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Godkendt pa den ordinaere generalforsamling den 8. april 2016 

Dirigent: 



Ledelsens regnskabspategning 

V i har i dag aflagt arsrapporten for 2015 for GF Finans og GF 0stsjaelland. 

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabsloven. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmaessig og de udevede regnskabsmasssige sken for 
forsvarlige, ligesom arsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der 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 2015. 

Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

K0benhavn, den 1. marts 2016 

Bestyrelsen: 

J0rgen Petersen SteenBakh0J Frank Petersen TimFrandsen 
Formand 
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Den uafhsengige revisors erklaering 

Jeg har udf0rt gennemgang af arsregnskabet for GF Finans og GF ©stsjslland for regnskabsaret 1. 
j anuar -31 . december 2015. 

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

Jeg har tilrettelagt og udfcrt gennemgangen med henblik pa at opna begraenset sikkerhed for, at 
arsregnskabet ikke indeholder vsesentlig fejlinformation. Gennemgangen er begraenset til farst og 
fremmest at omfatte forespergsler til ledelsen samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre 
sikkerhed end en revision. Jeg har ikke udfert revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion 
om arsregnskabet. 

Konklusion 

Ved den udfarte gennemgang 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 
fmansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for 
regnskabsaret 1. januar - 31. december 2015. 

Kebenhavn, den 1. marts 2016 

Finn 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 cm indregning og maling 
I resultatopg0relsen indregnes indtasgter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgerelsen indregnes 
ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger. 

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

Forpligtelser indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige 0konomiske fordele vil fraga 
klubben, og forpligtelsens vaerdi kan males palideligt. 

Ved indregning og maling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der iiremkommer inden 
arsrapporten aflasgges, og som be- eller afkrsefter forhold, der eksisterede pa balancedagen. 

RESULTATOPG0RELSEN 

Nettoindt£egter 

Nettoindtaegter indregnes i resultatopg0relsen, nar der er opnaet ret til dem, og de vedrarer aret. 

Finansielle poster 

Finansielle indtaegter og omkostninger omfatter renteindtaegter og -omkostninger, realiserede og 
urealiserede kursgevinster og -tab vedrerende vasrdipapirer m.v, Finansielle indtaegter og udgifter 
indregnes med de beleb, der vedr0rer regnskabsaret. 
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Anvendt regnskabspraksis 

BALANCEN 

Immaterielle aniaegsaktiver 
nedskrivninger. 

Der afskrives lineasrt fra det tidspunkt aktivet er taget i brug. Savel distributnonsrettigheder som 
goodwill afskrives over 7 ar. Dette begrundet i den gennemsnitlige arlige afgang i selskabet pa cirka 
15 % svarende til en udskiftning af hele portef0ljen pa 7 ar. 

Vaerdi papirer 
Andre vaerdipapirer males til dagsvsrdi. Aktiebeholdning i GF Medlemsselskabet a/s males til 
kostpris, svarende til nominel vsrdi. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender males til amortiseret kostpris, hvilket saedvanligvis svarer til nominel vsrdi. 
Vaerdi en reduceres med nedskrivning til imedegaelse af forventede tab. 

Andre gaeldsforpligtelser 
Andre gaeldsforpligtelser males til amortiseret kostpris, hvilket saedvanligvis svarer til nominel vaerdi. 
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Resultatopg0relse 

Note 

1 Nettoindtaegter 
Udgifter til transporthjaelp m.v. 
Bruttofortjeneste 

Personaleomkostninger 
Salgsomkostninger 
Administrationsomkostninger 
Lokaleomkostninger 
Resultat for afskrivninger og finansielle poster 

Afskrivninger 
Resultat for finansielle poster 

Finansielle indtaegter 
Finansielle udgifter 

Arets resultat 

2015 2014 

10,284.361 9.289.751 
1.054.806 1.220.400 
9.229.5SS 8.069.350 

6.855.672 5.436.860 
105.529 280.111 

1.015.881 653.143 
334.029 418.218 
918.444 1.281.017 

664.507 664.507 
253.936 616.509 

804.619 38.911 
754.044 9.204 

304.512 646.217 
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B a l a n c e 

Note 
A k t i v e r 

Immaterielle aniaegsaktiver 
Distributionsrettigheder 
Goodwill 
Immaterielle aniaegsaktiver i alt 

Finansielle aniaegsaktiver 
Aktier i GF Medlemsselskabet 
Finansielle aniaegsaktiver i alt 

Tilgodehavender 
Andre tilgodehavender 
Tilgodehavender i alt 

Likvide beholdninger 

Aktiver i alt 

31/12 2015 

2.837.857 
484.680 

3.322.537 

587.200 
587.200 

1.076.168 
1.076.168 

3.978.579 

8.964.484 

31/12 2014 

3.405.429 
581.616 

3.987.045 

587.200 
587.200 

165.093 
165.093 

3.490.557 

8.229.^5 
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B a l a n c e 

Note 
P a s s i v e r 

31/12 2015 31/12 2014 

Indestaende 
Indestaende primo aret 
Overfort arets resultat 
Indestaende i alt 

5.549.029 
304.512 

5.853.541 

4.902.812 
646.217 

5.549.029 

Hensaettelser 
Hensaettelse Udviklingsenheden 
Hensaettelser i alt 

753.639 
753.639 

Kortfristede gaeldsforpligtelser 
Gaeld til GF Forsikring 
Leverand0rgaeld 
Medlemsindskud 
Anden gaeld 
Kortfristede gaeldsforpligtelser i alt 

990.678 
0 

559.600 
807.026 

2.357.304 

727.238 
17.442 

569.500 
1.366.686 
2.680.866 

Passiver i alt 8.964.484 8.229.895 

Noter uden henvisning: 
Eventualforpligtelser, andre okonomiske forpligtelser 
og sikkerhedsstillelser 
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