


Selskabets ordinære generalforsamling
holdes lørdag den 20. april 2013 
på Radisson Blu H. C. Andersen Hotel, Odense.

For 5. gang aflægger GF Medlemsselskabet a/s årsrapport.

I kundens tjeneste
I 2012 blev den mest ambitiøse vækststrategi i selskabets historie 

besluttet. Baggrunden for strategien er vores stærke økonomiske 

fundament, vores unikke forretningside og vores potentiale i  

markedet. Vores mål er at manifestere GF Forsikring a/s som 

familien Danmarks forsikringsselskab ved at gøre os tilgængelige 

og attraktive for endnu flere kunder. Fordi vi ikke skal skabe afkast 

til aktionærer, så kan vi fortsætte med at udvikle vores forretning 

til gavn for kunderne.
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Ledelsesberetning

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

tatet har været et overskud på 119 mio. kr. og egenkapitalen 

udgør 1.385 mio. kr. For 2013 forventes et overskud på 40-70 

mio. kr.

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

GF Forsikring a/s. Ejendommen er i 2012 negativt værdiregule- 

ret med 1,0 mio. kr. til vurderet markedsværdi på 69,8 mio. kr.

Årets resultat er et overskud på 1,3 mio. kr. og egenkapitalen 

71,7 mio. kr. For 2013 forventes et overskud på 3,0 mio. kr.

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

fonisystemet til GF Forsikring a/s. 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 2013 forventes et overskud 

på 0 mio. kr.

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

og stiller blandt andet krav til solvensopgørelse, kapitalgrund-

lag, risikostyring og rapportering. GF Medlemsselskabet a/s  

er ikke selv omfattet af reglerne, men det er datterselskabet  

GF Forsikring a/s.

Koncernens risiko og compliance er væsentlige ledelsesmæs-

sige fokusområder.

Koncernens risikokomité er forum for drøftelse af selskabets 

risiko og compliance. Komitéen har deltagelse af direktionen, 

økonomichef, chefaktuar, produktudviklingschef og risiko- og 

complianceansvarlige medarbejdere.

Ikrafttræden af Solvens II bliver, efter alt at dømme, udskudt 

til 2015 eller senere. På trods heraf fortsætter koncernen for- 

beredelserne med opbygning af processer, kompetencer og 

systemunderstøttelse. Selv om Solvens II udskydes forventer  

vi dog, at der allerede i 2013 indføres dele af direktivet i den 

nationale lovgivning.

Koncernen vil anvende standardmodellen til langt de fleste 

risikomoduler, men koncernens forretningsmodel med over- 

skudsdeling på bilporteføljen indebærer, at standardmodellen 

ikke er retvisende for risiko på dette område. Koncernen er i 

dialog med Finanstilsynet om en tilpasset model.

Koncernen har allerede forankret den årlige solvensbehovpro-

ces (Own Risk and Solvency Assessment) i bestyrelsen. Her fast- 

lægger bestyrelsen blandt andet GF Forsikring a/s’ risikoprofil.  

I 2013 udbygges rapporteringsprocesserne yderligere med de- 

centrale risiko- og complianceansvarlige medarbejdere.

Koncernen har selvstændig aktuarafdeling, som blandt andet 

har til opgave at beregne de forsikringsmæssige hensættelser, 

tariffer m.m., og som dermed bidrager væsentligt til koncernens 

risikostyring.

I efteråret 2012 foretog Finanstilsynet en ordinær inspektion  

i GF Forsikring a/s. Inspektionen var en gennemgang af blandt 

andet selskabets forretningsmodel, ledelse og organisation, 

risici og solvens. Inspektionen forløb meget tilfredsstillende, og 

resultatet er offentliggjort på både Finanstilsynets og selskab- 

ets hjemmeside.

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 a/s benytter et bredt dækkende reassurancepro-

gram, hvorunder den væsentligste del af selskabets storskader 

samt katastrofer dækkes.

Præmie og præmiehensættelser
Risikoen ved præmier for det kommende år udgøres af en ge- 

nerel usikkerhed om størrelsen af skadeomkostningerne i hver 

portefølje plus risikoen for katastrofer.

Erstatningshensættelser
Risikoen på erstatningshensættelser består i utilstrækkelige 

hensættelser, som udmøntes i afløbstab. Risikoen er mindre  

på forsikringer, hvor skaderne har kort afviklingstid (fx husfor- 

sikring, løsøreforsikring og motorkaskoforsikring) og større på 

forsikringer, hvor afviklingstiden er lang (fx ulykkesforsikring  

og motoransvarsforsikring).

Da koncernen har en betydelig motorportefølje, vedrører  

den væsentligste del af erstatningshensættelserne brancher 

med lang afviklingstid. Også her anvender koncernen anerkend- 

te aktuarmæssige metoder og modeller.

Markedsrisiko
Markedsrisikoen vedrører risikoen for tab, som opstår ved be- 

vægelser på de finansielle markeder.

Under markedsrisici hører rente-, aktie-, valutarisiko og risiko 

på ejendomsinvesteringer. Herudover medregnes koncentrati-

onsrisiko og risiko for udvidelser i kreditspænd. Koncernens in- 

vesteringer følger bestyrelsens vedtagne investeringsstrategi. 

Investeringsrisikoen vurderes i forhold til egenkapitalen og sol- 

vensgraden, og den er dermed afbalanceret i forhold til kon- 

cernens soliditet. Der sker løbende rapportering til bestyrelsen 

omkring udnyttelsen af de fastlagte rammer i investeringsstra-

tegien.  

Renterisiko

Renteændringer påvirker værdien af både investeringsaktiver  

og erstatningshensættelser. Det tilstræbes at opnå balance 

mellem renterisikoen på aktiverne og hensættelserne og der- 

med nedbringe den samlede netto rentefølsomhed. 
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15Påtegninger

Til aktionærerne i GF Medlemsselskabet a/s 
Vi har revideret årsregnskabet og koncernregnskabet for GF Med- 
lemsselskabet a/s for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 
2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, 
totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter  
for såvel moderselskabet som koncernen samt pengestrømsopgø- 
relse for moderselskabet. 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 og koncern-
regnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors 
vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinfor- 
mation 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 koncernregnskab, 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 omfat- 
ter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis  
er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt 
den samlede præsentation af årsregnskabet og koncernregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrække-
ligt 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 2012 samt at resultatet af selskabets 
og koncernens aktivitet og moderselskabets pengestrømme for regn- 
skabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012 er 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.

Odense, den 3. april 2013

Den uafhængige revisors erklæring

Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab

Mark Palmberg
Statsaut. revisor

Henrik O. Larsen
Statsaut. revisor



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.

Koncernregnskab
Koncernregnskabet omfatter moderselskabet GF Medlemssel-

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

datterselskaberne 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 a/s og GF Forsikring a/s’ datter-

selskaber.

Lejeaftalerne vedrører leje af fast ejendom (GF Ejendomssel-

skab a/s) og leje af kerneforsikringssystem og telefonianlæg  

(GF It a/s).

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 frem- 

tidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets 

værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at 

fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtel-

sens 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 og alle omkost- 

ninger med de beløb, der kan henføres til regnskabsåret. Værdi- 

reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i 

resultatopgørelsen, 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 eksisterede 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, blandt andet til opgørelse af erstatningshensættelser 

og forsikringstilgodehavender. I 2010 gennemførte selskabet et 

stabiliseringsprojekt, og i 2012 fortsatte en kontinuerlig proces 

med interne og eksterne resurser for at øge kvaliteten af data- 

grundlaget. 

Det er ved udgangen af 2012 lykkedes at forbedre datakva- 

litet og aktuarmæssige modeller så meget, at usikkerheden er 

tilbage på et normalt niveau. 

Resultatopgørelsen

Forsikringsvirksomhed
Præmieindtægter for egen regning
Præmieindtægter for egen regning omfatter periodiserede 

bruttopræmier med fradrag af afgivne genforsikringspræmier 

samt præmierabatter.

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-

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

til Finanstilsynets løbetidsafhængige justerede diskonterings-

satser, der svarer til hensættelsernes forventede afviklingstid. 

Erstatningsudgifter for egen regning
Erstatningsudgifter for egen regning omfatter erstatningsud- 

gifter med fradrag af modtaget genforsikringsdækning.

Erstatninger
Erstatningsudgifter omfatter kendte og forventede erstatnings-

udgifter vedrørende regnskabsåret samt gevinst eller tab på af- 

løb af tidligere års erstatningshensættelser. Endvidere medreg- 

nes direkte og indirekte skadebehandlingsomkostninger.

Anvendt regnskabspraksis
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Anvendt regnskabspraksis

omvurderede værdi, indregnes i resultatopgørelsen med mindre 

stigning modsvarer en tidligere foretaget nedskrivning af domicil- 

ejendommens værdi. Fald i domicilejendommens omvurderede 

værdi føres i resultatopgørelsen, med mindre faldet modsvarer 

en værdistigning, der tidligere er indregnet i anden totalindkomst. 

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 direkte på 

egenkapitalen, med mindre opskrivningen er tilbageførsel af 

tidligere foretaget nedskrivning. Nedskrivninger føres i resultat- 

opgørelsen, med mindre nedskrivningen er en tilbageførsel af 

tidligere foretaget opskrivning på egenkapitalen.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Selskabets 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 nedskriv- 

ninger 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.

Udenlandsk valuta
Balanceposter i fremmed valuta måles til valutakursen ultimo 

året (senest noterede lukkekurs).

Genforsikringsandele 
af erstatningshensættelser
Tilgodehavender hos genforsikringsselskaber vedrørende gen- 

forsikringsselskabernes andele af erstatningshensættelser op- 

gøres med udgangspunkt i indgåede kontrakter og måles til 

dagsværdi.

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 kostpris med fradrag  

af akkumulerede af- og nedskrivninger.

It-udviklingsprojekter indregnes som immaterielle anlægsak- 

tiver, 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 ibrugtagnings-

tidspunktet og foretages lineært over den forventede brugstid. 

Brugstiden vurderes individuelt og er sat til 10 år.

For it-udviklingsprojektet TIA (forsikringssystem) afsluttede 

selskabet sit stabiliseringsprojekt ved udgangen af 2010. Af- 

holdte omkostninger herefter betragtes som løbende vedlige-

holdelse, der udgiftsføres. 

For koncernen er distributionsrettigheder indregnet til kost- 

pris og afskrives i forhold til den forventede levetid på 20 år. 

Nedskrivning for tab ved værdiforringelse foretages, når det 

vurderes, at genindvindingsværdien er lavere end den regn- 

skabsmæssige værdi. 

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

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 
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HOVEDTAL
Forskudspræmier  1.622.248  1.589.309  1.543.997  1.470.128 -
Bruttopræmieindtægter 1.536.514  1.485.932  1.438.173  1.375.655 -
Præmieindtægter f.e.r.  1.501.187  1.435.180  1.402.133  1.338.504 -
Bruttoerstatningsudgifter  1.173.407  1.242.860  1.112.587  1.121.217 -
Erstatningsudgifter f.e.r.  1.157.794  1.143.075  1.102.612  1.114.299 -
Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt  314.334  311.824  308.101  261.143 -
Resultat af afgiven forretning  -19.269  49.622  -25.605  -29.772 -
Forsikringsteknisk resultat  43.078  -1.607  28.488  -3.784 -
Investeringsafkast før forsikringsteknisk rente  123.579  41.781  151.817  187.193 -
Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente  116.405  25.023  127.697  152.041 -
Årets resultat  119.016  16.898  117.668  132.558 -
Afløbsresultat  -91.531  -21.756  27.382  6.738 -
Forsikringsmæssige hensættelser, i alt  1.498.468  1.396.330  1.298.609  1.297.533 -
Forsikringsaktiver, i alt  41.399  92.925  38.005  35.099 -
Egenkapital, i alt  1.405.750  1.287.054  1.270.069  1.134.672 -
Aktiver, i alt  3.424.853  3.219.513  3.097.665  2.941.229 -

NØGLETAL
Bruttoerstatningsprocent  76,4  83,6  77,4  81,6 -
Bruttoomkostningsprocent (forskudspræmie)  19,0  19,5  19,9  17,7 -
Bruttoomkostningsprocent  20,1  20,8  21,3  18,9 -
Omkostningsprocent f.e.r.  20,9  21,7  22,0  19,5 -
Nettogenforsikringsprocent 1,3  -3,3  1,8  2,2 -
Combined ratio  97,8  101,1  100,5  102,7 -
Operating ratio  96,8  99,9  97,9  99,9 -
Relativt afløbsresultat  -9,0  -2,2  2,7  0,8 -
Egenkapitalforrentning i procent  8,8  1,3  9,8  - -
Kapitaldækning, Moderselskab  87%  88%  86%  86% -

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

KONCERN  
 2012 2011  2010 2009 2008
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Resultatopgørelse

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

 1   Bruttopræmier  1.534.028  1.511.590 
Afgivne forsikringspræmier  -35.327  -50.752

 1  Ændring i præmiehensættelser  2.486  -25.658

  Præmieindtægter f.e.r., i alt  1.501.187  1.435.180
 
 2   Forsikringsteknisk rente  14.019  18.112 

 
Udbetalte erstatninger  1.102.376  1.181.071 
Modtaget genforsikringsdækning  -68.198  -44.573 
Ændring i erstatningshensættelser  71.031  61.789 
Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser  52.585  -55.212 
 
Erstatningsudgifter f.e.r., i alt  1.157.794  1.143.075 
 
Erhvervelsesomkostninger  185.827  174.504 
Administrationsomkostninger  129.015  137.969 
Refusion fra tilknyttede virksomheder  21  20 
Refusion fra associerede virksomheder  -84  -80 
Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber  -445  -589

 3  Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt  314.334  311.824 

 4  FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT       43.078         -1.607 

 5   Indtægter fra tilknyttede virksomheder  0  0  118.991  17.057 
Indtægter af investeringsejendomme  -1.168  1.491 0 0 
Renteindtægter og udbytter mv.  68.482  99.348  422  435

 6   Kursreguleringer  60.017  -54.353  299  142 
Renteudgifter  -2.125  -2.966  0  0 
Administrationsomkostninger i forbindelse med 
investeringsvirksomhed  -1.627  -1.739  -708  -789 
 
Investeringsafkast, i alt  123.579  41.781  119.004  16.845

 2  Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser  7.174  16.758  0  0

  INVESTERINGSAFKAST EFTER FORSIKRINGSTEKNISK RENTE  116.405  25.023  119.004  16.845

  Andre indtægter  99  139  0  0

  RESULTAT FØR SKAT  159.582  23.555  119.004  16.845

 7  Skat  -40.566  -6.657  12  53

  ÅRETS RESULTAT      119.016        16.898      119.016        16.898

Resultatopgørelse

 KONCERN MODERSELSKAB
 2012 2011 2012 2011
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Totalindkomst

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

  Årets resultat      119.016       16.898      119.016      16.898 
 
  Anden totalindkomst, i alt                 0                 0                 0                 0
 
  SAMLET TOTALINDKOMST      119.016      16.898      119.016      16.898 

Totalindkomst

 KONCERN MODERSELSKAB
 2012 2011 2012 2011
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Balance

 8  IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER      137.786      153.357                0                0

 9  Driftsmidler  12.362  13.500  0  0
 10  Domicilejendomme  69.800  70.750  0  0

  MATERIELLE AKTIVER, I ALT       82.162       84.250                0                0

 11  Investeringsejendomme  1.200  17.700  0  0

 12  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder  0  0  1.385.232  1.266.241

  Investeringer i tilknyttede virksomheder, i alt  0  0  1.385.232  1.266.241

   Kapitalandele  58.610  54.099  0  0 
Investeringsforeningsandele  447.386  378.841  0  0 
Obligationer  2.257.619  2.060.943  8.864  9.157 
Andre udlån  1.320  1.418  0  0 
Indlån i kreditinstitutter  192.980  130.158  11.529  10.561

  Andre finansielle investeringsaktiver, i alt   2.957.915  2.625.459       20.393        19.718

  INVESTERINGSAKTIVER, I ALT   2.959.115   2.643.159   1.405.625   1.285.959

   Genforsikringsandele af erstatningshensættelser  41.399  92.925  0  0 

   Genforsikringsandele af hensættelser  
til forsikringskontrakter, i alt       41.399        92.925                0                0

   Tilgodehavender hos forsikringstagere  36.407  31.828  0  0 

   Tilgodehavende i forbindelse med  
direkte forsikringskontrakter, i alt  36.407  31.828  0  0 

   Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder  11.514  33.130  0  0 
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder  0  0  0  1.261 
Tilgodehavender hos associerede virksomheder  339  348  0  0 
Andre tilgodehavender  52.044  72.610  0  106

  TILGODEHAVENDER, I ALT      141.703      230.841                 0          1.367

   Aktiver i midlertidig besiddelse  14.995  1.495  0  0 
Aktuelle skatteaktiver  1.109  6.498  552  556 
Likvide beholdninger  53  74  0  0

  ANDRE AKTIVER, I ALT        16.157          8.067             552             556

   Tilgodehavende renter samt optjent leje  22.405  27.187  84  0 
Andre periodeafgrænsningsposter  65.525  72.652  0  35

  PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT        87.930        99.839               84               35

  AKTIVER, I ALT  3.424.853   3.219.513  1.406.261   1.287.917

Balance

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

AKTIVER PR. 31. DECEMBER KONCERN MODERSELSKAB
 2012 2011 2012 2011
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Balance

   Aktiekapital  38.334  38.202  38.334  38.202 
Reserver 
Opskrivningshenlæggelse  0  0  1.348.019  1.229.028 
Sikkerhedsfond  138.753  138.753  0  0

  Reserver, i alt  138.753  138.753  1.348.019  1.229.028

  Overført overskud  1.228.663  1.110.099  19.397  19.824

 13  EGENKAPITAL, I ALT   1.405.750   1.287.054  1.405.750  1.287.054

    Præmiehensættelser  373.776  352.374  0  0 
Erstatningshensættelser  1.124.692  1.043.956  0  0

  HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGSKONTRAKTER, I ALT  1.498.468   1.396.330                0                0

  Andre hensættelser  4.405  5.153  0  0
 14  Udskudte skatteforpligtelser         36.414        39.417                 0                 0

  HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT        40.819       44.570                0                0

   Gæld i forbindelse med direkte forsikring  320.331  347.627  0  0 
Gæld i forbindelse med genforsikring  14.344  23.342  0  0 
Gæld til kreditinstitutter  52.422  27.447  0  0 
Gæld til tilknyttede virksomheder  0  0  489  702 
Aktuelle skatteforpligtelser  2.604  5.941  15  0 
Anden gæld  73.922  70.910  7  161

 15  GÆLD, I ALT     463.623     475.267            511            863

  PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER       16.193       16.292                0                0

  PASSIVER, I ALT  3.424.853   3.219.513  1.406.261   1.287.917

 16  Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

 17  Nærtstående parter

 18  Anvendt regnskabspraksis

 19  Femårsoversigt

 20  Risikooplysninger

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

PASSIVER PR. 31. DECEMBER KONCERN MODERSELSKAB
 2012 2011 2012 2011
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Aktiekapital
Sikkerheds-

fond

Reserve for 
nettoopskriv-

ning efter 
indre værdis 

metode

 
 

Overført
resultat I alt 

Egenkapitalforklaring

Egenkapitalforklaring

    
   Egenkapital pr. 1. januar 2011  38.115  0  1.211.971  19.983  1.270.069

   Årets resultat  0  0  17.057  -159  16.898 
Årets totalindkomst  0 0 0 0  0  
Kapitaludvidelse  87  0  0  0  87

  Egenkapital pr. 1. januar 2012       38.202                0   1.229.028       19.824  1.287.054

   Årets resultat  0  0  118.991  25  119.016 
Årets totalindkomst  0 0 0 0  0  
Kapitaludvidelse  132  0  0  0  132 
Køb af egne aktier  0  0  0  -452  -452

  Egenkapital pr. 31. december 2012       38.334                0  1.348.019       19.397  1.405.750

   Moderselskabet har opkøbt aktier i GF Forboma  
og GF Køge, da samarbejdsaftalen er ophørt med  
disse. Der er købt nom. 48 t. kr. svarende til 2 stk.  
aktier eller 0,12% af selskabets aktiekapital fra  
GF Forboma og nom. 404 t. kr. svarende til 3 stk.  
aktier eller 1,05% af selskabets aktiekapital fra  
GF Køge.

KONCERN

   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 

Årets totalindkomst  0 0 0 0  0  
Kapitaludvidelse  87  0  0  0 87

  Egenkapital pr. 1. januar 2012       38.202     138.753                0   1.110.099   1.287.054

   Årets resultat  0  0  0  119.016  119.016 
Årets totalindkomst  0 0 0 0  0  
Kapitaludvidelse  132  0  0  0  132 
Køb af egne aktier  0  0  0  -452  -452

  Egenkapital pr. 31. december 2012       38.334     138.753                0   1.228.663   1.405.750

MODERSELSKAB 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
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Noter 27

 1   BRUTTOPRÆMIER 
 
 Forskudspræmier    1.622.248  1.589.309 
Tilbagebetaling    85.734  103.377

  Bruttopræmie indtægter    1.536.514  1.485.932

   Bruttopræmier direkte forsikring    1.536.514  1.485.932 
Bruttopræmier indirekte forsikring    0  0

  Bruttopræmie indtægter    1.536.514  1.485.932

   Bruttopræmier Danmark    1.536.514  1.485.932 
Bruttopræmier andre EU-lande    0  0 
Bruttopræmier øvrige lande    0  0

  Bruttopræmie indtægter, i alt     1.536.514   1.485.932

 2  FORSIKRINGSTEKNISK RENTE

   Gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser    1.762.693  1.675.762 
Rentesats    0,41%  1,00% 
Rente    7.174  16.758 
Ændring vedrørende diskontering    6.845  1.354

  Forsikringsteknisk rente          14.019        18.112

Noter

  KONCERN
   2012 2011

NOTE   1.000 kr. 1.000 kr.



  KONCERN
   2012 2011

NOTE   1.000 kr. 1.000 kr.

Noter

 3   FORSIKRINGSMÆSSIGE DRIFTSOMKOSTNINGER F.E.R.  
 
I forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r.  
udgør personaleomkostninger følgende: 
Løn    134.812  130.659 
Pension    19.729  19.367 
Andre udgifter til social sikring    2.070  1.996 
Afgifter beregnet på grundlag af personaleantal eller lønsum    16.635  17.086

  Personaleudgifter, i alt        173.246      169.108 
 
   Gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i året    248  259

   Vederlag kan specificeres i følgende kategorier: 
Bestyrelse    2.461  2.866 
Direktion    8.489  5.130 
Ansatte med indflydelse på virksomhedens risikoprofil    4.598  3.777

           15.548        11.773

  Pensionsforpligtelser 
   Forpligtelsen til at yde pension til direktionen er afdækket  

i et pensionsselskab.  
 
Antallet af personer i kategorierne udgør:  
Bestyrelse 18 personer, Direktion 3 personer, ansatte med  
indflydelse på virksomhedens risikoprofil 5 personer.  
Heraf fratrådte i 2012: Direktionen 1 person og Bestyrelsen  
6 personer.  
Bestyrelsesmedlemmerne i GF Forsikring a/s honoreres med  
et fast honorar og er ikke omfattet af nogen former for inci- 
taments eller performance afhængig aflønning. Direktionen  
og ansatte med indflydelse på virksomhedens risikoprofil  
aflønnes med fast løn og pension. De er ikke omfattet af  
nogen former for incitaments- eller performance-afhængig  
aflønning. I forbindelse med en direktørs fratræden tildeles  
ikke nogen ekstraordinære fratrædelsesgodtgørelser, ud  
over hvad direktøren i henhold til kontrakt er berettiget til  
af løn i henhold til gældende opsigelsesvarsel og aftalt  
fratrædelsesgodtgørelse i tilfælde af selskabets opsigelse  
af en direktør.

 
   Afholdte udgifter til tegnings- og porteføljeprovision udgør i alt          89.997        85.996 

 
Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer: 
Ernst & Young 
Lovpligtig revision   377  414 
Skatterådgivning    29  0 
Andre ydelser    193  104

                 599              518
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Noter 29

 4 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT
  KONCERN

   2012 
Bruttopræmier  349.899  303.728  649.403  218.689  12.309  1.534.028

   Bruttopræmieindtægter  355.237  308.806  638.005  222.176  12.290  1.536.514 
Bruttoerstatningsudgifter  280.607  222.052  452.725  211.745  6.278  1.173.407 
Bruttodriftsomkostninger  65.984  52.020  145.306  49.366  2.103  314.779

  Resultat af bruttoforretning  8.646  34.734  39.974  -38.935  3.909  48.328

   Resultat af afgiven forretning  2.526  -240  -15.687  -5.786  -82  -19.269 
Forsikringsteknisk rente  6.606  -196  2.296  5.285  28  14.019

  Forsikringsteknisk resultat 2012  17.778  34.298  26.583  -39.436  3.855  43.078

  Antallet af erstatninger  7.365  26.968  43.533  5.707  854  84.427

   Gennemsnitlig erstatning for 
indtrufne skader  29  8  8  32  2  11

  Erstatningsfrekvens  0,038  0,198  0,166  0,033  0,315  0,110

   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  78.445  66.923  122.013  43.223  1.809  312.413

  Resultat af bruttoforretning  46.716  -30.508  -69.679  -21.507  5.637  -69.341

   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  58.744  -30.112  -15.585  -20.232  5.578  -1.607

  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

   Bruttopræmieindtægterne 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  -91.531  -21.756 

Genforsikringsandel af afløbsresultat  15.614  15.173

  Afløbsresultat for egen regning       -75.917        -6.583

 5  INDTÆGTER FRA TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER
  GF Forsikring a/s  0  0  118.991  17.057

  Indtægter fra tilknyttede virksomheder, i alt                0                0     118.991        17.057

 6  KURSREGULERINGER

   Investeringsejendomme: 
Værdiregulering, netto, af investeringsejendomme  -3.000  -2.599  0  0

   Domicilejendomme: 
Værdiregulering, netto, af domicilejendomme  -950  1.880  0  0

   Andre finansielle investeringsaktiver: 
Kapitalandele  5.914  -10.348  0  0 
Investeringsforeningsandele  69.360  -55.670  0  0 
Obligationer  4.180  24.336  299  142 
Andre udlån                -1              -34                0                0

   79.453  -41.716  299  142

   Øvrige poster: 
Satsændring ved diskontering  -15.486  -11.918  0  0

  Kursreguleringer, i alt        60.017      -54.353            299            142

 7   SKAT 
Selskabsskat  43.596  10.264  15  -53 
Regulering af tidligere års beregnet skat  -27  803  -27  0 
Regulering af udskudt skat  -3.003  -4.410  0  0

  Skat, i alt       40.566         6.657             -12             -53

   Effektiv skatteprocent 
Selskabsskatteprocent i Danmark  25,0  25,0  25,0  25,0 
Ikke skattepligtige indtægter og ikke skattepligtige 
udgifter, permanente afvigelser  0,4  -0,1  -25,0  -25,0 
Efterregulering fra tidligere års skat  0,0  3,4  0  0

  Effektiv skatteprocent           25,4           28,3                0                0

 KONCERN MODERSELSKAB
 2012 2011 2012 2011

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

    Distributions- Kerneforsik- 
   rettigheder ringssystem  Telefoni  I alt

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

 8  IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 
  KONCERN
    Kostpris primo  0  190.392  4.391  194.783 

Tilgang i årets løb, herunder forbedringer  3.973  0  0  3.973 

  Kostpris ultimo  3.973  190.392  4.391  198.756

   Af- og nedskrivninger primo  0  40.219  1.207  41.426 
Årets afskrivninger  66  19.039  439  19.544

  Samlede af- og nedskrivninger ultimo  66  59.258  1.646  60.970

  Værdi på balancetidspunktet         3.907      131.134          2.745      137.786

  Forventet levetid, år  20  10  10

    Inventar m.v. It-anlæg Biler  I alt

 9  DRIFTSMIDLER 
  KONCERN
   Kostpris primo  7.218  19.190  9.912  36.320 

Tilgang i årets løb, herunder forbedringer  25  5.654  2.193  7.872 
Afgang i årets løb  -35  -4.927  -4.161  -9.123

  Kostpris ultimo  7.208  19.917  7.944  35.069

   Af- og nedskrivninger primo  5.773  14.176  2.871  22.820 
Årets afskrivninger  1.164  4.238  1.468  6.870 
Årets tilbageførsler af tidligere års af- og 
nedskrivninger på afhændede aktiver  -10  -4.914  -2.059  -6.983

  Samlede af- og nedskrivninger ultimo  6.927  13.500  2.280  22.707

  Værdi på balancetidspunktet            281         6.417         5.664        12.362

  Forventet levetid, år  6  3  6

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



Noter32

 11  INVESTERINGSEJENDOMME

   Dagsværdi primo    17.700  20.201 
Overført til aktiver i midlertid besiddelse    -13.500  0  
Årets værdiregulering til dagsværdi    -3.000  -2.501

  Dagsværdi på balancetidspunktet           1.200        17.700

  KONCERN
   2012 2011

   1.000 kr. 1.000 kr.

NOTE

  
  

Jernbanevej 
Odense I alt

 10  DOMICILEJENDOMME
  KONCERN
   
   Omvurderet værdi primo       70.750  70.750 

Tilgang i årets løb, herunder forbedringer     -708  -708 
Årets afskrivninger    -242 -242 
 
Omvurderet værdi ultimo          69.800       69.800 
 
Afkastprocent            7,00%

    
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      1.229.028  1.211.971 
Årets op- og nedskrivninger      118.991  17.057 
Op- og nedskrivninger ultimo      1.348.019  1.229.028

  Balanceværdi ultimo      1.385.232  1.266.241

    GF Forsikring a/s, Odense er en 100 procent ejet  
dattervirksomhed med en aktiekapital på 37.2 mio. kr. 
Resultatet for året udgør 119 mio. kr. og den  
regnskabsmæssige indre værdi udgør 1.385 mio. kr.

 13  EGENKAPITAL

   Egenkapital, i alt   1.405.750  1.287.054  1.405.750  1.287.054 
 
Der findes en aktieklasse, hvoraf der er udstedt  
603 aktier med en samlet pålydende værdi på 38,3 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    1.405.750  1.287.054 
Halvdelen af kapitalkravet i datterselskaber    -194.469  -163.605

  BASISKAPITAL    1.211.281  1.123.449

14  UDSKUDTE SKATTEFORPLIGTELSER

   Immaterielle anlægsaktiver  -33.061  -38.340  0  0 
Driftsmidler  1.050  620  0  0 
Investeringsforeningsandele  0  2.778  0  0 
Andre periodeafgrænsningsposter  -4.403  -4.475  0  0

  
       -36.414       -39.417                0                0

 KONCERN MODERSELSKAB
 2012 2011 2012 2011

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



Noter34

 15   GÆLD 
 
 Gæld, der forfalder mere end 5 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 til fyldestgørelse af forsikringstagerne til dækning af forsikringsmæssige hensættelser.  
De registrerede aktiver udgør 2.559 mio. kr. 
De samlede forpligtelser til registrering udgjorde 1.509 mio. kr. ved årets slutning.

   Eventualforpligtelser:
   Øvrige eventualforpligtelser overstiger ikke for koncernen 53 mio. kr.
 
 
 17 NÆRTSTÅENDE PARTER 
    

GF Medlemsselskabet a/s 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 a/s indgår GF Forsikring a/s, GF It a/s og GF Ejendomsselskab a/s. Vederlag til bestyrelse og direktion 
afholdes i regnskabsåret. Der henvises til ledelsesberetning 2012. 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 RISIKOOPLYSNINGER
 
  Der henvises til side 6-7.


















