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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar
- 31. december 2016 for Forsikringsforeningen GF - Veteran F.M.B.A.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 og resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 20. april 2017

Direktion

direktør

Bestyrelse

Hans Hansen
formand

Marianne Emcken

Lars Klitgaard

Hans Peter Olsen

Mogens Stjernqvist
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Forsikringsforeningen GF - Veteran F.M.B.A

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Forsikringsforeningen GF - Veteran F.M.B.A for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 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 foreningen 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 foreningens 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 foreningen, indstille driften eller
ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vort 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.
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:
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
· 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 foreningens 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 foreningens 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 foreningen 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.

København, den 20. april 2017

Hallerup & Co
Statsautoriserede revisorer
CVR-nr. 16 50 93 88

Jan Hallerup
statsautoriseret revisor
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Foreningsoplysninger
Foreningen

Forsikringsforeningen GF - Veteran F.M.B.A
Vinterbuen 9
2750 Ballerup
CVR-nr.:
Regnskabsperiode:
Stiftet:
Hjemsted:

34 87 76 88
1. januar - 31. december
1. januar 2004
Ballerup

Bestyrelse

Hans Hansen, formand
Marianne Emcken
Mogens Stjernqvist
Lars Klitgaard
Hans Peter Olsen

Revision

Hallerup & Co
Statsautoriserede revisorer
Overgaden Oven Vandet 48E
1415 København K
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Forsikringsforeningen GF - Veteran F.M.B.A, er aflagt i overensstemmelse
med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A samt forsikringsforeningens
vedtægter.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele
vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver
og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig
kostpris 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.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.
Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og
varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.
Forsikringsforeningens indtægter består af klubkontingenter, administrationstilskud og
provisioner fra GF forsikring.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
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Anvendt regnskabspraksis
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der
vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af
realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.
Forsikringsforeningen er skattepligtig af en andel af tegningsprovision.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og
inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil
det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og
løn.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede
brugstider og restværdier:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Brugstid
30
år

Restværdi
100 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
Aktuel skattepligtelse indregnes i balancen som kortfristet gæld.
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Anvendt regnskabspraksis
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

Bruttofortjeneste

2016

2015

kr.

kr.

970.158

496.348

-449.845

-446.943

Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)

520.313

49.405

Resultat af ordinær drift før
dagsværdireguleringer

520.313

49.405

Resultat før finansielle poster

520.313

49.405

89
-5.165

20.440
-20

515.237

69.825

-440

-447

514.797

69.378

514.797

69.378

514.797

69.378

Personaleomkostninger

1

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

Overført resultat

2
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Balance 31. december
Note

2016

2015

kr.

kr.

175.000

175.000

175.000

175.000

175.000

175.000

293.654
0

274.456
14.917

293.654

289.373

814.600

778.600

814.600

778.600

Likvide beholdninger

2.159.173

1.852.594

Omsætningsaktiver i alt

3.267.427

2.920.567

Aktiver i alt

3.442.427

3.095.567

Aktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver

3

Anlægsaktiver i alt
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Udlæg
Tilgodehavender
Aktier GF Medlemsselskabet A/S
Værdipapirer

4
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Balance 31. december
Note

2016

2015

kr.

kr.

Passiver
Egenkapital

2.360.347

1.845.551

2.360.347

1.845.551

894.200
455
187.050
375

1.058.200
1.444
190.009
363

Kortfristede gældsforpligtelser

1.082.080

1.250.016

Gældsforpligtelser i alt

1.082.080

1.250.016

Passiver i alt

3.442.427

3.095.567

Egenkapital

5

Indbetalte aktieindskud/medlemsindskud
Selskabsskat
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

Eventualposter m.v.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

6
7
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Noter til årsrapporten

1

Personaleomkostninger
Lønninger
Øvrige omkostninger

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

2

2015

kr.

kr.

447.834
2.011

425.381
21.562

449.845

446.943

5

5

440

447

440

447

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat

3

2016

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar
Kostpris 1. januar 2016

175.000

Kostpris 31. december 2016

175.000

Opskrivninger 1. januar 2016

0

Opskrivninger 31. december 2016

0

Af- og nedskrivninger 1. januar 2016

0

Af- og nedskrivninger 31. december 2016

0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016

175.000
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Noter til årsrapporten
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Aktier GF Medlemsselskabet A/S
Aktier GF forsikring Medlemsskabet A/S

2016

2015

kr.

kr.

814.600

778.600

814.600

778.600
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Noter til årsrapporten
5

Egenkapital
Egenkapital
Egenkapital 1. januar 2016
Årets resultat
Egenkapital 31. december 2016

I alt

1.845.550
514.797

1.845.550
514.797

2.360.347

2.360.347
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Noter til årsrapporten
5

Egenkapital (fortsat)
Egenkapital
Egenkapital 1. januar 2015
Årets resultat
Egenkapital 31. december 2015

6

Eventualposter m.v.

7

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

I alt

1.776.173
69.378

1.776.173
69.378

1.845.551

1.845.551

Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.
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