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Ledelsespåtegning 
 
 
Den samlede ledelse aflægger hermed årsrapport for 2018 for GF Forsikringsklubben København 
Nord, Klub 195. Den samlede ledelse erklærer: 
 

• At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 

• At det er ledelsens ansvar at aflægge årsrapporten. 
 

• At årsregnskabet giver et retvisende billede af forsikringsklubbens aktiver og passiver, 
 finansielle stilling samt resultat. 

 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
 
Bagsværd, den 28.02.2019 
 
 
Ledelsen: 
 
 
 
 
   
Ole Borsdal Toftegaard 
 
 
Bestyrelsen: 
 
 
 
 
   
Jørgen Piil                  Henning Munke 
 
 
 
 
   
Lene Halberg  Jeannette Baess  
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 
 
Til ejerne i GF Forsikringsklubben København Nord, Klub 195 
 
 
Konklusion 
 
Vi har revideret årsregnskabet for GF Forsikringsklubben København Nord, Klub 195 for 
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, 
herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.  
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forsikringsklubbens aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af forsikringsklubbens 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 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 revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af 
årsregnskabet”. Vi er uafhængige af forsikringsklubben i overensstemmelse med internationale 
etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 
ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores 
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis 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 nødvendig 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 forsikringsklubbens evne til 
at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at 
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen 
enten har til hensigt at likvidere forsikringsklubben, indstille 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 overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan 
findes. Fejlinformationer 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 indflydelse på de 
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 
professionel skepsis under 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 revisionsbevis, 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 

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne 
udtrykke en konklusion om effektiviteten af forsikringsklubbens interne kontrol. 

 
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, 

samt om de regnskabsmæssige 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 forsikringsklubbens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, 
at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på 
oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, 
modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er 
opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold 
kan dog medføre, at forsikringsklubben ikke længere kan fortsætte driften. 

 
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 

noteoplysningerne, 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. 
 
 
Faaborg, den 28.02.2019 
 
 
Revision Faaborg 
Registreret Revisionsanpartsselskab 
CVR-nr. 32 06 02 42 
 
 
 
 
_______________________________ 
Lis Bebe Nielsen 
Registreret revisor 
medlem af FSR, danske revisorer 
mne16184
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Anvendt regnskabspraksis 
 
 
Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder og i DKK. 
 
Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 
 
 
Resultatopgørelsen 
 
Nettoomsætning 
Nettoomsætning som består af kontingentindtægter, provisionsindtægter samt modtagne 
administrationstilskud indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår de vedrører. 
 
Andre driftsindtægter/ -omkostninger 
Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i 
forhold til foreningens hovedaktivitet. 
 
Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger. 
 
Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til markedsføring, administration og lokaler. 
 
Af- og nedskrivninger 
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver. 
 
Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.  
 
 
Balancen 
 
Immaterielle anlægsaktiver 
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives 
lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år. Afskrivningsperioden er 
foretaget ud fra en vurdering af den erhvervede virksomheds markedsposition og indtjeningsprofil 
samt branchemæssige forhold. 
 
Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver omfatter driftsmateriel og inventar, der måles til kostpris med fradrag af 
akkumulerede af- og nedskrivninger. 
 
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 
 
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede 
brugstider: 
 
Driftsmateriel og inventar 3-5 år  
 
Afskrivninger samt avance og tab ved løbende udskiftning af materielle anlægsaktiver 
omkostningsføres under afskrivninger. 
 
fortsættes 
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Anvendt regnskabspraksis 
 
 
fortsat 
 
Finansielle anlægsaktiver 
Andre værdipapirer måles til dagsværdi. Aktiebeholdning i GF Forsikring A/S måles til kostpris, 
svarende til nominel værdi. 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 
 
Andre gældsforpligtelser 
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 



GF Forsikringsklubben København Nord, Klub 195 – 2018 
 

8

   
 
Note Resultatopgørelse  2018 2017 i tkr. 
 
 
1 Nettoindtægter ...........................................................   7.876.005  7.493 
 
 Omkostninger til transporthjælp m.v. ...........................   -1.001.516  -821 
 
 Bruttofortjeneste ........................................................   6.874.489  6.672 
 
2 Andre driftsindtægter ...................................................   76.400  273 
 
3 Personaleomkostninger ...............................................   -6.165.414  -5.623 
4 Salgsomkostninger ......................................................   -228.953  -413 
5 Administrationsomkostninger .......................................   -181.351  -232 
6 Lokaleomkostninger .....................................................   -347.897  -331 
 
 Resultat før afskrivninger .........................................   27.274  346 
 
7-8 Afskrivninger ................................................................   -34.116  -82 
 
 Resultat før finansielle poster ..................................   -6.842  264 
 
9 Finansielle indtægter....................................................   198  1 
10 Finansielle omkostninger .............................................   -13.022  -7 
 
 Ordinært resultat før skat..........................................   -19.666  258 
 
11 Skat .............................................................................   -38.544  -24 
 
  
 Årets resultat ..............................................................   -58.210  234 
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Note Balance, aktiver     
      
      
    2017  
   2018 i tkr.  
 Anlægsaktiver 
 
 Immaterielle anlægsaktiver 
7 Goodwill .......................................................................   53.570  71 
 
 Immaterielle anlægsaktiver i alt ................................   53.570  71 
 
 Materielle anlægsaktiver 
8 Driftsmateriel og inventar .............................................   47.023  34 
 
 Materielle anlægsaktiver i alt ....................................   47.023  34  
 
 Finansielle anlægsaktiver 
 Aktier i GF Forsikring A/S ............................................   375.500  369  
 
 Finansielle anlægsaktiver i alt ..................................   375.500  369  
 
 Anlægsaktiver i alt .....................................................   476.093  474  
 
 
 Omsætningsaktiver 
 
 Tilgodehavender 
12 Andre tilgodehavender .................................................   125.335  201  
 
 Tilgodehavender i alt .................................................   125.335  201  
 
 Likvide beholdninger .................................................   1.249.387  873  
 
 Omsætningsaktiver i alt ............................................   1.374.722  1.074  
 
 
 Aktiver i alt .................................................................   1.850.815  1.548  
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Note Balance, passiver     
      
      
    2017  
   2018 i tkr.  
 Egenkapital 
 
 Overført resultat primo .................................................   -479.925  -714  
 Overført af årets resultat ..............................................   -58.210  234  
 Overført resultat ultimo ................................................   -538.135  -480  
13 Medlemsindskud ..........................................................   401.300  371  
 
 Egenkapital i alt .........................................................   -136.835  -109  
 
 
 Gældsforpligtelser 
 
 Langfristede gældsforpligtelser 
 Gæld til Udviklingsenheden .........................................   89.282  89 
 
 Langfristede gældsforpligtelser i alt ........................   89.282  89 
 
 Kortfristede gældsforpligtelser 
 Leverandørgæld ..........................................................   90.202  142  
 Gæld til GF Forsikring ..................................................   386.400  219  
 Selskabsskat ...............................................................   15.544  24  
13 Medlemsindskud ..........................................................   294.500  267  
14 Anden gæld .................................................................   638.725  487  
 Forudmodtaget indtægt ...............................................   472.997  429  
 
 Kortfristede gældsforpligtelser i alt .........................   1.898.368  1.568 
 
 Gældsforpligtelser i alt ..............................................   1.987.650  1.657  
 
 
 Passiver i alt ...............................................................   1.850.815  1.548  
 
 
15 Eventualforpligtelser, andre økonomiske forpligtelser og sikkerhedsstillelser 
 
16 Skadereserver 
 
17 Udviklingsenheden 
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 Noter  2018 2017 i tkr. 
 
 
1 Nettoindtægter 
 
 Kontingent ...................................................................   852.926  748 
 Tegningsprovision ........................................................   2.587.377  2.049 
 Porteføljeprovision .......................................................   1.792.156  1.597 
 Vækstprovision ............................................................   348.833  1.006 
 Administrationstilskud ..................................................   730.446  660 
 Andre provisioner .........................................................   84.337  78 
 Transportordningen .....................................................   1.479.930  1.355 
 
 Nettoindtægter i alt ....................................................   7.876.005  7.493 
 
 
2 Andre driftsindtægter 
 
 Ikke hævet medlemsindskud .......................................   76.400  73 
 Tilskud Udviklingsenheden ..........................................   0  200 
 
 Andre driftsindtægter i alt .........................................   76.400  273 
 
 
3 Personaleomkostninger 
 
 Lønninger incl. feriepenge ...........................................   4.389.069  4.027 
 Honorar til klubbestyrelsen ..........................................   150.000  189 
 Lønsumsafgift ..............................................................   713.565  647 
 Pensioner m.v. .............................................................   601.782  560 
 Lønadministration ........................................................   16.481  17 
 Andre omkostninger til social sikring ............................   84.740  78 
 Personaleomkostninger ...............................................   97.486  101 
 Kursusomkostninger ....................................................   112.291  4 
 
 Personaleomkostninger i alt .....................................   6.165.414  5.623 
 
 
4 Salgsomkostninger 
 
 Reklame og annoncer m.v. ..........................................   212.044  405 
 Gaver og blomster .......................................................   10.789  2 
 Rejseomkostninger ......................................................   6.120  6 
 
 Salgsomkostninger i alt ............................................   228.953  413 



GF Forsikringsklubben København Nord, Klub 195 – 2018 
 

12

   
 
 Noter  2018 2017 i tkr. 
 
 
5 Administrationsomkostninger 
 
 Kontorartikler ...............................................................   4.740  4 
 EDB-omkostninger .......................................................   48.398  48 
 Revisor og bogføringsassistance .................................   56.250  55 
 Leasing kontormaskiner ...............................................   8.173  31 
 Telefonomkostninger ...................................................   18.148  61 
 Porto og gebyrer ..........................................................   12.723  12 
 Mødeomkostninger ......................................................   5.614  6 
 Mindre anskaffelser m.v. ..............................................   25.128  15 
 Kulance ........................................................................   2.177  0 
 
 Administrationsomkostninger i alt ...........................   181.351  232 
 
 
6 Lokaleomkostninger 
 
 Husleje .........................................................................   245.665  238 
 El og varme .................................................................   49.942  50 
 Rengøring ....................................................................   40.965  40 
 Forsikring .....................................................................   11.325  3 
 
 Lokaleomkostninger i alt ...........................................   347.897  331 
 
 
7 Immaterielle anlægsaktiver   
     
 Anskaffelsessum 
 Anskaffelsessum, primo ...............................................   89.282  0 
 Tilgang i årets løb ........................................................   0  89 
 Afgang i årets løb ........................................................   0  0 
 
 Anskaffelsessum, ultimo ...........................................   89.282  89 
 
 Af- og nedskrivninger 
 Af- og nedskrivninger, primo ........................................   17.856  0 
 Årets af- og nedskrivninger ..........................................   17.856  18 
 Årets af- og nedskrivning afhændede aktiver ...............   0  0 
 Af- og nedskrivning afhændede aktiver ........................   0  0 
 
 Af- og nedskrivninger, ultimo ...................................   35.712  18 
 
 Bogført værdi ultimo .................................................   53.570  71 
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 Noter  2018 2017 i tkr. 
 
 
8 Driftsmateriel og inventar     
      
 Anskaffelsessum 
 Anskaffelsessum, primo ...............................................   219.012  219 
 Tilgang i årets løb ........................................................   29.539  0 
 Afgang i årets løb ........................................................   0  0 
 
 Anskaffelsessum, ultimo ...........................................   248.551  219 
 
 Af- og nedskrivninger 
 Af- og nedskrivninger, primo ........................................   185.268  121 
 Årets af- og nedskrivninger ..........................................   16.260  64 
 Årets af- og nedskrivning afhændede aktiver ...............   0  0 
 Af- og nedskrivning afhændede aktiver ........................   0  0 
 
 Af- og nedskrivninger, ultimo ...................................   201.528  185 
 
 Bogført værdi ultimo .................................................   47.023  34 
 
 Afskrivninger iht. note 7 ...............................................   17.856  18 
 Afskrivninger iht. note 8 ...............................................   16.260  64 
 
 Afskrivninger i alt.......................................................   34.116  82  
 
 
9 Finansielle indtægter 
 
 Renter skadereserve ...................................................   198  1 
 
 Finansielle indtægter i alt..........................................   198  1 
 
 
10 Finansielle omkostninger 
 
 Renter gældsbrev ........................................................   2.232  2 
 Renter pengeinstitut .....................................................   7.566  5 
 Renter kreditorer ..........................................................   2.456  0 
 Skattekonto og skattetillæg ..........................................   768  0 
 
 Finansielle omkostninger i alt ..................................   13.022  7 
 
 
11 Skat 
 
 Skat af årets resultat ....................................................   38.544  24 
 
 Skat i alt ......................................................................   38.544  24 
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 Noter  2018 2017 i tkr. 
 
 
12 Andre tilgodehavender 
 
 Andre tilgodehavender .................................................   6.000  79 
 Tilgode renter skadereserver .......................................   2.397  2 
 Forudbetalte omkostninger ..........................................   957  4 
 Depositum kontor m.v. .................................................   115.981  116 
 
 Andre tilgodehavender i alt .......................................   125.335  201 
 
 
13 Medlemsindskud 
 
 Medlemsindskud aktive policer (egenkapital) .........   401.300  371 
 
 Skyldige medlemsindskud afgangsførte policer 
 (gældsforpligtelse) ....................................................   294.500  267 
 
 
14 Anden gæld 
 
 Feriepengeforpligtelse .................................................   538.725  387 
 Afsat bestyrelseshonorar .............................................   100.000  100 
 
 Anden gæld i alt .........................................................   638.725  487 
 
 
15 Eventualforpligtelser, andre økonomiske forpligtelser og sikkerhedsstillelser 
 
 Klubben har lejeforpligtelse på kr. 119.255. 
 

Ledelsen har oplyst, at der ikke er foretaget pantsætninger eller andre sikkerhedsstillelser af 
forsikringsklubbens aktiver. 

 
 
16 Skadereserver 
 

Indestående på konto for skadereserver udgør kr. 530.460, som i året har givet et renteafkast 
på kr. 198. Forpligtelsen udgør ligeledes kr. 530.460. 

 
 
17 Udviklingsenheden 
 

Klubbens andel af Udviklingsenhedens egenkapital udgør kr. 118.922, som er et udtryk for 
andel af udbytte fra GF Medlemsskabet. 
Andelen er båndlagt, derfor ansættes værdien til kr. 0. 
 
 

 
 
 
 

/tc 


