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LEDELSESBERETNING 
 

Som kundeejet selskab er vi sat i verden for at tjene kundernes og medlemmernes interesser, 
hvilket vi sikrer gennem en solid lokal forankring over hele landet. Vores fælles formål er at 
skabe overskud til hinanden. 

Vi har i første halvår af 2019 fortsat den vækst vi sluttede 2018 med, og har indtil 30. juni 2019 
budt mere end 10.000 nye kunder og medlemmer velkommen i GF. Fremgangen sker inden for 
både privat, landbo og erhverv og skyldtes både at vi fortsat bliver endnu bedre til at fastholde 
vores eksisterende kunder, samt at mange nye kunder har valgt os til.  

I første halvår fik yderligere ét af vores kerneprodukter det eftertragtede stempel som ”Bedst i 
test” af Forbrugerrådet, nemlig vores ulykkesforsikring. Herved har både vores husforsikring og 
vores ulykkesforsikring fået denne anerkendelse, hvilket underbygger vores målsætning om at 
tilbyde vores kunder og medlemmer mest værdi for pengene. 

Første halvår af 2019 har været ekstraordinært godt, bl.a. båret af et betydeligt investeringsre-
sultat hvor vi i første halvår af 2019 så at markederne indhentede det tabte fra oktober og de-
cember 2018 samt opnåede yderligere stærke afkast. 
 
Vores omkostningsniveau bærer fortsat præg af de betydelige investeringer vi de seneste år 
har gjort i vækstunderstøttende initiativer samt automatisering og forenklede arbejdsprocesser. 
Vi forventer at det relative omkostningsniveau og dermed omkostningsprocenten vil falde re-
sten af 2019 som konsekvens af, at vi begynder at se gevinsterne fra mange af de investerin-
ger vi har foretaget.  
 
 
Halvårsresultatet 
 
Halvårsrapporten viser et resultat efter skat på 204,9 mio. kr. mod 55,3 mio. kr. i samme periode 
sidste år. På baggrund af de i årsrapporten for 2018 udmeldte forventninger til 2019 vurderer 
ledelsen, at resultatet for 1. halvår er meget tilfredsstillende.  
 
Resultatet før skat på 262,9 mio. kr. kan primært henføres til et positivt forsikringsteknisk resultat 
på 71,1 mio. kr. og et positivt investeringsafkast på 191,4 mio. kr.  
 
Selskabets helejede datterselskab GF It a/s har i første halvår af 2019 realiseret et resultat efter 
skat på -1,5 mio. kr. (+0,2 mio. kr. i samme periode sidste år). GF It a/s udlejer koncernens 
forsikringssystem til GF Forsikring a/s.  
 
 
Forsikringsvirksomheden 
 
Resultatet af forsikringsvirksomheden er på 71,1 mio. kr. mod et resultat på 89,9 mio. kr. samme 
periode sidste år. 
 
Vi har i første halvår haft en nettokundetilgang på mere end 10.000 kunder, og vi fortsætter 
dermed vores kundevækst i henhold til vores strategiske målsætning. Vi har således også i første 
halvår 2019 rundet mere end 290.000 GF-kunder.  
 
Bruttopræmieindtægterne er steget 10,6 pct. fra 974,9 mio. kr. pr. 30. juni 2018 til 1.078,0 mio. 
kr. pr. 30. juni 2019. Stigningen kan henføres til de seneste års vækstinitiativer, hvor blandt andet 
en styrket salgsindsats og samarbejde via strategiske partnerskaber har lagt et øget tryk på mar-
kedet, sammen med det nye forretningsområde erhverv, hvor aktiviteten fortsat øges.  
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Combined ratio for halvåret er 92,4, hvilket er lidt højere end samme periode sidste år, hvor 
combined ratio var på 89,7 men dog stadig lavere end vores målsætning på 97. 
 
Resultatet af bilforsikring tegner positivt og der er hensat et større beløb til overskudsdeling til 
forsikringstagerne end samme periode sidste år. Resultatet for de øvrige private forsikringer teg-
ner ligeledes positivt, hvorfor der også her er hensat et beløb til overskudsdeling.   
 
De forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning udgør 251,0 mio. kr. mod 241,3 mio. 
kr. i 1. halvår 2018 og er som forventet for første halvår i 2019. 
 
Investeringsvirksomheden 
 
Første halvår i 2019 endte med et positivt investeringsafkastet på 191,4 mio. kr. hvilket er en 
fremgang på 211 mio. kr. i forhold til investeringsafkastet i samme periode sidste år. Investe-
ringsafkastet er 164 mio. kr. højere end budgettet, og svarer til et samlet investeringsafkast på 
4,3%. 
 
Investeringsresultatet er i betydelig grad påvirket positivt af store udsving på de finansielle mar-
keder i første halvår 2019. Der har været positive afkast på alle aktivklasser, hvor især de 
udenlandske obligationer og aktieporteføljens performance har været væsentligt over det bud-
getterede. 
 
Solvens og kapitalforhold 
 
Selskabets solvenskapitalkrav er opgjort til 847,8 mio. kr. Det tilsvarende tal pr. 30. juni 2018 var 
744,7 mio. kr. Solvenskapitalkravet er opgjort i henhold til bekendtgørelse om opgørelse af kapi-
talkrav. 
 
Solvensdækningen udgør 2,6 gange lovens krav hvilket er på niveau med 30. juni 2018. 
 
Egenkapitalen udgør 2.272,2 mio. kr. pr. 30. juni 2019 mod 2.066,5 mio. kr. pr. 31. december 
2018.  
 
Risici 
 
Der er ikke ændret væsentligt i de risici og usikkerhedsfaktorer der er beskrevet i årsrapporten 
for 2018, som henholdsvis koncernen og moderselskabet kan påvirkes af.  
 
Resten af 2019 er behæftet med den generelle usikkerhed om udviklingen på de finansielle mar-
keder og vejrforholdene. 
 
Forventninger til 2019 
 
Bruttopræmieindtægterne er som følge af den høje aktivitet i første halvår opjusteret i forhold til 
de oprindelige forventninger, og forventes at være i niveauet 200-220 mio. kr. højere end sidste 
år, hvilket svarer til en stigning på 10,7 % i forhold til 2018. 
 
Erstatningsniveauet forventes højere end 1. halvår som følge af traditionelt dårligere skadeforløb 
i 2. halvår, blandt andet som følge af vejrskader. 
 
Omkostningerne forventes at være på et marginalt højere niveau end sidste år, men med en 
lavere omkostningsprocent.  
 
Som følge af resultatet i 1. halvår er det forsikringstekniske resultat for hele 2019 opjusteret i 
forhold til forventningerne for 2019 offentliggjort i årsrapporten for 2018. Overskudsdeling for 
2019 til udbetaling i 2020 forventes at være i niveauet 140-160 mio. kr. 
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Investeringsresultatet for hele 2019 er opjusteret som følge af det positive resultat i 1. halvår. 
 
For 2019 som helhed forventes et resultat efter skat i niveauet 225-250 mio. kr., hvilket er en 
betydelig opjustering i forhold til de tidligere udmeldte forventninger til 2019. Det forventede re-
sultat kan påvirkes af især usikkerheden på finansmarkederne og risikoen for storskader og vejr-
skader som storm og skybrud i andet halvår af 2019. 
 
Selskabets egenkapital forventes at være ca. 2,3 mia. kr. ved udgangen af 2019 og vi forventer 
combined ratio for året vil ligge i niveauet 95 imod 93,2 i 2018. 
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LEDELSESPÅTEGNING 
 
Vi har dags dato aflagt halvårsrapporten for 1. januar - 30. juni 2019 for GF Forsikring a/s. 
 
Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Halvårsrap-
porten giver et retvisende billede af virksomhedens og koncernens aktiver, passiver, finansielle 
stilling og resultat for perioden.  
 
Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og virk-
somhedens aktiviteter og økonomiske forhold, samt en beskrivelse af de væsentlige risici og 
usikkerhedsfaktorer, som koncernen henholdsvis virksomheden kan påvirkes af. 
 
 
Odense, den 27. august 2019 
 
 
 
Direktionen 
 
 
 
Jesper Mortensen Bjarne Toftlund 
adm. direktør direktør 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
 
Generelt 
   
Halvårsrapporten for 1. halvår 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel 
virksomhed samt Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgå-
ende pensionskasser. 
 
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2018. En fuldstændig beskri-
velse af koncernens og moderselskabets regnskabspraksis fremgår af note 1 i årsrapporten for 
2018, der er tilgængelig på www.gfforsikring.dk/om-gf/Årsrapporter-og-vedtægter. 
 
Halvårsrapporten er ikke revideret og har ikke været genstand for review. 
 
Regnskabsmæssige skøn og vurderinger 
 
Der er ikke i 1. halvår 2019 ændret på forudsætninger i regnskabsmæssige skøn for indregning 
og måling af forsikringsaktiver og -forpligtelser.  
  

www.gfforsikring.dk/om-gf/
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Hovedtal og nøgletal

1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår
2019 2018 2019 2018

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

HOVEDTAL

RESULTATOPGØRELSE
Bruttopræmieindtægter 1.078.047 974.869 1.078.047 974.869
Bruttoerstatningsudgifter -596.640 -533.358 -596.640 -533.358
Forsikringsteknisk rente -1.790 -940 -1.790 -940
Bonus og præmierabatter -135.505 -90.168 -135.505 -90.168
Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt -254.167 -241.147 -252.291 -241.465
Resultat af afgiven forretning -20.721 -19.075 -20.721 -19.075
Forsikringsteknisk resultat 69.224 90.181 71.100 89.863

Investeringsafkast efter forrentning og kursregulering af 
forsikringsmæssige hensættelser 192.820 -19.923 191.378 -19.668

Årets resultat 204.850 55.298 204.850 55.298

Afløbsresultat 107.760 113.850 107.760 113.850

BALANCE
Forsikringsmæssige hensættelser, i alt 2.335.192 2.258.342 2.335.191 2.258.342
Forsikringsaktiver, i alt 23.558 25.426 23.558 25.426
Egenkapital, i alt 2.272.174 2.081.642 2.272.174 2.081.642
Aktiver, i alt 4.972.034 4.821.954 4.964.102 4.812.451

NØGLETAL
Bruttoerstatningsprocent 63,3 60,2 63,3 60,2
Bruttoomkostningsprocent 27,0 27,3 26,9 27,3 ##
Nettogenforsikringsprocent 2,2 2,2 2,2 2,2 ##
Combined ratio 92,5 89,7 92,4 89,7 ##

Operating ratio 92,8 89,9 92,6 89,9 ##

Relativt afløbsresultat 8,7 9,0 8,7 9,0
Egenkapitalforrentning i procent 9,4 2,7 9,4 2,7
Solvensdækning 2,6 2,6

KONCERN MODERSELSKAB
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Resultatopgørelse og totalindkomst for 1. januar - 30. juni

1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår

2019 2018 2019 2018

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Bruttopræmier 1.387.571 1.283.215 1.387.571 1.283.215
Afgivne forsikringspræmier -23.967 -22.203 -23.967 -22.203
Ændring i præmiehensættelser -309.524 -308.346 -309.524 -308.346

Præmieindtægter f.e.r., i alt 1.054.080 952.666 1.054.080 952.666

Forsikringsteknisk rente -1.790 -940 -1.790 -940

Udbetalte erstatninger -627.637 -584.836 -627.637 -584.836
Modtaget genforsikringsdækning 2.654 10.755 2.654 10.755
Ændring i erstatningshensættelser 34.953 39.322 34.953 39.322
Ændring i risikomargen -3.956 12.156 -3.956 12.156
Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser -703 -7.798 -703 -7.798

Erstatningsudgifter f.e.r., i alt -594.689 -530.401 -594.689 -530.401

Bonus og præmierabatter -135.505 -90.168 -135.505 -90.168

Erhvervelsesomkostninger -211.804 -186.752 -211.804 -186.752
Administrationsomkostninger -42.363 -54.395 -40.487 -54.713
Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber 1.295 171 1.295 171

Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt -252.872 -240.976 -250.996 -241.294

FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT 69.224 90.181 71.100 89.863

Indtægter fra tilknyttede virksomheder 0 0 -1.539 223
Indtægter af investeringsejendomme -25 -18 -25 -18
Renteindtægter og udbytter mv. 66.257 74.114 66.257 74.114
Kursreguleringer 139.919 -88.490 139.919 -88.490
Renteudgifter -340 -120 -243 -88
Administration i forbindelse med 
investeringsvirksomhed -7.746 -6.077 -7.746 -6.077

Investeringsafkast,  i alt 198.065 -20.591 196.623 -20.336

Forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige
hensættelser -5.245 668 -5.245 668

INVESTERINGSAFKAST EFTER FORRENTNING 
OG KURSREGULERING AF 
FORSIKRINGSMÆSSIGE HENSÆTTELSER 192.820 -19.923 191.378 -19.668

Andre indtægter 387 283 387 283

RESULTAT FØR SKAT 262.431 70.541 262.865 70.478

Skat -57.581 -15.243 -58.015 -15.180

PERIODENS RESULTAT 204.850 55.298 204.850 55.298

PERIODENS RESULTAT 204.850 55.298 204.850 55.298

ANDEN TOTALINDKOMST, I ALT 0 0 0 0

SAMLET TOTALINDKOMST 204.850 55.298 204.850 55.298

KONCERN MODERSELSKAB

RESULTATOPGØRELSE

Totalindkomst
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Balance ultimo

30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

AKTIVER 

IMMATERIELLE AKTIVER 32.685 41.584 25.232 24.695

Driftsmidler 6.657 7.368 6.657 7.368
Domicilejendomme 65.828 66.200 65.828 66.200

MATERIELLE AKTIVER, I ALT 72.485 73.568 72.485 73.568

Investeringsejendomme 1.150 1.150 1.150 1.150

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0 31.783 33.324

Investeringer i tilknyttede virksomheder, i alt 0 0 31.783 33.324

Kapitalandele 136.042 127.096 136.042 127.096
Investeringsforeningsandele 473.400 457.863 473.400 457.863
Obligationer 3.955.738 3.360.702 3.955.738 3.360.702
Andre udlån 707 695 707 695
Indlån i kreditinstitutter 46.975 66.853 46.975 66.853
Øvrige 7.072 6.732 7.072 6.732

Andre finansielle investeringsaktiver, i alt 4.619.934 4.019.941 4.619.934 4.019.941

INVESTERINGSAKTIVER, I ALT 4.621.084 4.021.091 4.652.867 4.054.415

Genforsikringsandele af erstatningshensættelser 23.558 24.071 23.558 24.071

Tilgodehavender hos forsikringstagere 45.605 28.103 45.605 28.103
Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder 29.201 25.305 29.201 25.305
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 84 554 84 554
Andre tilgodehavender 55.594 122.041 55.593 122.041

TILGODEHAVENDER, I ALT 154.042 200.074 154.041 200.074

Aktuelle skatteaktiver 0 12.082 0 16.804
Likvide beholdninger 44.687 60.617 15.355 20.128

ANDRE AKTIVER, I ALT 44.687 72.699 15.355 36.932

Tilgodehavende renter samt optjent leje 25.182 35.002 25.182 35.002
Andre periodeafgrænsningsposter 21.869 18.834 18.940 15.959

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT 47.051 53.836 44.122 50.961

AKTIVER, I ALT 4.972.034 4.462.852 4.964.102 4.440.645

KONCERN MODERSELSKAB
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Balance ultimo

30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

PASSIVER 

Aktiekapital 39.005 38.333 39.005 38.333

Sikkerhedsfond 138.754 138.754 138.754 138.754

Reserver, i alt 138.754 138.754 138.754 138.754

Overført overskud 2.094.415 1.889.389 2.094.415 1.889.389

EGENKAPITAL, I ALT 2.272.174 2.066.476 2.272.174 2.066.476

Præmiehensættelser 691.894 382.371 691.894 382.371
Erstatningshensættelser 1.213.261 1.240.989 1.213.261 1.240.989
Risikomargen på skadesforsikringskontrakter 10.403 6.447 10.403 6.447
Hensættelser til bonus og præmierabatter 419.634 397.869 419.633 397.869

HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS-  
KONTRAKTER, I ALT 2.335.192 2.027.676 2.335.191 2.027.676

Udskudte skatteforpligtelser 17.654 17.066 14.011 13.423

HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT 17.654 17.066 14.011 13.423

Gæld i forbindelse med direkte forsikring 2.222 2.222 2.222 2.222
Gæld i forbindelse med genforsikring 14.150 15.033 14.150 15.033
Gæld til kreditinstitutter 84.368 186.513 84.368 186.513
Gæld til tilknyttede virksomheder 0 0 0 956
Anden gæld 217.574 135.589 217.574 116.069

GÆLD, I ALT 344.455 339.357 340.167 320.793

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER 2.559 12.277 2.559 12.277

PASSIVER, I ALT 4.972.034 4.462.852 4.964.102 4.440.645

KONCERN MODERSELSKAB



Moderselskab
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

Egenkapital pr. 1. januar 2018 38.333 138.754 1.849.257 2.026.344

Årets resultat 0 0 40.093 40.093
Salg af egne aktier 0 0 170 170
Køb af egne aktier 0 0 -131 -131
Årets anden totalindkomst 0 0 0 0

Egenkapital pr. 1. januar 2019 38.333 138.754 1.889.389 2.066.476

Periodens resultat 0 0 204.850 204.850
Kapitaludvidelse 672 0 0 672
Salg af egne aktier 0 0 176 176
Periodens anden totalindkomst 0 0 0 0

Egenkapital pr. 30. juni 2019 39.005 138.754 2.094.415 2.272.174

Koncern
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

Egenkapital pr. 1. januar 2018 38.333 138.754 1.849.257 2.026.344

Årets resultat 0 0 40.093 40.093
Salg af egne aktier 0 0 170 170
Køb af egne aktier 0 0 -131 -131
Årets anden totalindkomst 0 0 0 0

Egenkapital pr. 1. januar 2018 38.333 138.754 1.889.389 2.066.476

Periodens resultat 0 0 204.850 204.850
Kapitaludvidelse 672 0 0 672
Salg af egne aktier 0 0 176 176
Periodens anden totalindkomst 0 0 0 0

Egenkapital pr. 30. juni 2019 39.005 138.754 2.094.415 2.272.174

Eventualforpligtelser:

Egenkapitalforklaring
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Aktiekapital
Sikker-

hedsfond
Overført 
resultat I alt

Aktiekapital
Sikker-

hedsfond
Overført 
resultat I alt

Note

De fællesregistrede selskaber hæfter solidarisk for betaling af merværdiafgift og lønsumsafgift. 

Obligationer stillet til sikkerhed for lån vedrørende repokontrakter 81 mio. kr. 

Moderselskabet hæfter for skatten af sambeskatningsindkomsten.

Øvrige eventualforpligtelser overstiger ikke, for koncernen 168 mio. kr. og for moderselskabet 168 mio. kr.


