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GF Forsikring kom godt ud af 2014
Pressemeddelelse 27. april 2015 kl. 08:38

‹ Gå tilbage

ÅRSREGNSKAB: GF Forsikring a/s fik et overskud på 65 mio. kr. efter skat i 2014, der var præget af gunstige
investeringer. Med afsæt i de mange strategiske partneraftaler forventer selskabet en vækst i antallet af nye
kunder.

Det kundeejede GF Forsikring kom ud af 2014 med et overskud på 65,1 mio. kroner efter skat, påvirket af et godt
investeringsafkast på 84 mio. kroner før skat og et forsikringsteknisk resultat på 0,7 mio. kroner før skat.
Det lave forsikringstekniske resultat medførte en combined ratio på 100,5.  Resultat er væsentligt påvirket af øgede
erhvervelsesomkostninger, fordi investeringerne i øget tilgængelighed koster på den korte bane, men er afgørende for
GF’s langsigtede position på markedet, oplyser adm. direktør Bjarne Toftlund.
 De investeringer, vi laver nu påvirker combined ratio i negativ retning, men da vi ikke er sat i verden for at skabe
overskud til aktionærer, har vi en målsætning om en combined ratio lige under 100, tilføjer Bjarne Toftlund.
GF’s investeringsresultat i 2014 var tilfredsstillende med et overskud på 83,7 mio. kr., der var drevet af faldende renter
og høje afkast på aktier og virksomhedsobligationer.
GF Forsikring har nogle af de mest tilfredse kunder
GF Forsikring er et kundeejet selskab, der bygger på gensidighed. GF Forsikring har nogle af Danmarks mest
tilfredse forsikringskunder og GF’s kundetilfredshed er i top, når det gælder kundernes forventninger, vores image og
service. På alle parametre lå GF Forsikrings kundetilfredshed i 2014 blandt de bedste i den årlige EPSImåling, og
GF ligger fortsat meget højt og generelt set bedre end branchen over hele linjen i 2014.
Nye strategiske partneraftaler
I 2014 indgik GF Forsikring samarbejde med to nye store strategiske partnere, nemlig Ældre Sagen og AutoMester,
der begge har kundegrupper, der passer godt til GF. I forvejen var der indgået partneraftale med Jyske Bank og med
disse nye store partnere, forventes der en pæn vækst i antallet af nye kunder.
Overskud til bilisterne
Endelig betalte GF Forsikring 134 mio. kroner tilbage til bilkunderne i overskudsdeling. Hver kunde har i gennemsnit
fået 761 kroner tilbage, svarende til 17 procent af bilforsikringspræmien for 2014.
Forventninger til 2015
For 2015 forventer GF Forsikring et overskud i størrelsesordenen 6080 mio. kroner efter skat. Samtidig forventer
selskabet en øget vækst og bedre lønsomhed. Combined ratio forventes samlet set i niveauet lige under 100.
GF Forsikring er et solidt forsikringsselskab med en basiskapital, der er 735 mio. kroner større end lovens krav.
Selskabets egenkapital er på 1,5 mia. kroner.
***
Mere information:

http://newsroom.vocast.com/t/gfforsikring/messages/show/114
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Se hoved og nøgletal vedhæftet denne pressemeddelelse.

For yderligere information, kontakt venligst:
GF Forsikring: Kommunikationskonsulent Riccardo Krogh Pescatori, mobil 40 21 98 92, ripe@gfforsikring.dk,
www.gfforsikring.dk/presse
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