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GF Pharma

Foreningsoplysninger m.v.

Foreningen

GF Pharma
Valdemarshaab 1,  1. sal
4600 Køge
Hjemsted: Køge
CVR-nr.: 32 21 32 86

Bestyrelse

Ole Feddersen, formand
Erik Helmer
Vagn Møller
Jacob K. Skov
Jackie Stenderup
Ken Ketter
Claus Thomsen
H.C. William

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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GF Pharma

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.15 - 31.12.15 for GF Pharma.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de for-
hold beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Køge, den 6. april 2016

Bestyrelsen

Ole Feddersen
Formand

Erik Helmer Vagn Møller

Jacob K. Skov Jackie Stenderup Ken Ketter

Claus Thomsen H.C. William
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GF Pharma

Den uafhængige revisors erklæringer

Til medlemmerne i GF Pharma

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for GF Pharma for regnskabsåret 01.01.15 - 31.12.15, der om-
fatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbej-
des efter årsregnskabsloven.

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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision.
Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt
planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er
uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og
oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering,
herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er
relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. For-
målet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne,
men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revi-
sion omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om
ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnska-
bet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grund-
lag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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GF Pharma

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.15 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 01.01.15 - 31.12.15 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget
yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne bag-
grund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet.

Aarhus, den 6. april 2016

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Klaus Kristiansen
Statsaut. revisor
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GF Pharma

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Foreningsklubben GF Pharma er en forsikringsforening under GF Forsikring A/S. Det er GF
Forsikring A/S, der holder tilladelsen til at drive forsikringsvirksomhed.

Foreningens aktiviteter består af formidling af forsikringer til sin målgruppe, jævnfør vedtæg-
ten samt kundepleje. 

GF Pharma opererer på det danske marked med forretningsmæssig base i Køge. 

Udviklingen i foreningens økonomiske aktiviteter og forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.01.15 - 31.12.15 udviser et resultat på DKK 363.920 mod DKK
-25.678 for tiden 01.01.14 - 31.12.14. Balancen viser en egenkapital på DKK 1.211.441.

Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke
foreningens finansielle stilling væsentligt.
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GF Pharma

Resultatopgørelse

2015 2014

Note DKK DKK

Nettoomsætning 369.737 78.587

Andre eksterne omkostninger -56.856 -96.058

Bruttoresultat 312.881 -17.471

1 Personaleomkostninger -40.203 -30.000
3 Andre finansielle indtægter 92.666 22.136
4 Andre finansielle omkostninger -1.424 -343

Finansielle poster i alt 91.242 21.793

Årets resultat 363.920 -25.678

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat 363.920 -25.678

I alt 363.920 -25.678

8



 

  

 

GF Pharma

Balance

AKTIVER

31.12.15 31.12.14

Note DKK DKK

Aktier 124.453 123.475
Obligationer 148.941 277.765

Finansielle anlægsaktiver i alt 273.394 401.240

Anlægsaktiver i alt 273.394 401.240

5 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 13.651 0
Periodeafgrænsningsposter -1 0

Tilgodehavender i alt 13.650 0

6 Likvide beholdninger 1.039.597 586.963

Omsætningsaktiver i alt 1.053.247 586.963

Aktiver i alt 1.326.641 988.203

PASSIVER

Foreningskapital 735.576 735.576
Overført resultat 475.865 117.427

7 Egenkapital i alt 1.211.441 853.003

8 Anden gæld 115.200 135.200

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 115.200 135.200

Gældsforpligtelser i alt 115.200 135.200

Passiver i alt 1.326.641 988.203

9 Eventualforpligtelser
10 Sikkerhedsstillelser
11 Kontraktlige forpligtelser
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GF Pharma

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regn-
skabsklasse A.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes lige-
ledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til-
flyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen,
når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtel-
sens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til
kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt
regnskabspost.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes
en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kost-
pris 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 aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Indtægter vedrørende tjenesteydelser indregnes i takt med levering af tjenesteydelserne.
Nettoomsætningen måles til salgsværdien af det fastsatte vederlag eksklusive moms og
afgifter og med fradrag af rabatter.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.
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GF Pharma

Anvendt regnskabspraksis

BALANCE

Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer, som foreningen har til hensigt at beholde til udløb, måles til dagsværdi.

Værdiforringelse af aktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt
for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt
aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsvær-
dien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi.
Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anven-
delsen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet
eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende
værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de en-
kelte tilgodehavender. 

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.
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GF Pharma

Noter

2015 2014
DKK DKK

1. Personaleomkostninger

Lønninger 40.203 30.000

I alt 40.203 30.000

I personaleomkostninger indgår følgende:

Vederlag til bestyrelse 40.203 30.000

2. Administrationsomkostninger

Telefon og telefax 489 0
Revisorhonorar 10.750 10.500
Forsikringer 0 3.578
Administrationsomkostning 6.209 667
Bestyrelsesmøder 27.047 51.431
Udvalgsmøder 316 4.605
Gebyrer 665 4.341
Transportudgifter 11.380 20.936

I alt 56.856 96.058

3. Andre finansielle indtægter

Renter, pengeinstitutter 10.698 12.164
Renter, obligationer 6.591 8.510
Udbytte, Treenigheden 75.377 1.462

I alt 92.666 22.136
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GF Pharma

Noter

2015 2014
DKK DKK

4. Andre finansielle omkostninger

Renter, pengeinstitutter 281 0
Gebyr og depotafgifter 1.143 343

I alt 1.424 343

31.12.15 31.12.14
DKK DKK

5. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

Tilgodehavende hos GF Forsikring 13.651 0

I alt 13.651 0

6. Likvide beholdninger

Nordea 0261 527 391 774.282 113.767
FIH 8230 2163398 0 213.954
FIH 8230 2179367 161.059 157.130
FIH 8230 2215339 104.256 102.112

I alt 1.039.597 586.963
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GF Pharma

Noter

7. Egenkapital

Beløb i DKK
Forenings-

kapital
Overført
resultat

Egenkapitalopgørelse 01.01.14 - 31.12.14

Saldo pr. 01.01.14 735.576 148.609
Forslag til resultatdisponering 0 -25.678
Kursregulering af obligationer 0 -5.504

Saldo pr. 31.12.14 735.576 117.427

Egenkapitalopgørelse 01.01.15 - 31.12.15

Saldo pr. 01.01.15 735.576 117.427
Forslag til resultatdisponering 0 363.920
Kursregulering  af aktier 0 978
Kursregulering af obligationer 0 -6.460

Saldo pr. 31.12.15 735.576 475.865

Der har ikke været bevægelser på foreningskapitalen i de 4 foregående regnskabsår.

31.12.15 31.12.14
DKK DKK

8. Anden gæld

Skyldigt indskud 105.200 105.200
Afsat bestyrelsesseminar 0 20.000
Afsat revisor 10.000 10.000

I alt 115.200 135.200
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GF Pharma

Noter

9. Eventualforpligtelser

Ingen.

10. Sikkerhedsstillelser

Ingen.

11. Kontraktlige forpligtelser

Ingen.
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