


Selskabets ordinære generalforsamling
holdes lørdag den 28. april 2012 
på Radisson Blu H. C. Andersen Hotel, Odense.

For 4. gang aflægger GF Medlemsselskabet årsrapport.

2011 blev et år, hvor det voldsomme og omskiftelige vejr  

øgede presset på skadeudgifterne, og de urolige finans- 

markeder skærpede kravet om at tjene penge på kerne- 

forretningen. Vi byggede videre på det forretningsmæssige  

og organisatoriske fundament, der skal sikre GF Forsikrings 

fortsatte vækst og position som et forbrugerorienteret 

selskab, der er med til at sikre den sunde konkurrence på 

privatforsikringsmarkedet.





Forretningside og vision• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  2

Ledelsesberetning• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  4 

Påtegninger • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  14

Anvendt regnskabspraksis • • • • • • • • • • • • • • • • • •  16

Femårsoversigt • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  21

Resultatopgørelse • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  22

Totalindkomst • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  23

Balance • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  24 

Egenkapitalforklaring• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  26

Noter •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  27

Forsikringsklubber 2012• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  36

Bestyrelse • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  38

Direktion • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  39

Indhold

1Indhold

C
V
R
 3

1
 1

5
 5

0
 9

6



I tresserne satte en gruppe visionære ildsjæle sig det mål at 

skabe et anderledes forsikringsselskab – et forsikringsselskab 

ejet af selvstændige forsikringsklubber, der bygger på et enkelt 

princip om overskudsdeling. Ildsjælene fuldførte deres mål og 

stiftede aktieselskabet GF Forsikring i 1967. 

Forretningside 
Vores unikke forretningside er stadig bæredygtig. Præmierne 

holdes på det lavest mulige niveau, og et overskud på vores 

mest kendte produkt, bilforsikring, betales tilbage til medlem-

merne. Gennem tiden har vi betalt mere end 1,8 mia. kr. tilbage. 

Som dansk forsikringsselskab med medlemsindflydelse er vi 

anderledes på markedet og er ikke under pres for at levere over- 

skud til aktionærer. Vi kan koncentrere os om at sikre kunderne 

en god dækning til den rigtige pris kombineret med god service 

og rådgivning. Vores mål er derfor at være familien Danmarks 

forsikringsselskab – med overskud til dig. 

Vision 
I GF Forsikring har vi den holdning, at tilfredse kunder og tilfred- 

se medarbejdere er to sider af samme sag. Vores vision er derfor 

at være det foretrukne forsikringsselskab for vores kunder og 

vores medarbejdere.

For at nå vores vision vil vi i hele GF-organisationen arbejde 

som ét hold med fælles mål og værdier. 

Vi vil holde fast i vores kerneforretning og det, der gør os 

anderledes. Vi vil bevare vores suverænitet og selvbestemmelse 

som danskejet selskab. Vores økonomiske målsætning er ikke  

at frembringe så stort et overskud som muligt, men at sikre  

den kapital, der er forudsætningen for koncernens fortsatte 

handlefrihed. 

Vi vil være tæt på vores kunder og øge vores markedsandel 

gennem langvarige kunderelationer og lønsom vækst. Vi vil 

opleves som troværdige og tilgængelige for vores kunder og 

være en professionel og seriøs samarbejdspartner. 

Vi vil sikre en attraktiv, resultatorienteret og udviklende 

arbejdsplads baseret på faglige udfordringer, samarbejde og 

kultur.

Værdier 
Alt, hvad vi gør og siger, er forankret i fire fælles værdier: 

ærlighed, nærhed, gennemskuelighed og handlekraft. 

Værdierne afspejler, hvordan vi driver forretning, servicerer 

kunder og arbejder sammen.

Med ærlighed mener vi blandt andet, at vi ikke vil have vækst 

for enhver pris, men tør sige nej til en kunde. Vores succes 

skyldes, at vi har ”fornuftige medlemmer i fornuftige biler”, og  

vi siger derfor åbent og ærligt: GF Forsikring er ikke for alle og 

enhver. Vi viser ærlig interesse over for både vores kunder og 

hinanden. Vi tager hurtigt hånd om problemer og arbejder sam- 

men for at få dem løst. 

Vi kender værdien af at være tæt på kunderne - det kalder  

vi nærhed. Forsikringsklubberne over hele landet er en del af 

lokalsamfundet, hvor nye kunder primært kommer via anbefa-

linger fra nuværende. Vores overskudsdeling sker i de enkelte 

forsikringsklubber baseret på lokale forhold. Vi gør en indsats 

for at være synlige og tilgængelige i lokalområdet (regionalt, 

firma- eller fagmæssigt). Vi er nærværende og lytter mere, end 

vi taler. 

Vi har sikret gennemskuelighed gennem et enkelt princip 

om overskudsdeling: Jo færre skader, jo lavere priser. Det er 

forsikring, der er til at forstå. 

Vi har en flad organisation, og alle kender de langsigtede 

mål og den aktuelle situation. Der bliver stillet klare krav til 

den personlige indsats, og vores medarbejdere udviser hand-

lekraft og har kompetence til at tage et personligt ansvar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur
GF Medlemsselskabet er et finansielt holding selskab, hvis 

hovedformål er at eje GF Forsikring.

GF Forsikring er et anderledes forsikringsselskab, bygget  

op omkring 68 selvstændige forsikringsklubber med over-

skudsdeling på bilforsikringen. Dette ejerskab gør GF Forsik- 

ring til noget ganske særligt i forsikringsbranchen. 

Forretningside og vision

Vi vil være tæt på vores kunder  

og øge vores markedsandel 

gennem langvarige kunde- 

relationer og lønsom vækst. 

Forretningside og vision2
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Eneaktionær i GF Forsikring a/s er GF Medlemsselskabet a/s, 

der er ejet af GF Fonden og forsikringsklubberne. 

GF Fonden er stiftet af forsikringsklubberne og har til formål 

at sikre, at koncernen forbliver et selvstændigt dansk forsik-

ringsselskab og at godkende tilførsel af ekstern kapital, hvis der 

mod forventning skulle blive brug for det. Aktiemajoriteten vil 

dog til hver en tid tilhøre klubberne og GF Fonden.  

Forsikringsklubberne er det fundament, som GF Forsikring 

hviler på. De har til formål at formidle koncernens produkter 

og varetage medlemmernes interesser over for koncernen. De 

enkelte forsikringsklubber har aktier i forhold til antal medlem-

mer, da de køber en aktie i GF Medlemsselskabet for hvert med- 

lem, der har indbetalt 100 kr. i indskud til forsikringsklubben. 

Det er forsikringsklubberne, der har den daglige kontakt til 

kunderne, både når forsikringerne tegnes, og når kunderne bag-

efter serviceres. 

Ejerstrukturen er sikret gennem GF Forsikrings, GF Medlems-

selskabets og GF Fondens vedtægter og en aktionæroverens-

komst. Samarbejdet mellem klubberne og selskabet er reguleret 

i en samarbejdsaftale.

GF Forsikring har tilladelsen til at drive forsikringsvirksomhed, 

og det er her kunderne er forsikret. På den baggrund er det  

GF Forsikrings kapital, der sikrer kundernes økonomiske tryghed 

i tilfælde af skade. På GF Forsikrings hovedkontor i Odense vare-

tager medarbejderne de overordnede administrative forsikrings-

faglige, økonomiske og juridiske opgaver.

 GF Forsikring er derudover moderselskab for datterselska- 

berne GF Ejendomsselskab a/s og GF It a/s, der begge er  

100 procent ejet af GF Forsikring. GF Ejendomsselskabet ejer 

GF Huset, der udlejes til GF Forsikring. GF It varetager investe-

ringer i nyt it-system og udlejer dette til GF Forsikring.   

God selskabsledelse
Fundamentet for god selskabsledelse er styrket i de senere år 

gennem tilpasning af den overordnede ledelsesstruktur omkring 

ejere, bestyrelse og direktion.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvar, roller og opgaver hos ejere, bestyrelse, direktion og 

selskab/klubber er skærpet for at skabe de bedste rammer for 

en forretningsorienteret, handlekraftig og effektiv organisation, 

og det udmøntes blandt andet gennem samarbejdsaftalen mel- 

lem klubber og selskab med afsæt i fælles ansvar, fælles mål og 

fælles indsatser. 

I 2011 har selskabets bestyrelse og de lokale klubbestyrelser 

arbejdet intenst med en ny samarbejdsaftale, som blev vedtaget 

i januar 2012. Den nye samarbejdsaftale afspejler vores vision 

og målsætninger for fremtiden og sikrer det nødvendige forret- 

ningsmæssige fundament i forhold til vores strategi og forret- 

ningsudvikling. Samarbejdsaftalen indeholder rettigheder og 

pligter på en række områder, der har betydning for den fortsat- 

te udvikling af forsikringsklubberne og forsikringsforretningen. 

Samtidig understøtter den nye samarbejdsaftale den politiske 

organisation med forretningsideen og forsikringsklubberne som 

bærende elementer. 

Bestyrelsens valggrundlag og størrelse er under forandring 

for at sikre, at der til stadighed kan rekrutteres de rette kompe- 

tencer til bestyrelsen og sikres effektivitet og handlekraft i for- 

hold til opgaverne. Bestyrelsens samlede kompetencekrav er 

fastlagt, og der er tilrettelagt en årlig proces for evaluering af 

bestyrelsens kompetencer med henblik på generalforsamlingens 

valg til bestyrelsen.

Endelig er der implementeret nye fagudvalg, som skal under- 

støtte det nødvendige forretnings- og driftsfokus.

I koncernen er direktionen styrket med ansættelse af en direk- 

tør yderligere, og organisationen er tilpasset tre direktørområ-

der, der understøtter strategiens fokus på økonomisk handle- 

frihed, udnyttelse af mulighederne i markedet og fortsat stabil 

forsikringsdrift. 

Ejerstruktur

Forsikrings- 
klubberne

Fonds- 
konstruktionen

GF Ejendoms- 
selskab a/s GF It a/s

GF Medlems- 
selskabet a/s

GF Forsikring a/s



2011 blev atter et godt år for medlemmerne med en samlet til- 

bagebetaling på bilforsikringer på 140 mio. kr., hvilket er på 

samme niveau som sidste år.

Resultatet for 2011 blev et overskud på 16,9 mio. kr. efter 

skat, hvilket ikke er tilfredsstillende. 

Resultatet er påvirket negativt af et forsikringsteknisk resultat, 

som falder med 30,9 mio. kr. i forhold til 2010. Det skyldes 

primært vejrskader, herunder storm og skybrud. Modsatrettet 

har ændringer i opgørelsesmetode for bilskaderegnskabet 

bidraget positivt til resultatet. 

Investeringsresultatet er brutto 42,4 mio. kr., svarende til et 

samlet afkast på 2,0 procent mod sidste år 4,7 procent, hvilket 

ikke er tilfredsstillende, da kursgevinster ligger på et lavere 

niveau.

Egenkapital og solvensdækning 
Balancen for koncernen er pr. 31. december 2011 på 3.220 mio. 

kr. mod 3.098 mio. kr. i 2010, og egenkapitalen udgør ved ud- 

gangen af 2011 1.287 mio. kr. mod 1.270 mio. kr. i 2010. 

Det individuelle solvensbehov er opgjort til 101,7 mio. kr. 

svarende til en solvensdækning på 88 procent imod et solvens- 

behov på 98,6 mio. kr. og en solvensdækning på 86 procent 

ved udgangen af 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combined ratio 
Combined ratio udgør 101,2 imod 100,5 i 2010, og den er der- 

med steget marginalt. Niveauet for combined ratio lever fortsat 

ikke op til koncernens langsigtede mål på 95.

Nye tiltag til nedbringelse af combined ratio, herunder præ- 

mieforhøjelser og omkostningsbesparelser, er iværksat, og det 

forventes, at koncernens langsigtede mål nås i de kommende år. 

 

Forsikringsvirksomheden 
Forskudspræmien er steget med 46 mio. kr. eller 2,9 procent, 

imod 5,0 procent i 2010.

Der forventes en fortsat kontrolleret vækst i porteføljen på 

lang sigt med størst stigning i antallet af øvrige forsikringer.

Antallet af forsikringer for både bil- og øvrige produkter ud- 

viser et begrænset fald i forhold til 2010 på ca. 8.000 forsik- 

ringer.

Udviklingen i forsikringsporteføljen er ikke tilfredsstillende, 

hvorfor der er iværksat forskellige tiltag til at øge tilgang og 

mindske afgang for porteføljen. 

Resultat af forsikringsvirksomheden er ikke på niveau med 

det budgetterede og udviser en forværring i forhold til 2010 på 

28,9 mio. kr.

Den samlede erstatningsprocent udgør 83,6 imod 77,4 i 2010. 

Før afløbsresultat udgør erstatningsprocenten 82,2 procent 

imod 79,3 procent i 2010.

Bilforsikringer 
Forløbet af bilforsikringerne har med forsikringstagernes øjne 

også i 2011 været særdeles godt, og der tilbagebetales 140 mio. 

kr. til bilforsikringstagerne i marts 2012. 

Opgørelsesmetode for bilskaderegnskabet er ændret således, 

at bilskaderegnskabet nu belastes med reelt afholdte udgifter, 

og det har bidraget positivt til resultatet med 28,4 mio. kr. 

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning4

Nettoresultatet foreslås af bestyrelsen anvendt sådan:

Overført til næste år 16,9 mio. kr. 

I alt 16,9 mio. kr.

Egenkapital seneste 3 år (mio. kr.)
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Combined ratio (%) 2011 2010 2009

Bruttoerstatningsprocent  83,6 77,4 81,6

Omkostningsprocent  20,9 21,4 18,9

Nettogenforsikringsprocent  -3,3 1,8 2,2

Combined ratio  101,2 100,5 102,7

Antal forsikringer (1.000 stk.) 2011 2010 2009

Bilforsikringer 177 182 186

Øvrige forsikringer 465 468 471

I alt 642 650 656

Forskudspræmier (mio. kr.) 2011 2010 2009

Bilforsikringer  751 778 767

Øvrige forsikringer  838 765 703

I alt  1.589 1.543 1.470 
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Øvrige forsikringer 
Koncernens øvrige forsikringer har ikke haft en tilfredsstillende 

udvikling i forsikringsporteføljen. Forsikringsporteføljen er ikke 

vokset som forventet, og erstatningsprocenten blev på 88,4 pro- 

cent imod 72,9 procent i 2010. Erstatningsprocenten er specielt 

påvirket af skybrudsskader, fx øgedes erstatningsprocenten med 

5,9 procent point alene af skybruddet den 2. juli 2011. 

Før afløbsresultatet er erstatningsprocenten på 86,8 procent 

imod 78,7 procent i 2010. 

Genforsikring 
Resultatet af afgiven forretning er et overskud på 49,6 mio. kr., 

som er forbedret i forhold til 2010, hvor underskuddet udgjorde 

25,6 mio. kr. Forbedringen skyldes en større dækning fra 

reassurandørerne særligt i forbindelse med skybrudsskaderne. 

Koncernens indtjening på hovedbrancher fremgår af regn- 

skabets note 4.

Forsikringsmæssige driftsomkostninger 
De forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. udgør for kon- 

cernen 312 mio. kr. svarende til en omkostningsprocent brutto 

på 19,5 procent, hvilket er under 2010, hvor omkostningerne 

udgjorde 309 mio. kr. eller 19,9 procent. Det er fortsat målsæt- 

ningen at nedbringe omkostningsprocenten yderligere. 

 

 

 

 

Investeringsvirksomheden 
Resultatet af investeringsvirksomheden blev et overskud på 

42,4 mio. kr. mod et overskud på 152,4 mio. kr. i 2010, idet 

kursgevinsterne ligger på et lavere niveau. 

 

 

 

 

 

 

 

Globale aktiekurser – udtrykt ved Morgan Stanleys World Cap 

indeks – faldt 3 procent, og det danske OMX-indeks faldt med 

16 procent, mens de danske obligationer – udtrykt ved J.P. Mor- 

gans Danske obligationsindeks – gav et afkast på 14 procent.

Koncernens afkast blev på 2,0 procent imod 4,7 procent i 2010, 

fordelt med et afkast af aktieinvesteringer på -11,1 procent,  

et afkast af rentebaserede investeringer på ca. 3,5 procent og 

et afkast af ejendomsinvesteringer på -5,2 procent.

Et væsentlig led i koncernens risikostyring på investeringsom-

rådet er at fastholde en solid solvensdækning. Koncernen ned- 

bragte, i forbindelse med den globale finanskrise, investerings-

risikoen til et lavere niveau blandt andet ved frasalg af aktier. 

Denne lavere investeringsrisiko er fastholdt i 2011, hvor risikoen 

på obligationsbeholdningen er yderligere reduceret. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultat af tilknyttede virksomheder 
GF Forsikring a/s har koncession til forsikringsdriften. Årsresul- 

tatet har været et overskud på 17,1 mio. kr. og egenkapitalen 

udgør 1.266 mio. kr. For 2011 forventes et overskud på 50-80 

mio. kr.

GF Ejendomsselskab a/s ejer GF Huset og udlejer dette til 

moderselskabet.

Ejendommen er i 2011 positivt værdireguleret med 2,6 mio. kr. 

til vurderet markedsværdi på 70,8 mio. kr. 

Årets resultat er et overskud på 5,0 mio. kr. og egenkapitalen 

79,4 mio. kr. For 2012 forventes et overskud på 2,9 mio. kr.

GF It a/s udvikler og udlejer TIA-forsikringssystemet og tele- 

fonisystemet til moderselskabet. TIA-systemet er taget i brug i 

september 2009. Årets resultat er et overskud på 0 mio. kr. og 

egenkapitalen 98,3 mio. kr. For 2012 forventes et overskud på 

1,3 mio. kr.

Investeringsaktiver (mio. kr.) 2011 2010 2009

Rentebaserede investeringer

danske  2.061 2.104 2.025 

Rentebaserede investeringer

udenlandske                              211      134          155    

Rentebaserede investeringer  2.272 2.235 2.170

Aktiebaserede investeringer 181 216 163

Ejendomsinvesteringer  41 45 50

Andre         149            52 64      

Investeringsaktiver i alt  2.643 2.551 2.457

Afkast af investeringsaktiver (%) 2011 2010 2009

Rentebaserede investeringer

danske  4,3 4,6 6,3

Rentebaserede investeringer

udenlandske      -3,4      13,8      36,8    

Rentebaserede investeringer  3,5 5,3 7,8

Aktiebaserede investeringer  -11,1 19,2 34,5

Ejendomsinvesteringer -5,2 0,1 -7,7

Andre        1,4          0,4 2,1      

Investeringsaktiver i alt  2,0 4,7 7,8

Omkostningsprocent (%) 2011 2010 2009

Brutto (forskudspræmie) 19,5 19,9 17,7

Genforsikring (mio. kr.) 2011 2010 2009

Resultat af afgiven forretning  49,6 -25,6 -29,8 



Ledelsesberetning

Risikostyring og Solvens II
Solvens II er kommende EU-regulering for forsikringsselskaber 

og stiller krav til solvensopgørelser, kapitalgrundlag, risikosty-

ring og rapportering. Regelsættet forventes at træde i kraft 

januar 2014. Koncernen følger udviklingen i Solvens II reglerne 

med henblik på løbende implementering frem imod 2014, og 

projektet er forankret i koncernens risikostyringsfunktion med 

reference til direktionen.

Koncernens langsigtede mål er en combined ratio på 95, og  

en solvensdækning efter de nye Solvens II regler på mindst to 

gange forsikringsselskabets solvensbehov.

Styring af koncernens risici er et væsentligt ledelsesmæssigt 

fokusområde. I 2011 blev koncernens Risikokomite etableret. 

Komiteen består af koncernens direktion, økonomichef, produkt- 

udviklingschef samt chief risk officer og de complianceansvar-

lige og risikoansvarlige medarbejdere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsrisiko 
Accept og risikopåtagelse
Koncernens eneste forretningsområde er fortsat privat skade- 

forsikring.

Acceptpolitikken indeholder regler for, hvilke typer og hvilke 

størrelser af risici der kan indtegnes.

Genforsikring 
Koncernens genforsikring er indgået med internationalt aner- 

kendte genforsikringsselskaber. Koncernen anvender genforsik-

ringsselskaber med minimum en A-rating hos Standard & Poors. 

GF Forsikring benytter et bredt dækkende reassurancepro-

gram, hvorunder en stor del af koncernens storskader samt 

katastrofer dækkes. 

Præmie og præmiehensættelse
Risikoen ved præmier for det kommende år udgøres af en gene- 

rel usikkerhed i hver portefølje plus risikoen for katastrofer. 

Erstatningshensættelser
Hensættelsesrisikoen er mindre på brancher, hvor skaderne har 

kort afviklingstid fra de anmeldes til de afsluttes, fx husforsik-

ring, løsøreforsikring og motorkaskoforsikring.

Hensættelsesrisikoen er større på brancher, hvor afviklingstiden 

er lang fra de anmeldes til de afsluttes, fx ulykkesforsikring og 

motoransvarsforsikring.

Da koncernen har en betydelig motorportefølje, vedrører den 

væsentligste del af erstatningshensættelserne brancher med 

lang afviklingstid.

Markedsrisiko
Markedsrisikoen vedrører risikoen for tab som følge af, at mar- 

kedsværdien af koncernens aktiver og passiver ændres på grund 

af ændringer på de finansielle markeder. 

Under markedsrisici hører rente-, aktie- og valutarisiko samt 

risiko på ejendomsinvesteringer. Herudover medregnes koncen- 

trationsrisiko og risiko for udvidelser i kreditspreads. Koncernens 

investeringer sker i overensstemmelse med den af bestyrelsen 

vedtagne investeringspolitik og -retningslinjer. Investeringsrisi-

koen vurderes i forhold til egenkapitalen og solvensdækning  

og er dermed afbalanceret i forhold til koncernens soliditet. Der 

sker løbende rapportering til bestyrelsen omkring udnyttelsen 

af de fastlagte rammer i investeringspolitik og retningslinjer. 

Renterisiko

Renteændringer påvirker både investeringsaktiver og erstat-

ningshensættelser. Erstatningshensættelserne opgøres efter 

aktuarmetoder, og rentefølsomheden tilpasses ved investering  

i rentebærende fordringer. Rentefølsomheden er hermed netto 

relativt lavere. 

Aktierisiko

Koncernen er eksponeret for aktierisiko i kraft af investering  

i strategiske aktier og  investeringsforeningsbeviser. 

Valutarisiko 

Koncernens valutarisiko er begrænset. Der er meget begræn- 

set valutarisiko på hensættelserne, som i al væsentlighed er  

i danske kroner. 

Investeringerne er for størstedelens vedkommende også i 

danske kroner.

Ejendomsrisici

Koncernen er eksponeret for ejendomsrisiko i kraft af investe- 

ringer i ejendomme via datterselskabet, GF Ejendomsselskab, 

som ejer koncernens domicilejendom, og via investering i ejen- 

domsaktier. 

Likviditetsrisiko 

Koncernens likviditetsrisiko vurderes som meget begrænset, idet 

præmieindtægter er forudbetalt, og en væsentlig del af årets 

præmieindtægt indgår 1. januar.

Kreditrisiko

Kreditrisikoen er risikoen for tab som følge af, at en eller flere 

modparter helt eller delvist misligholder deres betalingsforplig-

telse. Koncernen er udsat for kreditrisici fra både forsikrings-  

og investeringsvirksomheden. 
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På forsikringssiden er det primært udeståender hos forsikrings-

tagere og i mindre grad genforsikringsselskaberne, der udgør 

risikoen. Risikoen ved genforsikringsselskaberne mindskes ved, 

at koncernens panel af reassurandører alle har en A-rating. 

På investeringssiden er det primært obligationsdebitorer, som 

ikke honorerer deres forpligtelser, samt aftaleindskud i banker, 

der udgør den væsentligste risiko. Risikoen minimeres ved at 

størstedelen af investeringerne sker i danske realkreditobliga-

tioner med meget høj kreditkvalitet.

Operationel risiko 

Operationel risiko er risikoen for fejl på grund af utilstrækkelige 

eller fejlbehæftede interne procedurer, menneskelige eller 

tekniske fejl. Den største operationelle risiko er it-systemerne. 

Koncernen har taget væsentlige skridt til sikring af størst mulig 

driftsstabilitet.

Solvens 
Selskabets kapitaldækning og solvensbehov opgøres efter 

bekendtgørelse om kapitaldækning. Solvenskravet er 8 procent 

af de risikovægtede aktiver og det individuelle solvensbehov 

opgøres som den procentdel, som den tilstrækkelige basiskapi-

tal udgør af de risikovægtede poster. 

Solvenskravet er ved udgangen af 2011 opgjort til 101,7 mio. 

kr. Samme beløb er opgjort som det individuelle solvensbehov, 

da selskabet ikke påtager sig nogen væsentlig risiko udover 

ejerskabet af aktierne i GF Forsikring A/S. Selskabets basiska-

pital er opgjort til 1.122,6 mio. kr., hvilket bringer solvenspro-

centen op på 88. 

Ultimo 2010 var solvenskravet og solvensbehovet 98,6 mio. 

kr., svarende til en solvensprocent på 86.

Den danske bekendtgørelse udfylder Basel II rammedirek- 

tivet. Det forventes, at Basel III træder i kraft 1. januar 2013, 

men det forventes ikke at give væsentlige ændringer i selska- 

bets kapitaldækning.

Lønpolitik
Koncernen har fastlagt en lønpolitik, som blev godkendt af be- 

styrelsen den 10. februar 2011 og siden godkendt af general-

forsamlingen i april måned.

Koncernen har ikke nedsat et aflønningsudvalg eller anvendt 

ekstern sagkyndig bistand i forbindelse med fastlæggelsen af 

lønpolitikken.

De væsentligste karakteristika ved koncernens aflønnings-

struktur er, at der som udgangspunkt alene anvendes fast  

løn og pension. Koncernen yder således ikke ekstraordinære 

engangsvederlag, variabel aflønning eller andre former for 

incitaments- eller resultatafhængig aflønning af hverken direk- 

tion eller ansatte med væsentlig indflydelse på selskabets 

risikoprofil. 

Bestyrelsen aflønnes ligeledes med et fast honorar.

 

 

 

 

 

Kim Nielsen samt Linda Christiansen er udtrådt af besty- 

relsen i 2012 og i stedet for er Jens-Peter Riis Jensen samt 

Mattias Andersen tiltrådt.

Der henvises til bestyrelsens ledelseshverv på side 38. 

 

 

 

Bjarne Toftlund udgør alene direktionen i GF Medlemssel- 

skabet a/s.

Der henvises til direktionens ledelseshverv på side 39.

Bestyrelsens samlede lønninger 2011 (t. kr.)  

 Honorar og diæter

  Svend Anker Petersen, Formand 788 

Jørgen Bremholm, Næstformand 378 

Lene Panch Andersen 38 

Steen Bakhøj 47 

Kim Brems 135 

Jette Christensen 112 

Linda Christiansen 73 

Gunnar Hansen 113 

Per Schou Johansen 38 

Søren Ole Nørtved Jørgensen 38 

Jørgen Kristoffersen 157 

Charlotte Møller 156 

Vagn Børge Lauridsen 112 

Carsten Egevang Nielsen 135 

Kim Nielsen 156 

Knud Nielsen 88 

Susan Olsen 73 

Henrik Sangild 73 

Jens Jørgen Vinther 156
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Direktionens samlede lønninger 2011 (t. kr.)  

 Løn inkl. fri bil og pension

 Bjarne Toftlund 2.681 

Lars Saltofte Hansen 1.884 

Martin Nielsen 565
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Tidslinje over årets aktiviteter og resultater 2011

Januar

Februar

Marts

April

Maj
Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

Primo 2012

De finansielle 
markeder 

Vejr- 
situationen

Aktiviteter og 
resultater

Fortsat gældskrise og 
vanskelige konjunkturer

Tøbrud i hele landet Organisationsændring  
iværksættes

Jordskælv i Japan  
forværrer gældskrisen

Storm flere steder i landet

Overskudsdeling på 140 mio. kr. til medlemmerne 

Søndagsavisen vurderer GF Forsikring som det billigste 
forsikringsselskab blandt selskaber med en bred målgruppe 

Uro på det danske realkredit-
marked på grund af uenighed 
mellem realkreditinstitutter og  

kreditvurderingsinstitutter

Leasingsamarbejde med Jyske Finans 
  

Anvendelse af QIS model i individuel solvensberegning  
som forberedelse til Solvens II

Halvårsregnskab forværret på grund af vejrskader, 
finansielle markeder og vanskelige konjunkturer

USA nedgraderes 

Skybrud i hovedstadsområdet

Skybrud i  
Sønderjylland, Østjylland,  
Lolland, Fyn og Sjælland

Årets kundetilfredshedsundersøgelse viser fortsat høj 
tilfredshed og loyalitet 

Økonomisk handlingsplan iværksat med præmieforhøjelser, 
omkostningsfokus og skadebegrænsende initiativer

Præmieforhøjelser på husforsikring iværksat 

Årets trivselsundersøgelse viser høj tilfredshed  
med GF Forsikring som arbejdsplads

 
Politikker justeret som forberedelse  

til Solvens II

Gældskrise forværret Organisationsændring på plads

Dansk rente under tysk rente  Storm i hele landet
Orkanstyrke i Nordjylland

Storm i hele landet 
 
 
 
 
 
 
 

Branchens årlige EPSI-måling fastslår, at GF Forsikring  
har de meste tilfredse kunder blandt selskaber med  

 en bred målgruppe

Opgradering af bilforsikring med nyværdierstatning på demobiler 

Opgradering af husforsikring med dækning på skadedyr og 
udvidet råd 

Opgradering af Familiens basisforsikring med elektronik- 
forsikring, dækning af pludselig skade, udvidet sum på cykler  

og dækning ved tricktyveri

Vedtagelse af ny samarbejdsaftale mellem selskab og  
forsikringsklubber 

 
Overskudsdeling på 140 mio. kr. til medlemmerne 

Søndagsavisen vurderer for andet år i træk GF Forsikring som det  
billigste forsikringsselskab blandt selskaber med en bred målgruppe



Strategi
GF Forsikring har fastlagt den strategiske ramme for perioden 

frem mod 2020: Vi vil manifestere os som hele familien Danmarks 

forsikringsselskab og som et fuldgyldigt, landsdækkende alter- 

nativ på forsikringsmarkedet.

Strategiens styrende faktor er solvensdækningen, som er en 

forudsætning for GF Forsikrings fortsatte handlefrihed. Herunder 

er der fastlagt to hovedstrategier: En vækststrategi med fokus 

på kunder og marked og en lønsomhedsstrategi med fokus på 

risikostyring og omkostninger. Med vækststrategien vil vi udnytte 

vores position som mellemstort dansk forsikringsselskab med en 

bred målgruppe. Med lønsomhedsstrategien vil vi sikre, at vi for- 

bliver en seriøs konkurrent på markedet. 

Den nye strategi holder fast i vores forretningsidé om en god 

dækning til den rigtige pris og i vores særkende med forsikrings-

klubberne, som sikrer kunderne nærhed gennem lokal rådgivning 

og service. Strategien indeholder samtidig en ambition om at 

være endnu mere for mange flere kunder. 

Vi vil udnytte mulighederne i markedet ved at konkurrere på 

nærhed og tilgængelighed. Vi vil fastholde vores kundeloyalitet 

ved at stræbe efter langvarige kunderelationer. Vores produkter 

skal afspejle de behov og forventninger, som familien Danmark 

har til deres forsikringsselskab, og derfor vil vi styrke vores pro- 

duktudvikling og søge partnerskaber, hvor det kan være til gavn 

for kunderne. Vi vil styrke vores salgsorganisation og rådgiv- 

ningskompetencer, og vi vil forstærke vores forretningsfokus  

ved at sikre lønsomhed og ved at være en effektiv organisation. 

Vi vil fortsat være en attraktiv arbejdsplads, hvor vi arbejder 

efter fælles mål og værdier og udviser handlekraft. 

Aktiviteter og resultater 2011
For branchen som helhed har året 2011 været præget af store 

skadesbegivenheder og vanskelige økonomiske konjunkturer,  

der har betydet ekstraordinære skadesudbetalinger, skærpede 

konkurrencevilkår og ustabile finansielle markeder. Også i  

GF Forsikring har disse forhold påvirket forsikringsforretningen. 

For at sikre de langsigtede økonomiske mål blev der i 2011 

igangsat en langsigtet økonomisk handlingsplan med fokus på 

vækst, lønsomhed og reduktion af omkostninger. 

Til trods for disse forhold har GF Forsikring igen i år opnået 

flotte resultater på kundetilfredsheden og medarbejdertrivslen. 

Forsikringsklubberne har leveret den forventede nytegning  

og understøttet fokus på salgs- og markedsføringsaktiviteter. 

Organisationen har gennemført en lang række tiltag i relation  

til salg og produkter, processer og it-værktøjer samt kompe-

tencer og trivsel, der alle understøtter fundamentet for den 

langsigtede strategi. Herudover er der gennemført en orga- 

nisationsændring i koncernen.

Økonomisk handlingsplan
Som konsekvens af halvårsresultatet, den skærpede konkurren-

cesituation, det ustabile finansmarked og de mange vejrskader 

med øgede udgifter til genforsikring, har koncernen iværksat en 

økonomisk handlingsplan med henblik på at sikre rammerne for 

de langsigtede strategiske mål i 2015 med en solvensdækning 

over 2, combined ratio på 95 og omkostningsprocent på 16-17.

Med den økonomiske handlingsplan  

er der lagt en langsigtet ramme med  

løbende initiativer hen over de  

kommende år, hvor hovedover- 

skrifterne er vækst, lønsomhed  

og omkostningstilpasning med  

balance til koncernens solide  

kapitalgrundlag og langsigtede  

strategi. Den fortsatte udvik- 

ling af koncernen og forsikrings- 

klubberne kræver, at vores position  

på markedet styrkes gennem vækst,  

mens lønsomhed og reduktion af  

omkostninger skal styrke vores  

konkurrenceevne. 

Der er i 2011 effektueret præmieforhøjelser på koncernens 

husforsikring i forlængelse af årets massive vejrskader, og p.t. 

forventes der ikke yderligere generelle præmieforhøjelser. 

Koncernen arbejder desuden hen imod microtarifering med hen- 

blik på at sikre risikobaserede præmier og dermed øget lønsom- 

hed i såvel produkter som kunder. 

På erstatningssiden er der blandt andet iværksat en række 

tiltag med henblik på optimeret skadeindkøb og skadebehand-

ling. 

På omkostningssiden er fokus generelt skærpet, udviklings- 

tiltag og investeringer er trykprøvet i forhold til forventet 

effekt, og det har været nødvendigt at afskedige medarbej- 

dere i koncernen. Der er planlagt nedlæggelse af flere stillinger  

i de kommende år, der som udgangspunkt sikres ved naturlig 

afgang.

Den økonomiske handlingsplan omfatter flere initiativer med 

løbende iværksættelse over den kommende periode.

Salg og produkter 
I 2011 er aktiviteterne omkring styrkelse af forsikringsklubber- 

ne som salgsorganisation fortsat med nye indsatser i klubberne 

kombineret med mere salgsstøtte fra koncernen som en del af 

den gennemførte organisationsændring. Aktiviteterne skal sam- 

men med produktudvikling og markedsføring udgøre fundamen-

tet for den fortsatte vækst, og der har i årets løb også været 

øget fokus på at begrænse kundeafgangen. 

Forsikringsklubberne har leveret 

den forventede nytegning og 

understøttet fokus på salgs- og 

markedsføringsaktiviteter.
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Fokus på forretningsmæssige mål og resultater er styrket på 

såvel ledelses- som medarbejdersiden i forsikringsklubberne. 

På ledelsessiden udbygges rapporteringen omkring klubben 

løbende, og de månedlige klubledermøder bidrager til drøftelse 

og erfaringsudveksling om den aktuelle salgssituation og kom- 

mende aktiviteter. Som supplement, og med kobling til et leder- 

udviklingsprogram, er der gennemført ledersparring omkring 

salg i alle klubber. 

På medarbejdersiden styrker den løbende individuelle salgs- 

coaching klubmedarbejdernes rådgivningskompetencer og 

sikrer videndeling på tværs af klubber. Der er udviklet en række 

salgsstøtteværktøjer til gavn for kunderådgivningen, og salgs- 

konkurrencer er en fast del af klubmedarbejdernes hverdag.

Der er i 2011 gennemført en række opgraderinger af kon- 

cernens produktudbud. 

Familiens Basisforsikring er opgraderet med valgmuligheder 

på elektronikforsikring, pludselig skade, og udvidet cykeldæk-

ning, ligesom der er indført dækning mod tricktyveri uden mer- 

præmie. Husforsikringen er udvidet med valgmuligheder i for- 

hold til dækning forvoldt af skadedyr og udvidet rådskade. 

Vores modernisering af kerneproduktet – bilforsikringen –  

med fortsat overskudsdeling og en bedre tarifering er udsat  

til implementering i 1. halvår 2012 på grund af forhold hos 

eksterne myndigheder, der har betydning for it-løsningen bag 

produktet. Den nye bilforsikring vil styrke vores konkurrence-

evne på markedet. I 2011 er der implementeret forbedret 

dækning ved køb af demobiler uden merpræmie.

Koncernen har desuden i 2011 etableret leasingsamarbejde 

med Jyske Finans, og der er indgået samarbejde med Agria 

Dyreforsikring om syge- og livsforsikring for hunde.

Markedsføring 
Markedsføring af koncernens produkter foregår dels nationalt  

fra koncernen og dels lokalt via forsikringsklubberne. Fokusom-

råderne i koncernens markedsføring er koncentreret omkring 

trafiksikkerhed, overskudsdeling og hovedsponsorat af kvinde- 

landsholdet i håndbold. 

Den årlige forårskampagne omkring overskudsdeling var 

meget synlig i medier og presse på landsplan og lokalt. Sammen 

med kampagnen blev kundebladet ”10 MINUTTER” udsendt  

med information fra de lokale forsikringsklubber og forsikrings- 

artikler af generel karakter. Ultimo året var markedsføringen 

koncentreret omkring koncernens nye elektronikforsikring  

som tillægsdækning til Familiens Basisforsikring. Med denne 

kampagne oversteg antallet af besøgende på GF Forsikrings 

hjemmeside – www.gfforsikring.dk – for første gang 100.000. 

Også i 2011 afviklede vi den årlige GF Sikkerhedsdag, hvor 

vores bilkunder blev inviteret på glatis under overskriften 

”hjælp til selvhjælp: jo færre skader, desto flere penge retur  

til bilisterne”. GF Sikkerhedspris blev i foråret 2011 uddelt til  

ni projekter rundt i Danmark. Prisen uddeles til aktiviteter, der 

kan forbedre trafiksikkerheden og inspirere andre til at gøre 

en indsats på området. Blandt andet på denne baggrund opnåe- 

de GF Forsikring en mere synlig position end tidligere på trafik- 

sikkerhed med en andenplads, når forbrugerne vurderer, hvem 

der gør noget ekstra for trafiksikkerheden. 

Hovedsponsoratet af kvindelandsholdet er aktiveret i forbin- 

delse med de spillede landskampe, og GF World Cup fik markant 

større pressedækning end tidligere med henblik på VM i Brasilien  

i december. Mange forsikringsklubber udnyttede i årets løb spon- 

soratet på lokalt plan og fik styrket kendskabet til GF Forsikring  

i lokalområdet, blandt andet gennem sommerens håndbold- 

skoler hvor deltagerne blev gratis ulykkesforsikret under hele 

arrangementet.

Optimering af processer og it-værktøjer
Der er i de senere år løbende iværksat aktiviteter med henblik 

på at optimere processer, arbejdsgange og it-værktøjer, så 

kundebetjeningen forbliver god, og forsikringsdriften fortsat 

kvalitetssikres. 

 

I hele organisationen fortsætter initiativer for at sikre korrekt 

balance mellem opgaver og resurser.

I skadeafdelingen har de mange vejrskader sat sit præg på 

hverdagen med pres på opgaver og resurser. Kontortaksator-

korpset er udvidet i årets løb, og der er indgået aftaler med en 

række leverandører for at sikre de bedste rammer for kunden  

i skadesituationen. Sidste års implementering af Scalepoint er 

udvidet til også at omfatte Scalepoint byg, så kunderne nu  

også kan tilbydes håndværkerservice. Samtidig understøtter 

Scalepoint byg den løbende optimering af skadebehandlingen 

gennem forbedret styring af de administrative opgaver omkring 

bygningsskader. 

Der er desuden implementeret kapacitetsstyring i de forsik- 

ringstekniske afdelinger med henblik på at styrke det ledelses-

mæssige overblik og skabe bedre grundlag for daglig prioritering 

på teamniveau. 

GF Forsikring har opnået en  

mere synlig position end tid- 

ligere på trafiksikkerhed med  

en andenplads, når forbrugerne 

vurderer, hvem der gør noget 

ekstra for trafiksikkerheden.
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Implementeringen af TIA-kernesystemet blev i 2011 formelt 

lukket ned med evaluering i såvel bestyrelse som direktion. 

Systemet fungerer nu tilfredsstillende, og medarbejderne har 

oparbejdet gode kundskaber og erfaringer med systemet som 

dagligt værktøj i kundebetjeningen. I 2011 har driftsorganisa- 

tionen varetaget de sidste stabiliseringsindsatser og rettelser, 

og driften af it-systemet fortsætter i eget regi. I relation til ud- 

viklingen af TIA-systemet har koncernen indgået eksternt sam- 

arbejde, og it-systemet vil fremover understøtte forretningsud-

viklingen gennem udviklingsprojekter og optimeringsindsatser.  

I forlængelse af implementeringen af nyt fælles telefonsystem 

for selskab og klubber er der i 2011 implementeret tryk-selv 

løsning til skadeafdelingen, hvilket har haft den forventede 

positive effekt i forhold til telefontilgængeligheden og kunde- 

betjeningen. 

I takt med optimering af it-systemet justeres processer og 

forretningsgange løbende. 

Kundetilfredshed og kendskab
Vores kunder er fortsat meget tilfredse med os som forsikrings-

selskab, og også i 2011 levede vi op til vores overordnede mål- 

sætning for kundetilfredshed med over 92 procent tilfredse 

eller meget tilfredse kunder og et tilfredshedsindeks på 4,3 

målt på en 5 punkts skala. De altovervejende faktorer for 

kundernes valg af os som forsikringsselskab er fortsat vores 

konkurrencedygtige priser, overskudsdelingen på bil og vores 

generelle kundeservice. 

Resultaterne underbygges af  

forsikringsbranchens årlige EPSI- 

undersøgelse, der viser, at vores  

kunder er de mest tilfredse blandt  

selskaber, som henvender sig til  

hele befolkningen. Med et tilfreds- 

hedsindeks på 78 lægger vi afstand  

til branchegennemsnittet på 75  

og indtager høje placeringer på  

såvel image, forventninger og loyalitet. 

Vi måler løbende kendskabet til koncernen, idet det er afgø- 

rende for den fortsatte vækst, at kendskabet er stigende. Kend- 

skabet til GF Forsikring ligger på 26 procent, hvilket er uændret  

i forhold til sidste år og påvirket af branche- og konkurrence- 

situationen. Koblingen mellem GF Forsikring og vores markeds- 

føringsplatform ”Forsikring med overskud” er på samme niveau 

som sidste år.

Den årlige opgørelse af kundernes klager fra Ankenævnet for 

Forsikring viser, at vi lever op til vores målsætning på området, 

og at antallet af klager er meget begrænset. På indbo, hus og bil 

svarer antal klager til vores markedsandel, mens antal klager på 

ulykke ligger langt under vores markedsandel. 

Organisationsændring
Primo 2011 gennemførte koncernen en organisationsændring, 

som understøtter den langsigtede strategi ved at skabe ram- 

merne for en konkurrencedygtig organisation, der kan udnytte 

vækstpotentialet og sikre en lønsom og effektiv forsikringsdrift. 

Organisationen er tilrettelagt omkring tre direktørområder: 

Økonomi og organisation, Markedsudvikling samt Forsikring og it.  

 

 

Direktørområdet Økonomi og organisation skal sikre rammer- 

ne for den økonomiske handlefrihed og det nødvendige kapital- 

grundlag samt fortsætte udviklingen af god ledelse og en at- 

traktiv medarbejderpolitik. I direktørområdet Markedsudvikling 

er fokus rettet mod udnyttelse af vækstpotentialet gennem 

forsikringsklubberne, forsikringsprodukterne og den understøt-

tende markedsføring. For direktørområdet Forsikring og it er 

målet at sikre rammerne for fortsat høj kvalitet i kundebetjening- 

en og optimering af forsikringsforretningen gennem stabile it- 

værktøjer og arbejdsprocesser samt effektiv projektstyring. 

Ledelseskraften i koncernen er styrket med udvidelse af ledel- 

sesgruppen og oprettelse af afdelinger for risikostyring, salg  

og kundeservice, produktudvikling og projektafdeling.

Den nye organisering blev endelig implementeret i andet halv- 

år med ansættelse af direktør for Forsikring og it samt salgschef.

Medarbejdertrivsel og kompetencer
I 2011 implementerede koncernen en ny måling af medarbejder-

nes forhold til GF Forsikring som arbejdsplads. Fokus blev æn- 

dret fra måling af tilfredshed til måling af trivsel, idet trivsel 

anses som et middel til at opnå høj motivation og engagement, 

der er forudsætningerne for løbende at blive bedre til at levere 

kerneydelsen ud mod kunderne. 

Målingerne viser, at medarbejderne er meget tilfredse med  

GF Forsikring som arbejdsplads, og at medarbejderne har høj 

motivation og stort engagement i deres job. Medarbejderne 

oplever, at de i høj grad bliver anerkendt, at der er mening i 

arbejdet, og at deres indsats har betydning for GF Forsikring. 

Der er desuden meget høj villighed til at yde en ekstra indsats  

i perioder, hvilket er meget tilfredsstillende set i lyset af de 

senere års meget høje aktivitetsniveau og pres på organisa- 

tionen. Resultaterne udgør et godt fundament for den videre 

udvikling af GF Forsikring som forsikringsselskab og arbejds-

plads, hvor medarbejderne er den vigtigste resurse.

Med den nye trivselsmåling opnåede vi en meget tilfreds- 

stillende svarprocent på over 80 procent i såvel forsikrings- 

klubberne som i koncernen. 

Ledelseskraften i koncernen er 

styrket med udvidelse af ledel- 

sesgruppen og oprettelse af 

afdelinger for risikostyring,  

salg og kundeservice, produkt- 

udvikling og projektafdeling.
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I forlængelse af den nye trivselsmåling er der udviklet et nyt 

samtalekoncept, som tilgodeser det øgede behov for dialog 

omkring opgaver og trivsel i takt med øget målstyring. Den 

årlige medarbejderudviklingssamtale er erstattet af to nye 

samtaletyper, der som udgangspunkt gennemføres hvert 

kvartal. På opgavesamtalen drøfter leder og medarbejder 

løbende opgaver i forhold til succeskriterier og kompetencer. 

På trivselssamtalen drøfter medarbejder og leder den daglige 

trivsel, og hvilke forhold der har betydning for medarbejde-

rens motivation. 

Koncernen og forsikringsklubberne tilstræber til stadighed, 

via gode rammer og arbejdsforhold, at fastholde og udvikle 

kvalificerede medarbejdere. Uddannelse i god kunderådgiv-

ning gennemføres løbende, og der er i 2011 gennemført en 

lang række kurser i rådgivning og salg som supplement til  

den obligatoriske sælgeruddannelse.

I 2011 er der desuden gennemført et lederudviklingspro-

gram for klublederne, hvor fokus har været rettet mod de 

forretningsmæssige mål og resultater, vækstsituationen og 

den daglige ledelsesrolle med implementering af forandring- 

er. De månedlige klubledermøder i koncernen understøttes  

af mindre erfa-grupper, hvor klublederne samles efter behov 

med henblik på at drøfte aktuelle udfordringer relateret til 

ledelsesrollen i hverdagen. Også koncernens ledergruppe har 

arbejdet med ledelsesudvikling i forlængelse af organisations-

ændringens opdeling i direktørområder og opnormering af 

ledelsesresurser. 

Forventninger til 2012 

Forretningsmæssige indsatser
De kommende år vil i høj grad være præget af koncernens stra- 

tegi med udnyttelse af strategiske muligheder og imødegåelse 

af strategiske udfordringer.

Lønsomheden i forsikringsforretningen vil fortsat kræve 

fokus, herunder en præmiefastsættelse med forbedret balance 

mellem pris og risiko, hvilket blandt andet afspejles i prisfast-

sættelsen i det moderniserede bilprodukt, som forventes lan- 

ceret i første halvdel af 2012.

Markedssituationen og den øgede konkurrence kræver iværk- 

sættelse af en række initiativer, herunder produktforbedringer, 

samt fortsat optimering af salgsorganisationen med henblik på 

at øge forsikringsporteføljen.

Det fortsatte omkostningsfokus vil løbende medføre iværk- 

sættelse af forskellige effektiviseringstiltag.

Endelig følges udviklingen i Solvens II med henblik på koncer- 

nens forberedelse til ikrafttræden af reglerne og sikring af den 

nødvendige kapital og fortsat økonomiske handlefrihed. 

Forventninger til resultater
Stigningen i antallet af forsikringer forventes på et begrænset 

niveau, mens præmieindtægten forventes at stige blandt andet 

som følge af de iværksatte præmieforhøjelser.

Det forsikringstekniske resultat forventes forbedret blandt 

andet på grund af de iværksatte tiltag, og combined ratio for- 

ventes at blive 99-100.

Resultat af investeringsvirksomheden forventes forbedret,  

om end det er behæftet med betydelig usikkerhed på grund  

af stemningen på de finansielle markeder.

Det samlede overskud forventes således forbedret i forhold  

til 2011 med et forventet overskud i størrelsesordenen 50-80 

mio. kr.





Påtegninger

Direktion

  Bjarne Toftlund
  Adm. direktør
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 Gunnar Hansen Jens-Peter Riis Jensen Jørgen Kristoffersen  Vagn Lauridsen  Charlotte Møller

 Carsten Egevang Nielsen  Knud Nielsen Susan Olsen Henrik Sangild Jens Jørgen Vinther

Intern revisions påtegning
Jeg har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for GF Medlems- 
selskabet a/s for regnskabsåret 2011. Koncernregnskabet og  årsregn- 
skabet for moderselskabet aflægges efter lov om finansiel virksomhed.  

Den udførte revision
Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse 
om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder mv. samt 
finansielle koncerner og efter internationale standarder om revision. 
Dette kræver, at jeg planlægger og udfører revisionen med henblik på 
at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregn-
skabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 

Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med 
ekstern revision, og har omfattet vurdering af etablerede forretnings-
gange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte  
risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige 
forretningsmæssige risici. Ud fra væsentlighed og risiko har jeg stik- 
prøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i kon- 
cernregnskabet og årsregnskabet for moderselskabet. Revisionen har 
endvidere omfattet vurdering af, om ledelsens valg af regnskabsprak-
sis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt 
den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. 

Jeg har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områ- 
der, og det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er til- 
strækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er min opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver  
et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, pas- 
siver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet  
af koncernens og moderselskabets aktiviteter og moderselskabets 
pengestrømme for regnskabsåret  2011 i overensstemmelse med lov 
om finansiel virksomhed.

Det er tillige min opfattelse, at de etablerede forretningsgange og 
interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, 
der er rettet mod koncernens rapporteringsprocesser og væsentlige 
forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Jeg har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledel- 
sesberetningen. Jeg har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg 
til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. 

Det er på denne baggrund min opfattelse, at oplysningerne i ledel- 
sesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og 
årsregnskabet.

Påtegninger

  

    

Arnt Sørensen
Revisionschef

Odense, den 22. marts 2012

Vi har dags dato aflagt årsrapport for regnskabsåret 1. januar – 31.  
december 2011 for GF Medlemsselskabet a/s.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav.  
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at 
årsregnskabet og koncernregnskabet giver et retvisende billede af virk- 
somhedens og koncernens  aktiver, passiver, finansielle stilling, resul- 
tatet samt af virksomhedens pengestrømme for regnskabsåret 2011.

Vi anser ledelsesberetningen for at indeholde en retvisende redegørelse 
for udviklingen i virksomhedens og koncernens aktiviteter og økonomiske 
forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfakto-
rer, som virksomheden henholdsvis koncernen kan påvirkes af. 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 22. marts 2012

Ledelsens regnskabspåtegning
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Til aktionærerne i GF Medlemsselskabet a/s 
Vi har revideret årsregnskabet og koncernregnskabet for GF Med- 
lemsselskabet a/s for regnskabsåret 1. januar 2011 – 31. december 
2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse,  
totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, penge-
strømsopgørelse og noter. Årsregnskabet og koncernregnskabet 
udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab og et 
koncernregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 
med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret  
for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udar- 
bejde et årsregnskab og koncernregnskab uden væsentlig fejlinfor- 
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og 
koncernregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført re- 
visionen i overensstemmelse med internationale standarder om 
revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette 
kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører 
revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet  
og koncernregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå 
revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte 
revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vur- 
deringen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og 
koncernregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant 
for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab og koncernregn-
skab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men 
ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens 
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om 
ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regn- 
skabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af 
årsregnskabet og koncernregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstræk-
keligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet og koncernregnskabet  
giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan- 
sielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets  
og koncernens aktivitet og pengestrømme for regnskabsåret  
1. januar 2011 – 31. december 2011 i overensstemmelse med lov  
om finansiel virksomhed.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledel- 
sesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg  
til den udførte revision af årsregnskabet og koncernregnskabet.  
Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i  
ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og 
koncernregnskabet.

Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab

Odense, den 22. marts 2012

Den uafhængige revisors påtegning

Alex Skjærris
Statsaut. revisor

Henrik O. Larsen
Statsaut. revisor
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Anvendt regnskabspraksis

Generelt
Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om 

finansiel virksomhed og tilhørende bekendtgørelse om finan- 

sielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pen- 

sionskasser.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Der er i 2011 sket en præcisering af metode for periodisering 

af præmieindtægter, herunder rabatter. Præciseringen er indar- 

bejdet 1. januar 2011 og sammenligningstal og femårsoversig-

ten er tilpasset i overensstemmelse hermed. Egenkapital primo 

er opjusteret med 19,4 mio. kr. 

Præmie vedrørende motorkøretøjsforsikringer som tilbagebe-

tales til kunderne på baggrund af udviklingen på mindre skader 

vedrørende de foregående to regnskabsår har tidligere været 

klassificeret som erstatningshensættelser. Fra og med 2011 ind- 

regnes tilbagebetalingen under skyldige omkostninger i lighed 

med årets tilbagebetaling af præmie vedrørende motorkøretøjs-

forsikringer. 

Årets resultat og egenkapital påvirkes ikke af ændringen. 

Sammenligningstal og femårsoversigt er tilpasset i overens-

stemmelse hermed.

Koncernregnskab
Koncernregnskabet omfatter moderselskabet GF Medlemssel- 

skabet a/s og det 100 procent ejede GF Forsikring a/s med datter- 

selskaberne GF Ejendomsselskab a/s og GF It a/s.

Ved konsolideringen er der elimineret for tilgodehavender, 

gæld, indtægter og udgifter samt interne aktiebesiddelser mel- 

lem de konsoliderede selskaber.

Datterselskabernes resultater og egenkapital måles i moder- 

selskabets regnskab efter indre værdis metode. Koncernens og 

moderselskabets resultater og egenkapital er derfor identiske.

Koncerninterne transaktioner
Den løbende omsætning mellem koncernens selskaber sker til 

markedsbestemte priser.

Der er indgået administrationsaftaler og lejeaftaler mellem 

moderselskabet GF Forsikring og GF Forsikrings datterselskaber.

Lejeaftalerne vedrører leje af fast ejendom (GF Ejendoms- 

selskab a/s) og leje af kerneforsikringssystem (GF It a/s) og 

telefonianlæg.

Administrationsaftalerne indeholder bestemmelser om af- 

regning af brugen af fælles administrativt personale, fælles- 

omkostninger og mellemregningskonti selskaberne imellem.

Indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremti- 

dige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi 

kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at 

fremtidige økonomiske fordele vil fragå koncernen, og forplig- 

telsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dags- 

værdi. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi 

eller amortiseret kostpris.

I resultatopgørelsen indregnes alle indtægter i takt med,  

at de indtjenes, og alle omkostninger indregnes med de beløb,  

der kan henføres til regnskabsåret. Værdireguleringer af 

finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørel-

sen, medmindre andet er anført nedenfor under hver enkelt 

regnskabspost.

Ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser tages 

hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer efter 

balancedagen, men inden årsrapporten aflægges, og som  

be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Regnskabsmæssige skøn
Der er anvendt regnskabsmæssige skøn ved opgørelse af vær- 

dien af visse aktiver og forpligtelser, herunder specielt erstat-

ningshensættelserne.

Som følge af ibrugtagningen af TIA-systemet i september 

2009 blev datagrundlaget behæftet med større usikkerhed end 

normalt, til blandt andet opgørelse af erstatningshensættelser 

og forsikringstilgodehavender. I 2010 gennemførte koncernen  

et stabiliseringsprojekt, og i 2011 fortsatte en kontinuerlig pro- 

ces med interne og eksterne resurser for at øge kvaliteten af 

datagrundlaget. Usikkerheder i datagrundlag er som følge heraf 

mindre end ved udgangen af 2010.

Resultatopgørelsen

Forsikringsvirksomhed
Præmieindtægter for egen regning
Præmieindtægter for egen regning omfatter periodiserede 

bruttopræmier med fradrag af afgivne genforsikringspræmier.

Præmier
Præmieindtægten periodiseres, således at indtægten svarer til 

regnskabsårets andel.

Afgivne genforsikringspræmier
Præmier til reassurandører periodiseres, således at udgiften 

svarer til regnskabsårets andel.

Forsikringsteknisk rente
Forsikringsteknisk rente indeholder et beregnet renteafkast af 

årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. 

med tillæg af den del af diskonteringen af forsikringsmæssige 

hensættelser, som ikke vedrører ændringen i diskonteringsren-

Anvendt regnskabspraksis
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Indtægter fra tilknyttede virksomheder
Indtægter fra tilknyttede virksomheder indeholder koncernens 

andel af årets resultater efter skat.

Indtægter af investeringsejendomme
Indtægter af investeringsejendomme indeholder resultatet  

af driften af koncernens ejendomme, som ikke anvendes til 

domicilejendom.

Renteindtægter og udbytter mv.
Renteindtægter og udbytter mv. indeholder periodiserede  

renteindtægter samt modtagne udbytter af kapitalandele og 

investeringsforeningsandele.

Kursreguleringer
Kursreguleringer indeholder  

såvel realiserede som ureali- 

serede gevinster og tab  

samt udtrækningsgevinster  

og tab på værdipapirer,  

værdireguleringer på  

investeringsejendomme,  

opskrivning af domicilejendom,  

valutakursregulering af fremmed  

valuta samt den del af diskonteringen  

af erstatningshensættelserne, som  

vedrører ændringer i diskonterings- 

satsen.

Forrentning af forsikringsmæssige 
hensættelser
Under forrentning af forsikringsmæssige hensættelser er 

opført et beregnet renteafkast af årets gennemsnitlige 

forsikringsmæssige hensættelser. Som rente er anvendt  

den gennemsnitlige sats, i henhold til Finanstilsynets løbe- 

tidsafhængige justerede diskonteringssatser, der svarer til 

hensættelsernes forventede afviklingstid. 

Skat
Moderselskabet GF Medlemsselskabet a/s er sambeskattet 

med datterselskaberne GF Forsikring a/s, GF Ejendomssel- 

skab a/s og GF It a/s.

Nettoskatten af sambeskatningsindkomsten fordeles efter 

fuldfordelingsmetoden.

Skat indeholder skat af årets skattepligtige indkomst og 

regulering af udskudt skat.

Skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resul- 

tatopgørelsen med 25 procent.

ten. Som rente er anvendt den gennemsnitlige sats, i henhold til 

Finanstilsynets løbetidsafhængige justerede diskonteringssatser, 

der svarer til hensættelsernes forventede afviklingstid. 

Erstatningsudgifter for egen regning
Erstatningsudgifter for egen regning omfatter erstatningsudgif-

ter med fradrag af modtaget genforsikringsdækning.

Erstatninger
Erstatningsudgifter omfatter kendte og forventede erstatnings-

udgifter vedrørende regnskabsåret samt gevinst eller tab på 

afløb af tidligere års erstatningshensættelser. Endvidere med- 

regnes direkte og indirekte skadebehandlingsomkostninger.

Genforsikringsdækning
Reassurandørernes andel af erstatningsudgifterne periodiseres, 

således at indtægten svarer til regnskabsårets andel.

Afløbsresultat
Afløbsresultatet er beregnet som forskellen mellem på den ene 

side summen af de i regnskabsåret udbetalte erstatninger og 

den del af erstatningshensættelserne ultimo, der vedrører 

skader indtruffet i tidligere regnskabsår, og på den anden side 

erstatningshensættelserne ved regnskabsårets begyndelse. 

Afløbsresultatet er reguleret for genforsikringsselskabernes 

andel.

Forsikringsmæssige driftsomkostninger 
for egen regning
Forsikringsmæssige driftsomkostninger omfatter erhvervelses- 

og administrationsomkostninger med fradrag af modtagne  

provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber.

Direkte erhvervelsesomkostninger periodiseres over forsik- 

ringskontrakternes løbetid. Indirekte erhvervelsesomkostninger 

udgiftsføres fuldt ud i det år, hvor de afholdes.

Administrationsomkostninger periodiseres, således at de  

omfatter regnskabsårets udgifter.

Direkte og indirekte skadebehandlingsomkostninger medreg-

nes under erstatningsudgifter.

Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber 

periodiseres, således at de vedrører regnskabsårets indtægter.

Afskrivninger indeholder lineære afskrivninger på inventar, 

driftsmidler, domicilejendom mv., baseret på aktivernes forven- 

tede driftsøkonomiske levetid.

I note 4 er bruttodriftsomkostningerne primært fordelt på  

de forsikringsklasser, de vedrører, sekundært efter bruttopræ-

mieindtægter.

Investeringsvirksomhed
Investeringsaktiver indregnes i balancen på tidspunktet for 

handlens indgåelse.
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Anvendt regnskabspraksis

Grunde og bygninger
Grunde og bygninger er opdelt i domicilejendom og investe-

ringsejendomme. Domicilejendom omfatter en ejendom, som 

koncernen anvender til administrative formål. Øvrige ejendom-

me er klassificeret som investeringsejendomme.

Domicilejendom
Domicilejendom måles til omvurderet værdi med fradrag af 

af- og nedskrivninger. Værdien ultimo regnskabsåret er opgjort 

efter afkastmetoden og under anvendelse af en vurderingseks-

pert. Værdiregulering, herunder stigning i domicilejendommens 

omvurderede værdi, indregnes i resultatopgørelsen idet stig- 

ningen modsvarer en tidligere foretaget nedskrivning af domici- 

ejendommens værdi. Fald i domicilejendommens omvurderede 

værdi føres i resultatopgørelsen, med mindre faldet modsvarer 

en værdistigning, der tidligere er indregnet i anden totalind-

komst. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes 

forventede levetider:

Domicilejendomme  ....... 100 år

Investeringsejendomme
Investeringsejendomme måles til dagsværdi med hjælp fra eks- 

terne vurderingseksperter. 

Værdiregulering herunder opskrivninger indregnes på egen- 

kapitalen, med mindre opskrivningen er tilbageførsel af tid- 

ligere foretaget nedskrivning. Nedskrivninger føres i resultat-

opgørelsen, med mindre nedskrivningen er en tilbageførsel  

af tidligere foretaget opskrivning på egenkapitalen.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Koncernens kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til 

indre værdi.

Andre finansielle  
investeringsaktiver

Kapitalandele og investeringsforeningsandele
Børsnoterede aktier og investeringsforeningsandele måles  

til dagsværdi (den på balancetidspunktet senest noterede lukke-

kurs). Andre aktier måles til en skønnet markedsværdi ultimo 

året. Værdiregulering herunder opskrivninger samt nedskrivnin-

ger føres i resultatopgørelsen.

Obligationer
Obligationer måles til dagsværdi (den på balancetidspunktet 

senest noterede lukkekurs). Værdiregulering herunder opskriv-

ninger samt nedskrivninger føres i resultatopgørelsen.

Andre udlån
Andre udlån måles til amortiseret kostpris.

Udskudt skat afsættes efter den balanceorienterede gælds- 

metode med 25 procent af midlertidige forskelle mellem regn- 

skabs- og skattemæssige værdier af aktiver og passiver og 

eventuelle reguleringer jævnfør de særlige fradragsbegræns-

ningsregler.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremfør-

selsberettigede skattemæssige underskud, som med overve-

jende sandsynlighed forventes udnyttet i fremtiden, opføres 

under aktiver.

Der afsættes ikke udskudt skat af sikkerhedsfonden, idet der 

ikke vil være nogen forpligtelse, hvis sikkerhedsfonden anven- 

des efter dens formål, og koncernen fortsætter driften på det 

hidtidige niveau.

Aktiver

Immaterielle aktiver
For koncernen er udviklingsprojekter og erhvervede software 

licenser indregnet til medgåede omkostninger og afskrives over 

den forventede brugstid på 10 år. Immaterielle aktiver testes 

ultimo regnskabsåret for værdiforringelse og nedskrives til 

genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end regnskabs-

mæssig værdi.

Immaterielle anlægsaktiver optages til anskaffelsespris med 

fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

It-udviklingsprojekter indregnes som immaterielle anlægsakti-

ver, såfremt de opfylder kravene herfor. Øvrige udviklingsom-

kostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, 

når de afholdes.

Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, der direkte 

og indirekte kan henføres til udviklingsprojekterne. Afskrivning- 

er af udviklingsomkostninger påbegyndes på ibrugtagningstids-

punktet og foretages lineært over den forventede brugstid. 

Brugstiden vurderes individuelt og er 10 år.

For it-udviklingsprojektet TIA (forsikringssystemer) afslut-

tede koncernen sit stabiliseringsprojekt ved udgangen af 2010. 

Afholdte omkostninger herefter betragtes som løbende 

vedligeholdelse, der udgiftsføres. 

Driftsmidler
Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af af- og nedskriv- 

ninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes 

forventede levetider:

Inventar  ............................ 6 år

It-anlæg (hardware)  .......... 3 år 

Biler  .................................. 6 år
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19Anvendt regnskabspraksis

Udenlandsk valuta
Balanceposter i fremmed valuta måles til valutakursen ultimo 

året (senest noterede lukkekurs).

Genforsikringsandele af erstatningshensættel-
ser
Tilgodehavender hos genforsikringsselskaber vedrørende gen- 

forsikringsselskabernes andele af erstatningshensættelser op- 

gøres med udgangspunkt i indgåede kontrakter og måles til 

dagsværdi.

Tilgodehavender hos genforsikringsselskaber vedrørende 

genforsikringsselskabernes andele af erstatningshensættelser 

er diskonteret på baggrund af Finanstilsynets løbetidsafhæn-

gige, justerede diskonteringssatser.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til dagsværdi.

Aktiver i midlertidig besiddelse
Aktiver udbudt til salg måles til udbudspris eksklusiv salgsom-

kostninger. På balancedagen er et sommerhus kategoriseret 

her.

Passiver

Præmiehensættelser
Præmiehensættelser omfatter beløb, som forventes at skulle 

betales i anledning af forsikringsbegivenheder, som finder sted 

efter balancedagen, og som er dækket af de forsikringskontrak-

ter, virksomheden har indgået.

Præmiehensættelser udgør mindst den del af bruttopræmien, 

der svarer til den del af forsikringsperioden, der forløber efter 

balancedagen med fradrag af erhvervelsesomkostninger.

Der er ikke foretaget diskontering af præmiehensættelserne, 

fordi en diskontering er af uvæsentlig betydning for størrelsen 

af præmiehensættelserne.

Erstatningshensættelser
Erstatningshensættelser, der repræsenterer indtrufne, men 

endnu ikke afregnede skader, er opgjort på grundlag af en 

individuel vurdering af de enkelte anmeldte skader med tillæg 

for endnu ikke anmeldte og registrerede skader.

Erstatningshensættelser, som erfaringsmæssigt er opgjort  

på baggrund af utilstrækkelige oplyste forsikringsbegivenheder, 

estimeres på baggrund af det historiske udbetalingsforløb 

under anvendelse af aktuarmodeller.

Erstatningshensættelserne indeholder endvidere beløb, som 

efter bedste skøn må forventes at skulle afholdes til direkte  

og indirekte omkostninger i forbindelse med afviklingen af 

erstatningsforpligtelserne.

Erstatningshensættelserne er diskonteret på baggrund af 

Finanstilsynets løbetidsafhængige, justerede diskonterings- 

satser.

Gæld
Gældsforpligtelser er opført til amortiseret kostpris.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser i hovedtal regnskabsårets kapital- 

fremskaffelse og kapitalanvendelse.

Nøgletal

Bruttoerstatningsprocent
Forholdet mellem bruttoerstatningsudgifter og bruttopræmie-

indtægter.

Bruttoomkostningsprocent
Forholdet mellem forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt  

og bruttopræmieindtægter.

Nettogenforsikringsprocent
Forholdet mellem genforsikringsresultat og præmieindtægter. 

Præmieindtægter er reduceret med rabatter.

Combined ratio
Summen af bruttoerstatningsprocent + bruttoomkostnings- 

procent +/- nettogenforsikringsprocent.

Operating ratio
Summen af bruttoerstatningsprocent + bruttoomkostnings- 

procent +/- nettogenforsikringsprocent.

Forsikringsteknisk rente tillægges bruttopræmieindtægter  

i nævneren i nævnte tre nøgletal.

Relativt•afløbsresultat
Forholdet mellem afløbsresultat og erstatningshensættelser 

primo.

Egenkapitalforrentning
Forholdet mellem årets  

resultat og årets  

gennemsnitlige  

egenkapital i procent.

Solvensdækning
Forholdet mellem  

basiskapital og  

kapitalkrav.





HOVEDTAL
Forskudspræmier    1.589.309  1.543.997  1.470.128 
Bruttopræmieindtægter    1.485.932  1.438.173  1.375.655
Præmieindtægter f.e.r.    1.435.180  1.402.133  1.338.504
Bruttoerstatningsudgifter    1.242.860  1.112.587  1.121.217
Erstatningsudgifter f.e.r.    1.143.075  1.102.612  1.114.299
Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt    312.493  308.721  261.708
Resultat af afgiven forretning    49.622  -25.605  -29.772
Forsikringsteknisk resultat    -2.196  27.868  -4.349
Investeringsafkast før forsikringsteknisk rente    42.370  152.437  187.758
Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente    25.612  128.317  152.606
Årets resultat    16.898  117.668  132.558
Afløbsresultat    -21.756  27.382  6.738
Forsikringsmæssige hensættelser, i alt    1.396.330  1.298.609  1.297.533
Forsikringsaktiver, i alt    92.925  38.005  35.099
Egenkapital, i alt    1.287.054  1.270.069  1.134.672 
Aktiver, i alt    3.219.513  3.097.665  2.941.229

NØGLETAL
Bruttoerstatningsprocent    83,6  77,4  81,6
Bruttoomkostningsprocent (forskudspræmie)    19,5  19,9  17,7
Bruttoomkostningsprocent    20,9  21,4  18,9
Omkostningsprocent f.e.r.    21,8  22,0  19,6
Nettogenforsikringsprocent    -3,3  1,8  2,2
Combined ratio     101,2 100,5  102,7
Operating ratio     100,1 98,1  100,1
Relativt afløbsresultat    -2,2 2,7  0,8
Egenkapitalforrentning i procent    1,3  9,8  –
Kapitaldækning    88% 86% 86%

   1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

KONCERN  
   2011  2010 2009

Femårsoversigt

Femårsoversigt 21



Resultatopgørelse

NOTE 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

 1   Bruttopræmier  1.511.590  1.467.554  
Afgivne forsikringspræmier  -50.752  -36.040 

 1   Ændring i præmiehensættelser  -25.658  -29.381  
 
Præmieindtægter f.e.r., i alt  1.435.180  1.402.133

 
 2   Forsikringsteknisk rente  18.112  37.068

 
Udbetalte erstatninger  1.181.071  1.132.651 
Modtaget genforsikringsdækning  -44.573  -6.843 
Ændring i erstatningshensættelser  61.789  -20.064 
Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser  -55.212  -3.132 
 
Erstatningsudgifter f.e.r., i alt 1.143.075  1.102.612 
 
Erhvervelsesomkostninger  160.693  157.588 
Administrationsomkostninger  152.369  151.653 
Refusion fra tilknyttede virksomheder  20  20 
Refusion for associerede virksomheder -80 -80 
Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber  -589  -460

 3  Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt  312.413  308.721

 4  FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT         -2.196       27.868

 5   Indtægter fra tilknyttede virksomheder  0  0  17.057  117.807 
Indtægter af investeringsejendomme  1.491  1.071     
Renteindtægter og udbytter mv.  99.348  93.200  435  526

 6   Kursreguleringer  -54.353  62.979  142  -164 
Renteudgifter  -2.966  -3.638  0  0 
Administrationsomkostninger i forbindelse med 
investeringsvirksomhed  -1.150  -1.175  -789  -547 
 
Investeringsafkast, i alt  42.370  152.437  16.845  117.622

 2  Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser  16.758  24.120   –  –

   INVESTERINGSAFKAST EFTER 
FORSIKRINGSTEKNISK RENTE  25.612  128.317  16.845  117.622 
 
Andre indtægter  139  64  –  – 
 
RESULTAT FØR SKAT  23.555  156.249  16.845  117.622

 
 7   Skat  -6.657  -38.581  53  46

 
ÅRETS RESULTAT       16.898     117.668       16.898     117.668

Resultatopgørelse

 KONCERN MODERSELSKAB
 2011 2010 2011 2010
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Totalindkomst

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

  Årets resultat       16.898      117.668        16.898      117.668
 
  Anden totalindkomst, i alt                0                0                0                0
 
  SAMLET TOTALINDKOMST        16.898      117.668        16.898      117.668

Totalindkomst

 KONCERN MODERSELSKAB
 2011 2010 2011 2010
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Balance

 8  IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER      153.357      172.388                0                0
 
 9  Driftsmidler  13.500  12.405  0  0
 10   Domicilejendomme  70.750  68.800  0  0 

 
MATERIELLE AKTIVER, I ALT       84.250       81.205                0                0

 11  Investeringsejendomme  17.700  20.201  0  0
 
 12   Kapitalandele i tilknyttede virksomheder  0  0  1.266.241  1.249.184 

 
Investeringer i tilknyttede virksomheder, i alt  0  0  1.266.241  1.249.184 
 
Kapitalandele  54.099  62.792  0  0 
Investeringsforeningsandele  378.841  1.040.275  0  0 
Obligationer  2.060.943  1.395.422  9.157  9.651 
Andre udlån  1.418  1.420  0  0 
Indlån i kreditinstitutter  130.158  31.042  10.561  10.980 
 
Andre finansielle investeringsaktiver, i alt  2.625.459  2.530.951  19.718  20.631 
 
INVESTERINGSAKTIVER, I ALT   2.643.159   2.551.152   1.285.959   1.269.815
 
Genforsikringsandele af erstatningshensættelser  92.925  38.005  0  0 
 
Genforsikringsandele af hensættelser 
til forsikringskontrakter, i alt  92.925  38.005  0  0 
 
Tilgodehavender hos forsikringstagere  31.828  46.392  0  0 
 
Tilgodehavende i forbindelse med direkte 
forsikringskontrakter, i alt  31.828  46.392  0  0 
 
Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder  33.130  43.758  0  0 
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder  0  0  1.261  14.377 
Tilgodehavender hos associerede virksomheder  348  566  0  0 
Andre tilgodehavender  72.610  58.491  106  0 
 
TILGODEHAVENDER, I ALT     230.841      187.212         1.367        14.377
 
Aktiver i midlertidig besiddelse  1.495  2.895  0  0 
Aktuelle skatteaktiver  6.498  7.423  556  7.423 
Likvide beholdninger  74  36  0  0 
 
ANDRE AKTIVER, I ALT         8.067       10.354            556          7.423
 
Tilgodehavende renter samt optjent leje  27.187  24.571  0  294 
Andre periodeafgrænsningsposter  72.652  70.783  35  0 
 
PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT       99.839       95.354               35             294
 
AKTIVER, I ALT   3.219.513   3.097.665   1.287.917   1.291.909

Balance

NOTE 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

AKTIVER PR. 31. DECEMBER KONCERN MODERSELSKAB
 2011 2010 2011 2010
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Balance

   Aktiekapital  38.202  38.115  38.202  38.115
Reserver

   Opskrivningshenlæggelser 0 0 1.229.028 1.211.971
Sikkerhedsfond  138.753  138.753  0  0 
 
Reserver, i alt  138.753  138.753  1.229.028  1.211.971 
 
Overført overskud  1.110.099  1.093.201  19.824  19.983

 
 13   EGENKAPITAL, I ALT   1.287.054   1.270.069   1.287.054   1.270.069

 
Præmiehensættelser  352.374  326.715  0  0 
Erstatningshensættelser  1.043.956  971.894  0  0 
 
HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGSKONTRAKTER, I ALT   1.396.330   1.298.609                0                0
 
Andre hensættelser 5.153 0 0 0

 14   Udskudte skatteforpligtelser  39.417  50.284  0  0 
 
HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT       44.570       50.284                0                0
 
Gæld i forbindelse med direkte forsikring  347.627  342.372  0  0 
Gæld i forbindelse med genforsikring  23.342  21.269  0  0 
Gæld til kreditinstitutter  27.447  12.122  0  0 
Gæld til tilknyttede virksomheder  0  0  702  21.819 
Aktuelle skatteforpligtelser 5.941 0 
Anden gæld  70.910  82.005  161  21

 
 15   GÆLD, I ALT      475.267     457.768            863       21.840

 
PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER       16.292       20.935                0                0
 
PASSIVER, I ALT   3.219.513   3.097.665   1.287.917   1.291.909

 16  Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

 17  Nærtstående parter
 
 18  Anvendt regnskabspraksis

 19  Femårsoversigt

 20  Direktionens ledelseshverv
 
 21  Risikooplysninger

NOTE 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

PASSIVER PR. 31. DECEMBER KONCERN MODERSELSKAB
 2011 2010 2011 2010
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Egenkapitalforklaring

Egenkapitalforklaring

    
   Egenkapital pr. 1. januar 2010  38.115  0 1.076.837 20.122  1.135.074 

 
Korrektion vedrørende tidligere år  0 0 17.327 0  17.327 
Årets resultat    117.807 -139  117.668 
Egenkapital pr. 1. januar 2011       38.115                0 1.211.971       19.983  1.270.069
 
Årets resultat    17.057 -159  16.898 
Kapitaludvidelse 87 0  0 87 
Egenkapital pr. 31. december 2011       38.202                0  1.229.028       19.824   1.287.054

KONCERN

   Egenkapital pr. 1. januar 2010  38.115  138.753 0 958.206  1.135.074
 
Korrektion vedrørende tidligere år  0 0 0 17.327  17.327 
Årets resultat  0 0 0 117.668  117.668 
Egenkapital pr. 1. januar 2011       38.115      138.753               0  1.093.201   1.270.069
 
Årets resultat  0 0 0 16.898  16.898 
Kapitaludvidelse 87 0 0 0 87 
Egenkapital pr. 31. december 2011       38.202      138.753                0  1.110.099   1.287.053

MODERSELSKAB 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

 

Aktiekapital
Sikkerheds-

fond

Reserve for 
nettoopskriv-

ning efter 
indre værdis 

metode

 
 

Overført
resultat I alt 
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Noter 27

 1   BRUTTOPRÆMIER
 
 Forskudspræmier    1.589.309  1.543.997
Tilbagebetaling    103.377  105.824 
 
Bruttopræmie indtægter    1.485.932  1.438.173 
 
Bruttopræmier direkte forsikring    1.485.932  1.438.173 
Bruttopræmier indirekte forsikring    0  0 
 
Bruttopræmie indtægter    1.485.932  1.438.173 
 
Bruttopræmier Danmark    1.485.932  1.438.173 
Bruttopræmier andre EU-lande    0  0 
Bruttopræmier øvrige lande    0  0 
 
Bruttopræmie indtægter, i alt     1.485.932   1.438.173

 2   FORSIKRINGSTEKNISK RENTE
 
Gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser    1.675.762  1.722.823 
Rentesats    1,00%  1,40% 
Rente    16.758  24.120 
Ændring vedrørende diskontering    1.354  12.948 
 
Forsikringsteknisk rente          18.112        37.068

Noter

  KONCERN
   2011 2010

NOTE   1.000 kr. 1.000 kr.



Noter

 3   FORSIKRINGSMÆSSIGE DRIFTSOMKOSTNINGER F.E.R. 
 
I forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r.  
udgør personaleomkostninger følgende: 
Løn    130.659  127.523 
Pension    19.367  17.190 
Andre udgifter til social sikring    1.996  1.973 
Afgifter beregnet på grundlag af personaleantal eller lønsum    17.086  13.711 
 
Personaleudgifter, i alt        169.108      160.397
 
Gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i året    257  257 
 
Vederlag kan specificeres i følgende kategorier:  
Bestyrelse    2.866  2.497 
Direktion    5.130  4.359 
Ansatte med indflydelse på virksomhedens risikoprofil    2.527  0 
 
         10.523          6.856

    Pensionsforpligtelser
Forpligtelsen til at yde pension til direktionen er afdækket  
i et pensionsselskab.  
 
Der har ikke været variable lønninger i 2011. 
 
Antallet af personer i kategorierne udgør:  
Bestyrelse 19 personer, direktion 3 personer, ansatte  
med indflydelse på virksomhedens risikoprofil 4 personer.  
Der er i 2011 fratrådt 4 personer i bestyrelsen.  
Bestyrelsesmedlemmerne honoreres med et fast honorar  
og er ikke omfattet af nogen former for incitaments-  
eller performanceafhængig aflønning. I forbindelse med  
en direktørs fratræden tildeles ikke nogen ekstraordinære  
fratrædelsesgodtgørelser ud over hvad direktørerne i hen- 
hold til kontrakt er berettiget til af løn og fratrædelses- 
godtgørelse i tilfælde af koncernens opsigelse.

 
   Afholdte udgifter til tegnings- og porteføljeprovision 

udgør i alt          85.996        79.957
 
Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer: 
Ernst & Young
Lovpligtig revision    414  533 
Skatterådgivning    0  15 
Andre ydelser    104  400 
 
              518             948

  KONCERN
   2011 2010

NOTE   1.000 kr. 1.000 kr.
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Noter 29

 4 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT
  KONCERN

   2011 
Bruttopræmier  346.428  324.539  609.519  219.055  12.049  1.511.590 
 
Bruttopræmieindtægter  345.949  324.719  587.352  215.960  11.952  1.485.932 
Bruttoerstatningsudgifter  220.788  288.304  535.018  194.244  4.506  1.242.860 
Bruttodriftsomkostninger  78.593  67.049  122.243  43.304  1.813  313.002 
 
Resultat af bruttoforretning  46.568  -30.634  -69.909  -21.588  5.633  -69.930 
 
Resultat af afgiven forretning  4.573  -345  50.381  -4.830  -157  49.622 
Forsikringsteknisk rente  7.455  741  3.713  6.105  98  18.112 
 
Forsikringsteknisk resultat 2011  58.596  -30.238  -15.815  -20.313  5.574  -2.196 
 
Antallet af erstatninger  9.111  29.780  48.678  5.678  899  94.146 
 
Gennemsnitlig erstatning for  
indtrufne skader  22  8  10  30  2  12 
Erstatningsfrekvens  0,046  0,214  0,184  0,032  0,332  0,121 
 
2010
Bruttopræmier  359.139  332.358  552.619  211.133  12.305  1.467.554
 
Bruttopræmieindtægter  358.717  332.247  530.187  204.769  12.253  1.438.173 
Bruttoerstatningsudgifter  266.155  289.803  402.245  148.305  6.079  1.112.587 
Bruttodriftsomkostninger  81.573  67.824  114.542  43.495  1.747  309.181
 
Resultat af bruttoforretning  10.989  -25.380  13.400  12.969  4.427  16.405 
 
Resultat af afgiven forretning  -8.944  -341  -9.548  -6.470  -302  -25.605 
Forsikringsteknisk rente  20.847  2.832  6.225  7.036  128  37.068 
 
Forsikringsteknisk resultat 2010  22.892  -22.889  10.077  13.535  4.253  27.868
 
Antallet af erstatninger  11.209  34.087  41.226  5.691  823  93.036 
 
Gennemsnitlig erstatning for  
indtrufne skader  22  8  9  27  1  11 
 
Erstatningsfrekvens  0,055  0,239  0,155  0,033  0,294  0,118 
 
Bruttopræmieindtægter hidrører  
fra direkte forsikringsvirksomhed  
i Danmark. 

 
 
 

I alt

 
Ulykkes-  
og syge- 
forsikring

Motor- 
køretøjs- 
forsikring

kasko

 
 

Anden
forsikring 

Brand- og
løsøre- 

forsikring
privat

Motor- 
køretøjsforsik-

ring
ansvar

NOTE 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Note 4 fortsættes på næste side 



Noter

 4 AFLØBSRESULTAT FOR EGEN REGNING
   Afløbsresultat, brutto  -21.756  27.382     

Genforsikringsandel af afløbsresultat  15.173  -1.126    
 
 
Afløbsresultat for egen regning  -6.583  26.256    

 
 
 5  INDTÆGTER FRA TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER
   GF Forsikring a/s  0  0  17.057  117.807 

 
Indtægter fra tilknyttede virksomheder, i alt                 0                 0        17.057      117.807

 
 
 6   KURSREGULERINGER

Domicilejendomme: 
Værdiregulering netto af domicilejendomme  1.880  1.600  0  0 
Investeringsejendomme: 
Værdiregulering af investeringsejendomme  -2.599  -633  0  0 
Andre finansielle investeringsaktiver: 
Kapitalandele  -10.348  -40  0  0 
Investeringsforeningsandele  -55.670  63.144  0  0 
Obligationer  24.336  4.386  142  -164 
Andre udlån              -34              -11                 0                 0
 -42.435  68.446  142  -164 
Øvrige poster: 
Satsændring ved diskontering  -11.918  -5.467  0  0 
 
Kursreguleringer, i alt       -54.353        62.979             142            -164

 

 7   SKAT
Selskabsskat  10.264  7.129  -53  46 
Regulering af tidligere års beregnet skat  803  -8  0  0 
Regulering af udskudt skat  -4.410  31.460  0  0 
 
Skat, i alt          6.657        38.581             -53             -46
 
Effektiv skatteprocent 
Selskabsskatteprocent i Danmark  25,0  25,0  25,0  25,0 
Ikke skattepligtige indtægter og ikke skattepligtige 
udgifter, permanente afvigelser  -0,1  -0,2  -25,0  -25,0 
Efterregulering fra tidligere års skat  3,4  -0,1  0  0 
 
Effektiv skatteprocent            28,3            24,7                 0                 0

 KONCERN MODERSELSKAB
 2011 2010 2011 2010

NOTE 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
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Noter 31

     Kerneforsikrings-
    system  Telefoni  I alt

NOTE  1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

    Inventar m.v. It-anlæg Biler  I alt

 9  DRIFTSMIDLER 
  KONCERN
   Kostpris primo  7.766  21.016  8.924  37.706 

Tilgang i årets løb, herunder forbedringer  0  3.268  4.749  8.017 
Afgang i årets løb  -548  -5.094  -3.761  -9.403 
 
Kostpris ultimo  7.218  19.190  9.912  36.320 
 
Af- og nedskrivninger primo  5.328  16.382  3.591  25.301 
Årets afskrivninger  845  -5.094  1.001  -3.248 
Årets tilbageførsler af tidligere års af- og 
nedskrivninger på afhændede aktiver  -400  2.888  -1.721  767 
 
Samlede af- og nedskrivninger ultimo  5.773  14.176  2.871  22.820 
 
Værdi på balancetidspunktet          1.445          5.014          7.041        13.500

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

 8  IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 
  KONCERN
   Kostpris primo   189.950  4.391  194.341 

Tilgang i årets løb, herunder forbedringer   442  0  442 
 
Kostpris ultimo   190.392  4.391  194.783 
 
Af- og nedskrivninger primo   21.185  768  21.953 
Årets afskrivninger   19.034  439  19.473 
 
Samlede af- og nedskrivninger ultimo   40.219  1.207  41.426 
 
Værdi på balancetidspunktet       150.173          3.184      153.357
 
Forventet levetid, år   10  10



Noter

 11  INVESTERINGSEJENDOMME

   Dagsværdi primo    20.201  23.729 
Afgang i årets løb    0  -2.895 
Årets værdiregulering til dagsværdi    -2.501  -633 
 
Dagsværdi på balancetidspunktet          17.700        20.201
 
Afkastprocenter           7,00% 

   Der har medvirket ekstern ekspert ved vurderingen  
af ejendommen.

  KONCERN
   2011 2010

   1.000 kr. 1.000 kr.

NOTE
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Jernbanevej 
Odense I alt

 10  DOMICILEJENDOMME
  KONCERN
  
   Omvurderet værdi primo       68.800  68.800 

Tilgang i årets løb, herunder forbedringer     70  70 
Årets afskrivninger    -688 -688 
Årets værdiregulering til dagsværdi     2.568  2.568 
 
Omvurderet værdi ultimo          70.750       70.750
 
Afkastprocent            6,75%

    
Der har medvirket ekstern ekspert ved vurderingen  
af ejendommen.

   1.000 kr. 1.000 kr.



Noter 33

 12  KAPITALANDELE I TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER

   Anskaffelsessum primo      37.213  37.213 
Årets tilgang      0  0 
Årets afgang      0  0 
 
Anskaffelsessum ultimo      37.213  37.213 
 
Op- og nedskrivninger primo      1.211.971  1.076.837 
Korrektion vedrørende tidligere år    0 17.327 
Årets op- og nedskrivninger      17.057  117.807 
Årets afgang      0  0 
Op- og nedskrivninger ultimo     1.266.082  1.211.971 
 
Balanceværdi ultimo       1.266.241   1.249.184

  
 13  EGENKAPITAL

   Egenkapital, i alt   1.287.054   1.270.069   1.287.054   1.270.069
 
Der findes én aktieklasse, hvoraf der er udstedt  
594 aktier med en samlet pålydende værdi på 38,2 mio. kr. 
 
Sikkerhedsfonden kan i henhold til vedtægterne  
anvendes til styrkelse af de forsikringsmæssige  
hensættelser eller på anden måde til fordel for  
de forsikrede. Sikkerhedsfonden er ubeskattet. 
 
Basiskapitalen kan opgøres således: 
Egenkapital     1.287.054  1.270.069 
Halvdelen af kapitalkravet i datterselskaber    -163.605  -194.576 

  BASISKAPITAL     1.123.449  1.075.493

 14  UDSKUDTE SKATTEFORPLIGTELSER

   Immaterielle anlægsaktiver  -38.340  -43.097  0  0 
Driftsmidler  620  606  0  0 
Investeringsforeningensandele  2.778  2.779  0  0 
Andre periodeafgrænsningsposter  -4.475  -10.572  0  0 
 
      -39.417      -50.284                 0                0

 KONCERN MODERSELSKAB
 2011 2010 2011 2010

NOTE 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.



Noter

NOTE
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 15   GÆLD
 
 Gæld, der forfalder mere end fem år efter balancetidspunktet udgør 0 mio. kr.

 16 SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER
    

Efter bekendtgørelse nr. 922 af 28. september 2009 (Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber)  
er der registreret aktiver i GF Forsikring a/s, til fyldestgørelse af forsikringstagerne til dækning af forsikringsmæssige  
hensættelser. De registrerede aktiver udgør 2.420,5 mio. kr. De samlede forpligtelser til registrering udgjorde  
1.391,8 mio. kr. ved årets slutning.

   Eventualforpligtelser:
De sambeskattede selskaber hæfter for egen skat, som relaterer sig til den del af indkomsten, der fordeles til det  
enkelte selskab. De fællesregistrerede selskaber hæfter solidarisk for betaling af merværdiafgift og lønsumsafgift.

   Øvrige eventualforpligtelser overstiger ikke for koncernen 40 mio. kr. og for moderselskabet 28 mio. kr.
 
 
 17 NÆRTSTÅENDE PARTER
    

GF Medlemsselskabet har ingen andre nærtstående parter med bestemmende indflydelse end moderselskabet  
GF Fondens ejerselskab a/s. Nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter bestyrelse, direktion og GF Fonden.  
I GF Medlemsselskabet indgår GF Forsikring, GF It og GF Ejendomsselskab. Vederlag til bestyrelse og direktion afholdes  
i regnskabsåret. Der henvises til ledelsesberetning 2011. Administrationsvederlag mv. mellem nærtstående parter  
med betydelig indflydelse afregnes på omkostningsdækkende basis. Mellemværender med nærtstående parter med  
betydelig indflydelse udlignes løbende.

 18 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
 
  Der henvises til side 16-19.
 

 19 FEMÅRSOVERSIGT     
 
  Der henvises til side 21. 
 

 20 DIREKTIONENS LEDELSESHVERV
 
  Der henvises til side 39.
 

 21 RISIKOOPLYSNINGER
 
  Der henvises til side 6-7.
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GF Sydfyn
Formand
Jørgen Bremholm
Assensvej 50
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 78 44

GF TrekantOmrådet
Formand
Jens-Peter Riis Jensen
Treldevej 3
7000 Fredericia
Tlf. 75 92 36 55

GF Grænsen
Formand
Svend Anker Petersen
Molevej 2, Kollund
6340 Kruså
Tlf. 74 67 86 54

GF Sønderjylland
Formand
Gunnar Hansen
Gammelting 16
6100 Haderslev
Tlf. 72 24 41 22

GF - FYN
Formand 
Knud Nielsen 
Overgade 34
5000 Odense C

Tlf. 66 17 88 17

GF Skive og Omegn
Formand  
Svend Åge Pedersen
J. C. Stillings Vej 3
7800 Skive
Tlf. 97 51 12 50

GF - Nordvestsjælland
Formand
Søren Bødker Christiansen
Bysøplads 1
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 11 01

GF Sydvest
Formand
Kim Nielsen
Gl. Vardevej 15
6700 Esbjerg
Tlf. 75 13 27 44

GF Aalborg
Formand
Jens Møller Jacobsen
Hadsundvej 101
9000 Aalborg
Tlf. 98 12 79 44

GF MidtVest
Formand
Vagn Lauridsen
Hammerum Hovedgade 65
7400 Herning
Tlf. 97 11 88 55

GF Sydsjælland-Møn
Formand
Carsten E. Nielsen
Parkvej 46 A
4700 Næstved
Tlf. 55 37 20 01

GF - Storkøbenhavn
Formand
Kim Friland
Herlev Hovedgade 6
2730 Herlev
Tlf. 38 77 07 70

GF Forsikringsklubben Køge
Formand 
Ole Poulsen
Vestergade 10
4600 Køge
Tlf. 56 63 10 05

GF Roskilde og Omegn
Formand
Henrik Strauss
Vindingevej 5 B 
4000 Roskilde
Tlf. 46 59 08 51

GF Viborg 
Formand
Stig Lindenstrøm
Vesterbrogade 5 A
8800 Viborg
Tlf. 86 60 14 11

GF Bornholm
Formand
Bjarne Jørgensen
Hafniahus, St. Torvegade 36 A
3700 Rønne
Tlf. 56 95 47 93

GF Thy og Mors
Formand
Svend Aage Schytte Pedersen
Sofievej 15
7700 Thisted
Tlf. 97 92 21 55

GF Lolland-Falster
Formand  
Ove Christiansen
Torvet 11
4990 Sakskøbing
Tlf. 54 70 77 84

GF Amager
Formand
Steen Lund Hansen
Præstefælledvej 45
2770 Kastrup
Tlf. 32 50 07 18

GF - Nordsjælland Øst
Formand
Peter Schytte
Frederiksværksgade 7 A
3400 Hillerød
Tlf. 48 24 17 87

GF Kronjylland
Formand
Lars Meier
Gl. Stationsvej 3, st. tv.
8940 Randers SV
Tlf. 86 43 57 05

GF Horsens
Formand
Christian Hermansen
Vejlevej 25
8700 Horsens
Tlf. 72 24 41 60

GF - Sydvestsjælland
Formand
Jørgen Kristoffersen
Boldhusgade 3
4180 Sorø
Tlf. 57 83 21 08

GF Nordsjælland Vest
Formand
Torben Strauss
Frederiksværksgade 7 A
3400 Hillerød
Tlf. 48 24 17 87

GF - NORDVEST
Formand
Connie Bruun
Struervej 25
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 44 44

GF Nord
Formand
Jens Jørgen Vinther
Rimmensgade 27
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 42 50 22

GF København Nord
Formand
Peter Jall
Lyngbyvej 403
2820 Gentofte
Tlf. 45 33 14 12

GF - FYNS TELEFON - TDC
Formand
Carl-Erik Larsen
Overgade 34
5000 Odense C
Tlf. 66 17 88 17

GF Tele IT
Formand 
Tommy Haugaard Sørensen
Gl. Stationsvej 3, st. tv.
8940 Randers SV
Tlf. 86 43 57 05

GF Region & Kommune
Formand
Gerd Pudelko
Skovbakken 1-3
5260 Odense S
Tlf. 66 15 03 98

GF Kommunal®

Formand
Keld Serup
Strandvejen 59
2100 København Ø
Tlf. 39 10 11 50

GF Århus
Formand
Carl-Otto Johansen
Skejby Centret 
Skelagervej 5-9
8200 Aarhus N
Tlf. 86 13 32 55

104 139 153 165

107 140 155 169

111 141 156 192

122 142 157 195

124 148 158 101

125 149 159 102

128 150 160 103

136 152 161 105

Regionalklubber Firma- og fagklubber
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Forsikringsklubben i GN
Formand
Steen Kärki
Lyngbyvej 403
2820 Gentofte
Tlf. 45 33 14 12

FLS - Autoforsikringsklub
Formand
Jørn M. Rasmussen
Vestergade 20, 1. sal, sidebygn.
4600 Køge
Tlf. 72 24 41 08

GF Erhvervschaufførerne
Formand 
Jørgen Bremholm
Assensvej 50
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 78 44

GF Thorslund
Formand 
Arne Yde Knudsen
Overgade 34
5000 Odense C
Tlf. 66 17 88 17

GF - Forsikringsklub 
SEAS-NVE
Formand Troels B. Jensen
Vestergade 20, 1. sal, sidebygn.
4600 Køge
Tlf. 72 24 41 13

GF Forsikringsklubben 
Pas På
Formand Herluf Kofod
Vestergade 20, 1. sal, sidebygn.
4600 Køge
Tlf. 56 14 24 87

GF N1 og Delpro
Formand  
Bruno U. Nielsen
Gl. Stationsvej 3, st. tv.
8940 Randers SV
Tlf. 86 43 57 05

Forsikringsklubben
Post-Fyn
Formand C. C. Hansen
Skovbakken 1-3
5260 Odense S
Tlf. 66 15 03 98

GF - Forsikringsklubben
Brüel & Kjær
Formand René Blomqvist
Herlev Hovedgade 6
2730 Herlev
Tlf. 38 77 07 70

GF Hospital og Sundhed
Formand
Else Marie Horn
Vestre Strandallé 54
8240 Risskov
Tlf. 86 17 43 44

GF - Forsikringsklub
Forsvaret
Formand Per Dahl
Vestergade 20, 1. sal, sidebygn.
4600 Køge
Tlf. 72 42 55 44

GF LINDØ
Formand
Kai Rasmussen
Skovbakken 1-3
5260 Odense S
Tlf. 66 15 03 98

Forsikringsklubben for
ansat. v/ Kriminalforsorgen
Formand Poul Aremark
Præstefælledvej 45
2770 Kastrup
Tlf. 32 50 07 18

GF - Skov og Natur
Formand
Max Strunge
Kattesund 13
8700 Horsens
Tlf. 75 65 38 74

GF for Ledere
Formand
Jørgen Lück Wedel
Gl. Stationsvej 3, st. tv.
8940 Randers SV
Tlf. 86 43 57 05

Dansk Pilot Forenings
Autoforsikringsklub
Formand Hans Peder Tanderup
Vestergade 10
4600 Køge
Tlf. 56 63 10 05

GF - 133 KLUB LAU
Formand
Søren Nordshøj
Lyngbyvej 403
2820 Gentofte
Tlf. 45 33 14 12

Forsikringsklubben GF-FORBOMA
Formand  
Frede Madsen
Hjermvej 29
7600 Struer
Tlf. 72 24 41 43

GF Magistrene
Formand 
Jørgen Nielsen
Nimbusparken 16
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 15 66 00

GF Brand, Redning og Vagt
Formand
Jan Piet Larsen
Kattesund 13
8700 Horsens
Tlf. 75 65 38 74

GF POST Jylland
Formand 
Bent Smidt
Vejlevej 25
8700 Horsens
Tlf. 72 24 41 60

GF – 163 Luftfart
Formand
Preben Schultz
Kystvejen 14, 1. tv.
2770 Kastrup
Tlf. 38 74 41 63

Forsvarets Civil-Etats
Autoforsikringsklub
Formand Allan Frank-Nielsen
Vestergade 20, 1. sal, sidebygn.
4600 Køge
Tlf. 35 55 74 45

GF Post-Tele
Formand
Jørgen Jensen
Vesterbrogade 5 A
8800 Viborg
Tlf. 86 60 14 11

Nationalbankens
Forsikringsklub
Formand Steen Bakhøj
Vestergade 20, 1. sal, sidebygn.
4600 Køge
Tlf. 44 66 14 39

Postbudenes-Auto-
Forsikringsklub (P.A.F.)
Formand Preben E. Nielsen
Lyngbyvej 403
2820 Gentofte
Tlf. 45 33 14 12

Pengeinstitutternes
Personale Forsikringsgruppe
Formand Jørgen Petersen
Vestergade 20, 1. sal, sidebygn.
4600 Køge
Tlf. 44 66 52 44

GF - NOVO
Formand
Ole Feddersen
Firskovvej 25 B, 1. sal
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 70 20 05 47

GF-SLOTSHOLMEN
Formand
Bjarne Laursen
Firskovvej 25 B, 1. sal
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 70 20 05 47

GF - DASU
Formand
R. Bork Andersen
Firskovvej 25 B, 1. sal
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 70 20 05 47

GF ABB/YIT
Formand
Peter Riken
Skovbakken 1-3
5260 Odense S
Tlf. 66 15 03 98

GF AKKA
Formand
Per Sperling Knudsen
Vejlevej 25
8700 Horsens
Tlf. 72 24 41 60

DTU Forsikringsklub
Formand
Peter Salling
Vestergade 20, 1. sal, sidebygn.
4600 Køge
Tlf. 45 81 22 32

Forsikringsklubben for
Officerer i Forsvaret
Formand Stig Jessen Møller
Vestergade 20, 1. sal, sidebygn.
4600 Køge
Tlf. 49 17 01 94

GF - Veteran
Formand
Hans Hansen
Strandvejen 59
2100 København Ø
Tlf. 39 10 11 50

Forsikringsklubben for ansatte
i DONG Energy og Vattenfall
Formand  
Søren Thaaning Pedersen
Lyngbyvej 403
2820 Gentofte
Tlf. 45 33 14 12

108

106

121

120

146

145

175

174

110 123 162 176

112 126 163 184

113 129 164 185

114 131 167 186

115 132 168 187

116 133 170 194

119 143 173 198
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Svend Anker Petersen
Formand

GF Grænsen

Bestyrelsformand 
GF Grænsen

Formand for bestyrelsen  
i Danbolig L.P. a/s

Næstformand for bestyrelsen  
i LOTEK SAFETY a/s

Medlem af bestyrelsen  
i INTES a/s 

Gunnar Hansen
GF Sønderjylland 

Bestyrelsesformand 
GF Sønderjylland

Bestyrelsesformand 
Holm Hansen Aabenraa

Jens-Peter Riis Jensen
GF TrekantOmrådet

Bestyrelsesformand 
GF TrekantOmrådet

Jørgen Bremholm
Næstformand

GF Sydfyn

GF Erhvervschaufførerne

Bestyrelsesformand 
GF Sydfyn

Bestyrelsesformand 
GF Erhvervschaufførerne

Jørgen Kristoffersen
GF Sydvestsjælland

Bestyrelsesformand 
GF Sydvestsjælland

Mattias Andersen 

Medarbejder repræsentant

Vagn Lauridsen
GF MidtVest

Bestyrelsesformand 
GF MidtVest

Kim Brems
Medarbejder repræsentant 

Charlotte Møller
Økonomidirektør

PFA Pension 

Uafhængigt medlem
Uafhængighed og kvalifika- 
tioner er vurderet ud fra 
Revisionsudvalgsbekendt- 
gørelsen § 5 med vægt på 
uddannelsen som cand.polit  
og lang erfaring inden for 
regnskabsvæsen i den 
finansielle sektor

Jette K. Christensen
Medarbejder repræsentant 

Medlem af lokalrådet i  
Lån & Spar Bank a/s

Carsten Egevang 

Nielsen
GF Sydsjælland-Møn

Bestyrelsesformand 
GF Sydsjælland-Møn

Knud Nielsen
GF - FYN

Bestyrelsesformand 
GF - FYN

Susan Olsen
Medarbejderrepræsentant

Henrik Sangild
Medarbejderrepræsentant

Jens Jørgen Vinther
GF Nord

Bestyrelsesformand 
GF Nord

Bestyrelse



Direktion

Bjarne Toftlund
Adm. direktør

Ledelseshverv
Adm. direktør Bjarne Toftlund

Medlem af bestyrelsen i:

REHAB a/s

GF Ejendomsselskab a/s

GF It a/s

Sparinvest Holding a/s

Adm. direktør for:

GF Forsikring a/s

Direktør for:

GF It a/s

GF Fondens Ejerselskab a/s

GF Ejendomsselskab a/s

39
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