapporten blev herefter enstemmigt godkendt. 

Punkt 4. Forslagfra bestyrelsen og/eller medlemmer 
a. Bestyrelsen havde sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen vedlagt 

sndringsforslag til § 1, § 9, § 10, § 13, § 15 og § 17. 

Formanden gennemgik og motiverede aendringsforslagene. 

Det blev foreslaet, at ordlyden i § 10 punkt 5. skulle vaere: 
Fastsaettelse af klubkontingent for det kommende ar. 

Det blev foreslSet, at ordet registreret i § 17 skulle aendres til godkendt. 

.^ndringsforslagene i paragraffeme 1, 9, 10, 13, 15 og 17 blev herefter i derme form alle 
enstemmigt godkendt. 

Punkt 5. Fastscettelse af klubkontingent for det kommende ar 

Bestyrelsen foreslog et klubkontingent pa 100 kr. 

Forslaget blev enstemmigt godkendt. 

Punkt 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. 

Lasse Buus, Stiig Broby og Lykke Outzen blev enstemmigt valgt og Frank R. Taarup blev ligeledes 
enstemmigt valgt som bestyrelses suppleant. 

Punkt 7. Valg af revisor og suppleant. 

Revisionsfirmaet Addere Revision blev enstemmigt valgt til revisor og som suppleant blev Prima 
Revision ligeledes enstemmigt valgt. 

Punkt 8. Eventuelt 

Spergsmal fra salen: 

Er der tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring? Svar: Ja, det er der tegnet for alle GF klubber. 
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Tilbyder GF ikke Isngere et kerekursus for medlemmeme? Svar: Pa gmnd af en vigende 
medlemsinteresse for disse k0rekurser, er der for tiden ikke nogen tilbud herom. 

Herefter blev der blandt de fremmodte medlemmer pa de nummererede indgangsbiUetter udtmkket 
20 flasker rodvin og udleveret 10 greenfee kort til Skovbo Golfklub. 

Da der ikke var yderligere punkter under eventuelt takkede Jergen Kristoffersen for god ro og orden 
og erklasrede generalforsamlingen for afsluttet kl. 21.00 

Efter generalforsamlingen blev de 25 vindeme af klubkonkurrencen udtrukket. 

Vindeme vil blive kontaktet for at oplyse deres konto nr. saledes, at gevinsteme pa hver 200 kr. 
kan blive overfert til de respektive konti. 

Dirigent: Jorgen Kristoffersen 

Koge, den 12 / 4 2018 
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Pa den ordinaere generalforsamling den 12. april 2018 er Jorgen Petersen i henhold til vedtaegteme § 
13 valgt til formand ved direkte valg. 

Efter generalforsamlingen den 12. april 2018 har den ovrige bestyrelse konstituerede sig siledes: 

Steen Bakhej nsstformand og sekretaer 

Lasse Buus kasserer 

Stiig Broby 

Lykke Outzen 

bestyrelsesmedlem 

bestyrel sesmedlem 

jGlpeen Petersen Steen Bakhoj ̂  Lasse B Lykk^ Qutzen 


