GF Forsikring på rette vej
- GF Forsikring er på rette vej. I slutningen af 2012 igangsatte vi en strategi om lønsom vækst, og vi begynder nu
at kunne se effekterne af de indsatser, der er gjort, siger adm. direktør Jesper Mortensen på baggrund af
selskabets halvårsregnskab for 2015, som offentliggøres i dag.

Væksttiltag giver resultater
- Vi har i første halvår haft en vækst i forskudspræmien på 3,3 procent i forhold til sidste år. Det er et resultat af
vores lange seje træk, vi er i gang med i forhold til at være mere opsøgende og tilgængelige for kunderne end
tidligere, konstaterer Jesper Mortensen og uddyber:
- De seneste år har vi styrket vores 31 lokale kontorer med lokalt tilknyttede assurandører og kunderådgivere, og
samtidig har vi øget kapaciteten i vores kundecenter. Derudover har vi via vores fokus på strategiske
samarbejdspartnere som bl.a. Jyske Bank og Ældre Sagen, fået adgang til attraktive kunder, som også bidrager
til, at porteføljen vokser.
Lønsomheden er forbedret
GF Forsikring kom ud af 1. halvår af 2015 med et overskud efter skat på 78 mio. kroner. Overskuddet består af et
positivt forsikringsteknisk resultat på 68 mio. kroner før skat og et positivt investeringsafkast på 30 mio. kroner før
skat. Combined ratio for halvåret er på 92. Bestyrelse og direktion anser resultatet for at være tilfredsstillende.
Det forsikringsmæssige resultat er i første halvår hjulpet på vej af et godt forsikringsvejr, hvor Danmark har været
forskånet for større skybrud og storme. Derudover er resultatet godt hjulpet af afløbsgevinster og et øget fokus
på bedre prissætning.
- Selvom vi er tilfredse med den forbedrede lønsomhed, vil vi fortsat have fokus på prissætning, produkter og
omkostninger, så vi sikrer konkurrenceevnen på længere sigt, konstaterer Jesper Mortensen.
Overskudsdeling og gensidighed
Halvårsregnskabet rummer godt nyt til bilisterne i GF, som også i 2015 kan se frem til overskudsdeling på
bilforsikringen. Sidste år blev der sendt 134 mio. kroner tilbage til kunderne.
- GF er et gensidigt selskab. Vi skal ikke tjene penge til aktionærer, men er sat i verden for at sikre kunderne de
bedste forsikringer til de bedste priser. Den tydeligste måde, den gensidige tanke udmønter sig på, er gennem
den årlige overskudsdeling, siger Jesper Mortensen og tilføjer:
- Som et selskab, der har delt overskuddet med kunderne igennem 47 år, hilser vi hos GF Forsikring det
velkomment, at stadig flere selskaber slutter op om den gensidige tanke.
Forventninger til 2015
For 2015 forventer GF Forsikring et overskud i størrelsesordenen 80-100 mio. kroner efter skat. Realiseringen af
resultatet er dog afhængig af udgifter til vejrskader samt udviklingen på finansmarkederne – ikke mindst i lyset af
den seneste tids uro.
- Combined ratio forventes i niveauet 98 for helåret, da andet halvår traditionelt har højere skadeudgifter, og fordi
vi ikke forventer afløbsgevinster i samme størrelsesorden som i første halvår, slutter Jesper Mortensen.
GF Forsikrings egenkapital forventes ved udgangen af 2015 at være på 1,6 mia. kroner.
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