
GF Finans og GF ®stsjaelland, klub 173
Valdemarshaab  I. I . sat, 4600 Koge

Elis,agardsvej  14, 4000 Roskilde

CVR nr. 60 43 83 ls

Regnskab for 2018

Godkendt pa den ordina3re generalforsamling den  10. april 2019

Ledelsens regnskabspategning



Vi har i dag aflagt arsrapporten for 2018 for GF Finans og GF ®stsjalland.

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskab§praksis for hensigtsma3ssig og de udovede regnskabsmaessige sk®n for
forsvarlige, ligesom arsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, som er relevante for at
bed®mme forsikringsklubbens okonomiske forhold. Det er derfor voles opfattelse, at ar§rapporten giver et
retvisende billede af forsikringsklubbens aktiver og passiver. den finansielle stilling saint resultatet af
forsikringsklubbens aktiviteter for regnskabsaret 2018.

Arsrapporten indstj lles til generalforsainlingens godkendelse.
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Den uaThaengige revisers pategning pa arsregnskabet
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Ti] medlemmerne i GF Finans og GF ®stsjaB]land, klub 173

Konklusion

Vi  har revideret  arsregnskabet for GF Finans og GF ®stsja3lland, klub  173  for regnskabsaret  I. januar -31.
december 2018, der om fatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgrrelse, balance og noter. Arsregnskabet
aflaegges efter anvendt regnskabspraksis pa side 5 og arsregnskabsloven klasse A.

Det  er  vores  opfattelse,  at  arsregnskabet  giver  et  retvisende  billede  af foreningens  aktiver,  passiver  og
finansielle  stilling pr.  31.  december 2018  saint  af resultatet  af foreningens aktiviteter  for regnskabsaret  I.

januar   -    31.    deeember   2018    i    overensstemmelse    med   anvendt    regnskabspi.aksis   pa    side    5    og
arsregnskabsloven klasse A.

Grund]ag for konk]usion

Vi  har lldfort  vores  revision  i  overenss[elnmelse med internationale  standarder om  revision og de yderligere
krav,  der  er  gaeldende  i  Danmark.  Vores  ansvar  ifolge  disse  standarder  og  krav  er  naBrmere  beskrevet  i
revisionspategningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af arsregnskabet". Vi er uaflia3ngige af foreningen i
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav,
der er gaeldende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores ®vrige etiske forpligtelser i henhold lil disse regler og
krav.  Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstrgekkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.

Ledelsens ansvar for firsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i overenssteinmelse
med foreningens vedtaegter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den inteme kontrol. som ledelsen anser for
nodvendig  for  at  udarbejde  et  ai.sregnskab  uden  va3sentlig  fejlinformation,  uanset  om  denne  skyldes
besvigelser eller fejl.

Ved  udarbejdelsen  af arsregnskabet  er  ledelsen  ansvarlig  for  at  vurdere  foreningens  evne  til  at  fortsaBtte
driften; at oplyse om forhold vedr®rende fortsat drift, hvor dette er relevant; saint at udarbejde arsregnskabet
pa  grundlag af regnskabsprincippet  om  fortsat  drift,  medmindre  ledelsen  enten  har til  hensigt  at ]ikvidere
foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk altemativ end at gore dette.

Revi§ors ansvar for revisionen af arsregnskabet

Vores  mal   er  at  opna   hoj   grad   af  sikkerhed  for,   om   arsregnskabet  son   helhed  er  uden   va=sentlig
fejlinformation,  uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspategning med en
konklusion. H®j  grad af sikkerhed er et h®jt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision,
der  udfores  i  overensstemmelse  ined  internationale  standarder  om  revision  og  de  yderligere  krav,  der  ei.
gaeldende  i  Danmark,  altid  vil  afda3kke  vaBsentlig  fejlinformation, nar sadan  findes.  Fejlinformationer kan
opsta  son  folge  af besvigelser  eller  fejl  og  kan  betragtes  som  vaesentlige.  hvis  det  med  rimelighed  kan
forventes,    at    de    enkeltvis    eller    samlet    har    indflydelse    pa    de    ¢konomiske    beslutninger,    som
regnskabsbrugeme traeffer pa grundlag af arsregnskabet.
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Som  led  i  en  revision,  der  udfores  i  overensstemmelse  med  internationale  standarder  om  revision  og  de

yderligere  krav,  der  er  ga3ldende  i  Danmark,  foretager  vi  faglige  vurderinger og  opretholder  professionel
skepsis under revisionen. Herudover:

ldentificerel.  og  vurderer  vi  risikoen  for  \Ja3sentlig  fejlinformation  i  arsregnskabet,  uanset  om  denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udforer revisionshandlinger som reaktion pa disse  risici  saint
opnar revisionsbevis. der er tilstra3kkeligt og egnet lil  at danne grundlag for vores konklusion.  Risikoen
for  ikke  at  opdage  vaesentlig  fejlinfomation  forarsaget  af  besvigelser  er  hojere  end  ved  vesentlig
fejlinformation   fordrsaget   af  fejl.   idet   besvigelser   kan   omfatte   sammensva3rgelser,   dokumentfalsk,
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesa3ttelse af intern kontrol.

Opnar   vi   foi.staelse   af  den   inteme   kontrol   ned   relevans   for   revisionen   for  at   kunne   udfonne
revisionshandlinger,   der  er  passende  efter  omstaendighedeme,  men   ikke   for  at   kunne  udtrykke  en
konklusion om effektiviteten af foreningens inteme kontrol.

Tager  vi  stilling  til.  om  den  regnskabspraksis,  som  er  anvendt  af ledelsen,  er  passende,  saint  om  de
regnskabsmaessige sk®n og tilknyttede oplysninger. som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af arsregnskabet pa grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift  er  passende,  saint  om  der  pa  grundlag  af  det  opnaede  revisionsbev\is  er  vesentlig  usikkerhed
forbundet  med  begivenheder  eller  forhold,  der  kan  skabe  betydelig  tvivl  om  foreningens  evne  til  at
fortsaette driften. Hvis vi konkluderer, at der er en va3sentlig iisikkerhed. skal vi i vores revisionspategning

gore   opma=rksom   pa   oplysninger   heroin   i   arsregnskabet   eller,   hvis   sadanne   oplysninger   ikke   er
tilstra3kkelige,  modificere vores konklusion.  Vores  konklusioner er baseret pa det revisionsbevis,  der er
opnaet  frem  til  datoen  for  vores  revisionspategning.   Fremtidige  begivenheder  eller  forhold  kan  dog
medfare, at foreningen ikke laengere kan fortseette driften.

Tager   vi   stilling   lil   den   samlede   pra3sentation,   struktur   og   indhold   af  arsregnskabet.   herunder
noteoplysningeme, saint om arsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder pa
en sadan made, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi  kommunikerer  ned  den  ©verste  ledelse  om  blandt  andet  det  planlagte  om fang  og  den  tidsmagssige
placering  af revisionen  saint  betydelige  revisionsma3ssige  observationer,  herunder  eventuelle  betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Koge,denap.f$2Oi9

Addere Revision
Statsautoriseret revisionspartnerselskab
(CVR-nr.]4 58 99 92)

Bf!rSnr#dftyfre'h
Statsautoriseret Revisor
MNE31474
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Anvendt regnskabspraksis

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

Den anvendte praksis er uandret i forhold lil sidste ar.

Generelt om indregning og ma]ing
I resu]tatopg®relsen indregnes indtaBgter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgrrelsen jndregnes ligeledes
alle oinkostninger, herunder afskrivninger.

Aktjver indregnes i balancen, mar det er sandsynligt, at fremtidige ®konomiske fordele vil tilflyde klubben,
og aktivets vaBrdi kan males palideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, mar det er sandsynligt, at fremtidige ®konomisker fordele vil frag&
klubben. og forpligtelsens vgBrdi kan males palideligt.

Ved indregning og maling tages hensyn lil forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden arsrapporten
aflaegges, og som be-eller afkra3fter forhold, der eksisterede pa balancedagen.

Resultatopgore]sen

Nettoindteegter
Nettoindtaegter indregnes i resultatopgorelsen, mar der er opnaet ret lil dem, og de vedrorer aret.

Finansielle poster
Finansielle indtaBgter og omkostninger om fatter renteindta3gter og comkostninger. Finansielle indtaegter og
udgifter indregnes med de bel®b, der vedr®rer regnskabsaret,
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Anvendt regnskabspraksis

Ba]ancen

lmmaterie]le an]eegsaktiver
lmmaterielleanla3gsaktiveromfatterdistributionsrettighederoggoodwillogmalestilkostprismedfrodragaf
akkumulerede af-og nedskrivninger.

Der afskrives linea3rt fra det tidspunkt aktivet er taget i brug. Savel distributionsrettigheder son goodwill
afskrives over 5-7 ar. Dette begrundes i den gennemsnitlige arlige afgang i selskabet pa cirka  15% svarende
lil en udskiftning af hele portefaljen pa 7 ar. Den tilgang der har va3ret pa goodwill for Elisagardsvej  14,
4000 Roskilde er sat lil 5 ar, da det svarer til brugstiden for ]okalet.

Vaei.dipapirer
Andl.e verdipapirer males lil dagsvandi. Aktiebeholdningen i GF Forsikring a/s males til kostpris9 svarende
lil noininel va=rdi.

Tilgodehavender
Tilgodehavender inales lil amortiseret kostpris. hvilket sa3dvanligvis svarer til nominel vaerdi. Vaerdien
reduceres ned nedskrjvning tit im®degaelse af forventede tab,

A ndre ga}ldsforpligtelser
Andre grldsforpligtelser males til amortiseret kostpris, hvilket saedvanligvis svarer lil nominel vaerdi.
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GF Finans og GF ®stsjaelland -K]ub 173

Resultatopgorelse

NettoindtaBgter
Udgifter til transporthjaelp in.v.
Bruttofortjeneste

Persona[eomkostninger
Honorar til bestyrelsen
Sa]gsomkostninger
Markedsforingstilskud og
Momsrefusion fra GF Odense
Administrationsomkostninger
Loka]eomkostninge].
Resultat for afskrivninger og rinansielle
Poster

Afski.ivninger

Resultat for finamsielle poster

Finansielle indtaBgter
Finansielle udgifter

Arets resultat

2017

9.048.641
-I.216.729

7.831.912

6.356.180
952.618
348.338

0
762.761
746.928

-1334.913

838.925

-2.173.838

13.569
-      I.579

-2.16].648

2018

1 I.723.294
-I.420.608
10J02.685

7.846.329
491.042
628.570

-  281.000

382.764
702.006

532.974

838.925

-305.951

5.064
-   I.284

-302.171
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GF Finans og GF ®stsjaBlland -Klub 173

Balance

Note

Aktiver
I mmateriel]e anleegsaktiver
Distributionsrettiglieder
Goodwill
lmmateriel]e an]aegsaktiver

Finansielle anlaegsaktiver
Aktier i GF Forsikring a/s
Finansielle anlaBgsaktiver i alt

Tilgodehavender
Depositum
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender

Likvide beholdninger

Aktiver i alt

31/12 2017

2.569.229
410.808

2.98o.o37

633.413
EEiiii

308.149
0

308.149

3.356.391

7.277.990

31/12 2018

I.857.240
283.872

2.141.112

652.800
EE]HlfflH

247.138
20.066

267.3o4

4.05S.587

7.116.703

8



GF Finans og GF ®stsjaelland -Klub 173

Balance

Note

31/12 2017

Passiver
Egenkapital primo aret                                       6.146.841
Alndring af aktiekapita] i GF Forsikring a/s
{flndring i afskrivning
Overfort arets resultat
Indestaende i all

Kortfristede gaeldsforpligter
Gee]d ti] GF Fol.sikring a/s
Leverandor gaeld
Medlemsindskud
Anden gae]d
Kortfristede gaeldsforpligtelser i alt

Passiver i all

322.007
- 2.161.848

4J07.000

I.511.267
0

624.200
835.523

2.970.990

7.277.990

31/12 2018

4.307.000
4.812

-302.171

4.009.641

I.315.523
172.687
652.800
966.052

3.107.062

7.116.703

9



GF Finans og GF ®stsjaBlland -Klub 173

Note

Nettoindtsegter
Kontingent
Tegningsprovision
Portefoljeprovision
Anden provision
Administrationstilskud
Vseksq)I.ovision
TransporthjaBlp
Andre indtaegter
Med]emsindskud
Overf®rt fra 2017
Indtapgter i alt

Persona]eomkostninger
Lonninger inkl. feriepenge
Lonsumsudgift
Pension
Forsikringer
Uddannelse
®vrige pet.sonaleomkostninger
Persona]eomkostninger i all

Eventue]]e forpligtei., andres okonomjske
forpligter og sikkerhedsstillelse
Klubben har lejeforpligtelser pa kl..

Distributionsrettiglieder
Goodwi]]
Immaterielle anlaegsaktiver i a]t

2017

6S3.518
2.414.747
2.136.440

119.786
1.150.764

147.200
I.802.298

615.888
8.000

0
9.048.641

4.606.728
739.535
627.809
46.346
49.742

286.020
6.356.180

983.856

2.569.229
410.808

2.980.037

2018

551.808
4.007.457
2jl7.832

24.741
I.294.955

790.787
2.026.022

74.217
221.loo
414.374

11.723.294

5.596.247
912.151
788.344
44.666
50.775

454.146
7.846.329

2.967.000

I.857.240
283.872

2.141.112
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31/12 2017 31/12 2018

GF Finans og GF ®stsjaelland -Klub 173

Distributionsrettigheder
Akk. anskaffelses|.I.is
Tilgang kostpl.is
Afgang kostpi.is
Akk. anskaffelses|}ris u]timo

RegnskabsmaBssjg vserdi ultimo

2.270.286
I.010.981

ul.2&
2.569.228

2.569.228

Distributionsrettighederne fra 2014 afskrives over 7 £r
Distributionsrettighederne fra 2017 afskrives over 5 ar

Goodwill
Akk. anskaffelses|}ris primo
Tilgang kostpris
Afgang kostpris
Akk. anskaffe]ses|)ris ultimo

Regnskabsmaessig veerdi

Goodwill fra 2014 afskrives over 7 ar
Goodwill fra 2017 afskrives over 5 ar

387.744
150.000
126.936
410.808

410.808

2.569.229

711.989
I.857.240

I.857.240

410.808

126.936
283.872

283.872
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