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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for Forsikringsforeningen GF-Veteran F.M.B.A.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet
et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt
af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som
beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ballerup, den 11. marts 2020

Bestyrelse

Hans Hansen Marianne Emcken Mogens Stjernqvist
formand kasserer

Lars Klitgaard Birgitte Stjernqvist
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne 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 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Års-
regnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-
ligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere be-
skrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængi-
ge af selskabet 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 forpligtel-
ser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstræk-
keligt 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 overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-
sen anser 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 fortsæt-
te driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde års-
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hen-
sigt at likvidere selskabet, 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 fejlin-
formation, 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 revisi-
on, 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. Fejlinformatio-
ner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelig-
hed 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 vo-
res konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er
højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sam-
mensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern
kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re-
visionshandlinger, 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 væsent-
lig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fore-
ningens 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. Frem-
tidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte drif-
ten.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi-
venheder 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 betydeli-
ge mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-
hold til årsregnskabsloven.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fun-
det væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Brøndby, den 11. marts 2020

ALBJERG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 38 28 79

Tommy Nørskov
statsautoriseret revisor
mne10061
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Selskabsoplysninger

Foreningen Forsikringsforeningen GF-Veteran F.M.B.A
c/o Hans Hansen
Vinterbuen 9
2750 Ballerup

CVR-nr.: 34 87 76 88
Stiftet: 1. januar 2004
Hjemsted: Ballerup
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Hans Hansen, formand
Marianne Emcken, kasserer
Mogens Stjernqvist
Lars Klitgaard
Birgitte Stjernqvist

Revision ALBJERG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Ringager 4C, 2.th.
2605 Brøndby
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Ledelsesberetning

Foreningens væsentligste aktiviteter
Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af foreningens formål som er at varetage
medlemmernes interesser overfor det forsikringsselskab, foreningen har valgt at samarbejde med, ved
at medlemmerne tilbydes forsikringer for veteran/klassisk køretøjer på bedst mulige vilkår.
Medlemskredsen søges begrænset til forsikringstagere, der kan leve op til gruppeforsikringspricippets
iidé. Foreningen samarbejder med andre forsikringsforeninger under forsikringsparaplyen GF Forsikring.
Forsikringen skal arbejde aktivt for at udbrede kendskabet til gruppeforsikringsideen og tiltrække flere
medlemmer indenfor sin forenings målgruppe, anvende en del af de fra det samarbejdende
forsikringsselskab tilførte midler til anskaffelse af elektronisk kommunikationsudstyr (e-mail), synliggøre
sin eksistens via internettet, som minimum ved præstentation af foreningen på foreningens domæne.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

2019 2018
Note kr. kr.

Bruttofortjeneste 997.439 993.554

2 Personaleomkostninger -506.702 -417.187
Andre driftsomkostninger -24.157 0

Driftsresultat 466.580 576.367

Andre finansielle indtægter 544 1.071
Øvrige finansielle omkostninger 0 -9

Resultat før skat 467.124 577.429

3 Skat af årets resultat -285 -308

Ordinært resultat efter skat 466.839 577.121

Årets resultat 466.839 577.121

Forslag til resultatdisponering:

Overføres til overført resultat 466.839 577.121

Disponeret i alt 466.839 577.121
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Balance 31. december

Aktiver
2019 2018

Note kr. kr.

Anlægsaktiver

4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 126.450 175.000
Materielle anlægsaktiver i alt 126.450 175.000

Anlægsaktiver i alt 126.450 175.000

Omsætningsaktiver

Andre tilgodehavender 329.138 346.661
Tilgodehavender i alt 329.138 346.661

Andre værdipapirer og kapitalandele 958.100 865.200
Værdipapirer i alt 958.100 865.200

Likvide beholdninger 3.646.995 3.159.382

Omsætningsaktiver i alt 4.934.233 4.371.243

Aktiver i alt 5.060.683 4.546.243
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Balance 31. december

Passiver
2019 2018

Note kr. kr.

Egenkapital

5 Overført resultat 3.761.165 3.294.325
Egenkapital i alt 3.761.165 3.294.325

Gældsforpligtelser

Indbetalte aktieindskud/medlemsindskud 1.114.933 1.062.600
Selskabsskat 286 317
Anden gæld 184.299 189.001
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.299.518 1.251.918

Gældsforpligtelser i alt 1.299.518 1.251.918

Passiver i alt 5.060.683 4.546.243

1 Særlige poster
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Noter

2019 2018
kr. kr.

1. Særlige poster
2. Personaleomkostninger

Lønninger og gager 491.289 417.187
Personaleomkostninger i øvrigt 15.413 0

506.702 417.187

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 1 1

3. Skat af årets resultat
Skat af årets resultat 286 308
Regulering af tidligere års skat -1 0

285 308

4. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. januar 2019 175.000 175.000
Tilgang i årets løb 126.450 0
Afgang i årets løb -175.000 0

Kostpris 31. december 2019 126.450 175.000

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019 126.450 175.000
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Noter

31/12 2019 31/12 2018
kr. kr.

5. Overført resultat
Overført resultat 1. januar 2019 3.294.326 2.717.204
Årets overførte overskud eller underskud 466.839 577.121

3.761.165 3.294.325

6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Forsikringsforeningens andel af udviklingsenhedens egenkapital ultimo 2019 udgør kr. 1.404.009
og forsikringsforeningens andel af udestående garantier udgør   90.384.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Forsikringsforeningen GF-Veteran F.M.B.A er aflagt i overensstemmelse med årsregn-
skabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed samt forsikringsforeningens vedtægter. Herud-
over har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Forsikringsforeningens indtægter består af klubkontingenter, administrationstilskud samt provisioner.

Vareforbrug omfatter omkostninger til øvrige foreninger og klubber.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lo-
kaler.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter bestyrelseshonorarer og gager, inklusive feriepenge mv. til
foreningens medarbejdere. 

Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens
hovedaktiviteter.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og
kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser
samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger
indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Renteomkostninger og øvrige omkostninger på lån til finansiering af fremstilling af immaterielle og ma-
terielle anlægsaktiver, og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes ikke i kostprisen for anlægsak-
tivet.

Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgø-
relsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. 

Balancen

Materielle anlægsaktiver
Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og ned
skrivninger.
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Anvendt regnskabspraksis

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Over-
stiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadret
tet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-
punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden
på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdier:

Brugstid Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 20 år 100

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resul
tatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgs
pris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste
el-ler tab indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.

Nedskrivning på anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i
dattervirksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse,
ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv hen-
holdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lave-
re end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien
opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktiv-
gruppen.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere be
står. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der ned-
skrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
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Anvendt regnskabspraksis

Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til nominel værdi på
balance dagen.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes
på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige
indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres mod
regnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samti
dig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi
af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvik
ling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig
indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.
Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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