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*
KONCERN 2015 2014 2013 2012 2011

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

HOVEDTAL
1.697.317 1.634.732 1.625.951 1.622.248 1.589.309

1.610.520 1.543.019 1.533.106 1.536.514 1.485.932
Bruttoerstatningsudgifter -1.178.473 -1.162.448 -1.309.697 -1.182.954 -1.242.860
Forsikringsteknisk rente 252 8.230 11.962 14.019 18.112

-325.602 -340.134 -327.032 -305.315 -312.493
Resultat af afgiven forretning -28.603 -44.024 84.364 -19.269 49.622
Forsikringsteknisk resultat 78.094 4.643 -7.297 42.995 -1.687

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente 11.002 79.816 95.954 116.405 25.023

70.667 64.728 69.212 119.016 16.898

124.363 32.362 15.677 -91.531 -21.756

BALANCE
1.809.834 1.712.086 1.666.166 1.498.468 1.396.330

Forsikringsaktiver, i alt 47.638 100.421 160.227 41.399 92.925
Egenkapital, i alt 1.561.061 1.490.190 1.474.823 1.405.750 1.287.054
Aktiver, i alt 4.167.276 3.726.889 3.722.070 3.424.853 3.219.513

Bruttoerstatningsprocent 73,2 75,3 85,4 77,0 83,6
Bruttoomkostningsprocent 19,8 21,6 20,9 19,5 20,8
Nettogenforsikringsprocent 1,8 2,9 -5,5 1,3 -3,3
Combined ratio 94,8 99,8 100,8 97,8 101,1

Operating ratio 94,7 99,3 100,1 96,8 100,0

18,8 20,4 19,7 18,4 19,5
9,5 2,6 1,4 -9,0 -2,2

Egenkapitalforrentning i procent 4,6 4,4 4,8 8,8 1,3

- - 82% 87% 88%

* Der henvises til side 9 om principperne for 
omkostningsfordelingen.

1,2 1,3

forsikringsselskaber.

Oplysning om solvens
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Oplysninger om selskabet 

 

GF Medlemsselskabet a/s 
Jernbanevej 65 
5210  Odense NV 

 
 Direktion 
Jesper Mortensen, Adm. direktør 

Bjarne Toftlund, Direktør 

 
 Bestyrelse 
Gunnar Hansen, Formand 

Carsten Egevang Nielsen, Næstformand 

Mattias Andersen, Medarbejderrepræsentant  

Jette K. Christensen, Medarbejderrepræsentant  

Michael V. Holm 

Jens-Peter Riis Jensen 

Morten Jensen 

Karen Skjøtt Johansen, Medarbejderrepræsentant 

Lars Meier 

Knud Nielsen 

Caspar Rose 

Henrik Sangild, Medarbejderrepræsentant 

 

Aktionær med ejerandele over 5% 
GF Fondens Ejerselskab a/s 

  
Revision 
Ernst & Young 
Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30 70 02 28 
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Ledelsesberetning 

Hovedaktivitet 

GF Medlemsselskabet a/s´ er et finansielt holdingselskab, hvis hovedaktivitet er at eje GF Forsikring a/s.  
GF Forsikring er et kundeejet selskab, der bygger på gensidighed. Vi driver alene forretningen i kundernes interesse, og 
vi holder priserne på det lavest mulige niveau. Vi henvender os til alle private forbrugere med almindelige 
forsikringsbehov og giver medindflydelse og overskudsdeling på vores bilforsikring.  

Det mest håndgribelige bevis på vores gensidighed er GF Forsikrings årlige overskudsdeling på bilforsikringen. Takket 
være GF-bilisternes gode kørsel blev overskuddet på i alt 109 mio. kr., som i marts 2016 tilbagebetales til kunder med 
bilforsikring fra datterselskabet GF Forsikring. 

Ejerstruktur 

 

 
 

GF Forsikring er det fælles forsikringsselskab for de selvstændige forsikringsklubber. Eneaktionær i GF Forsikring er 
GF Medlemsselskabet, der er ejet af GF Fonden og forsikringsklubberne. GF Fonden er stiftet af forsikringsklubberne 
og har til formål at sikre, at selskabet forbliver et selvstændigt dansk forsikringsselskab, og at godkende tilførsel af 
ekstern kapital, hvis der mod forventning skulle blive behov for dette. 
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Selskabsledelse  
 

Bestyrelse 

Gunnar Hansen 
Formand 
Formand for GF Sønderjylland 
Formand for Holm Hansen Aabenraa ApS 

Carsten Egevang Nielsen 
Næstformand 
Formand for GF Sydsjælland-Møn 

Mattias Andersen 
Medarbejderrepræsentant 
Bestyrelsesmedlem i Bilcentret A. Nielsen A/S  

Jette K. Christensen 
Medarbejderrepræsentant 
Bestyrelsesmedlem i Forsikringsforbundet  
 
Michael V. Holm 
Uafhængigt medlem 
R. af D. 
Bestyrelsesmedlem i Public Interest Oversight Board (PIOB) 
Bestyrelsesformand for Skibsforsikringen Frederikshavn G/F 

Jens-Peter Riis Jensen 
Formand for GF TrekantOmrådet 

Morten Jensen 
Bestyrelsesmedlem hos GF Lolland-Falster  

Karen Skjøtt Johansen 
Medarbejderrepræsentant 

Lars Meier 
Formand for GF Kronjylland  

Knud Nielsen 
Formand for GF FYN 

Caspar Rose 
Bestyrelsesmedlem i GF Storkøbenhavn 
Bestyrelsesmedlem i Hugo Games A/S 
Bestyrelsesmedlem i Crowdbanker A/S 
 
Henrik Sangild 
Medarbejderrepræsentant 
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Bestyrelsens ansvar og opgaver 

Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse og skal sikre en forsvarlig organisation af selskabet. 
Det betyder bl.a., at bestyrelsen skal træffe beslutning om selskabets overordnede strategi og forretningsmodel. 
 
Bestyrelsen har fastlagt den strategiske ramme frem mod 2018, hvor målet er at styrke selskabets position på 
privatmarkedet. Bestyrelsen er sammensat af otte generalforsamlingsvalgte medlemmer og fire 
medarbejderrepræsentanter. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer af klubbestyrelserne i de selvstændige 
forsikringsklubber. To af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer kan være eksterne. Dette sikrer, at 
fundamentet for rekruttering af de rette kompetencer er på plads. 

Som led i arbejdet med god selskabsledelse har bestyrelsen fastlagt en kompetencemodel, som tager udgangspunkt i 
selskabets forretningsmodel, overordnede risici og vækststrategi. Der skal være balance mellem de kompetencer, der 
findes i bestyrelsen, og den kompleksitet, der ligger i at drive et forsikringsselskab af GF’s størrelse.  

 

Direktion 

Jesper Mortensen, Adm. Direktør 

 

Bjarne Toftlund, Direktør 

Bestyrelsesmedlem Brancheorganisationen Forsikring & Pension 
Bestyrelsesmedlem Den Jyske Sparekasse 
Bestyrelsesmedlem Sparinvest Holdings SE 
Formand for Foreningen Gensidig Forsikring 
 
 

Ligestillingspolitik 

Bestyrelsen har vedtaget en ligestillingspolitik, hvis formål er at sikre at begge køn kan opnå de samme muligheder og 
vilkår for ansættelse, uddannelse, løn, jobudvikling og karriere i forhold til ledelsesposter i selskabet. Ligestilling er en 
del af selskabets medarbejderpolitik, hvor hensigten er at skabe en attraktiv arbejdsplads, som tiltrækker og fastholder 
kompetente medarbejdere og ledere. I løbet af det seneste år har selskabet ved enhver given lejlighed adresseret 
ligestillingspolitikken og opfordret alle - uanset køn - til at søge relevante lederstillinger. Konkret har det medført, at 
antallet af kvinder (det underrepræsenterede køn) på ledelsesniveau 3 og 4 er blevet forøget, så selskabets politik med at 
det underrepræsenterede køn skal udgøre 40 % eller derover er opfyldt på disse niveauer. Derved er grundlaget for at 
øge antallet af det underrepræsenterede køn på niveau 2 også blevet bedre. På det aggregerede niveau (lederniveau1-4) 
udgør det underrepræsenterede køn 34%, hvorfor der fortsat er behov for øget fokus.   

I 2013 blev der opstillet et mål om at øge antallet af generalforsamlingsvalgte kvinder i bestyrelsen fra 1 til 2 inden for 
en tidshorisont på fire år. Måltallet er opstillet under hensyntagen til de forhold, som gør sig gældende for selskabet. 
Bestyrelsen besluttede i 2014 at den tidligst skal være opfyldt i 2019.   
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Lønpolitik 

Selskabets lønpolitik er godkendt af selskabets generalforsamling. Den skal medvirke til, at aflønningen ikke fremmer 
en uhensigtsmæssig risikoadfærd, men derimod understøtter selskabets strategi, værdier og langsigtede mål. 
Lønpolitikken omfatter direktion, ledelse og ansatte med væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil.  

Selskabet anvender som udgangspunkt alene fast løn, og der ydes ikke ekstraordinære engangsvederlag (bonus). 
Hverken direktionen eller selskabets øvrige væsentlige risikotagere er omfattet af nogen former for incitaments- eller 
performanceafhængig aflønning og incitaments- eller performanceafhængig pensionsordning.  

Bestyrelsesmedlemmer aflønnes med et fast honorar og dette udbetales i GF Forsikring a/s. 

Bestyrelsesmedlemmernes honorar (1.000 kr.) 

Gunnar Hansen, formand   766 
Carsten Egevang Nielsen, næstformand  534 
Mattias Andersen    86 
Kim Brems     45 
Jette Christensen   126 
Michael Holm   188 
Jens-Peter Riis Jensen   126 
Morten Jensen    126 
Karen Skjøtt Johansen    86 
Cristina Lage      60 
Lars Meier    126 
Knud Nielsen    156 
Susan Olsen      40 
Caspar Rose     95 
Henrik Sangild    135 
                              2.696 
 

Kim Brems, Cristina Lage og Susan Olsen er trådt ud af bestyrelsen i 2015 og Mattias Andersen, Karen Skjøtt Johansen 
og Caspar Rose er trådt ind i bestyrelse i 2015.  

Direktionens aflønning (1.000 kr.) 

Jesper Mortensen                         1.249 
Bjarne Toftlund                         2.961 
                         4.210 
 
Jesper Mortensen er indtrådt i direktionen i august 2015. 
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Resultatet i 2015 

Årets resultat blev et overskud efter skat på 70,7 mio. kr., hvilket ledelsen betragter som tilfredsstillende. 
Forsikringsforretningen gav overskud som følge af store positive afløbsgevinster og et mindre overskud på 
investeringsaktiviteterne. Resultatet var sammensat af et pænt forsikringsteknisk resultat på 78,1 mio. kr. før skat og et 
positivt investeringsafkast m.m. på 11,3 mio. kr. før skat. 

I overensstemmelse med GF’s forretningside foreslår bestyrelsen, at der ikke udbetales udbytte, og at årets resultat 
anvendes til at styrke egenkapitalen under posten overført overskud. 

At resultatet i 2015 var over niveauet i 2014 skyldes primært, at der i 2015 har været betydelige afløbsgevinster. 

Desuden var omkostninger til vejrskader minimale, hvilket dog modsvares af højere erstatningsudgifter (styrket 
hensættelse) på almindelige skader, højere afløbsgevinster og lavere omkostninger.  

Endelig var investeringsafkastet i 2015 væsentligt under det høje niveau fra 2014. Samlet opnåede vi et afkast på 0,6 % 
af de investerede midler. Danske obligationer gav et negativt afkast, mens alle øvrige aktivtyper gav positive afkast og 
sikrede dermed det positive samlede investeringsafkast. 

At det samlede afkast på 0,6 % ikke betegnes som utilfredsstillende, skyldes at afkastet er opnået i et udfordrende 
marked og afkastet er på niveau med vores risikojusterede benchmark.  

Resultatet ligger under den forventning, der blev kommunikeret i halvårsregnskabet for 30. juni 2015 (80 til 100 mio. 
kr.). I forhold til forventningen blev der realiseret et dårligere forsikringsteknisk resultat og et væsentligt ringere 
investeringsafkastet end forventet. 

Samlet set faldt omkostningerne i 2015 sammenlignet med 2014. Det er både erhvervelsesomkostningerne og 
administrationsomkostningerne der faldt. Erhvervsomkostningerne faldt primært fordi der har været brugt mindre på 
markedsføring. Administrationsomkostningerne faldt som følge af effektiviseringstiltag og digitalisering. Sammenlignet 
med de foregående år er omkostningsprocenten betydeligt nedbragt i 2015. For at styrke vores langsigtede 
konkurrenceevne vil vi arbejde på at nedbringe omkostningerne yderligere i de kommende år. 
 
Ansvarlige investeringer 

Det samlede investeringsresultat for GF Forsikring i 2015 var acceptabelt i forhold til markedet med et overskud på 
11,0 mio. kr. svarende til 0,6 % af de investerede midler. Det afkast, der er opnået, er på niveau med vores 
risikojusterede benchmark. 

GF Forsikrings investeringspolitik er forsigtig. Renteniveauet har generelt været faldende i perioden, med undtagelse af 
2015 hvor de danske lange renter begyndte at stige. En stor andel af vores investeringer er i danske 
realkreditobligationer med høj rating og kort varighed. Disse obligationer afdækker primært selskabets renterisiko på de 
forsikringsmæssige forpligtelser.  
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Risikostyring og solvens 
GF Medlemsselskabet har en portefølje af danske obligationer og investeringsbeviser, hvorfor den væsentligste risiko i 
selskabet er i datterselskabet GF Forsikring a/s. 
 
Risiko og solvens i datterselskabet GF Forsikring a/s 
GF Forsikring er et meget solidt selskab. Ved udgangen af 2015 havde GF Forsikring kapital svarende til 213 %. af det 
der kræves med den risiko, selskabet har. Og heri er medregnet alt lige fra sammenbrud på aktiemarkedet til hidtil usete 
naturkatastrofer.  
 
Forsikringsrisici 
Med udgangspunkt i de forsikringspolicer der er i kraft, beregnes på porteføljeniveau, hvilken risiko de udgør for GF 
Forsikring.  
 
Af særlig betydning er risikoen ved katastrofer, dvs. begivenheder hvor mange kunder bliver ramt på samme tid. De 
primære katastrofer, som vi forstiller os kunne ramme GF Forsikring, er orkaner, skybrud og stadionulykker. For at 
reducere katastroferisikoen indgås genforsikringsaftaler med en bred kreds af reassurandører. GF Forsikring er så godt 
dækket af genforsikring, at selv en orkan der er to gange så slem som den hidtil værste (december 1999) ville være fuldt 
dækket.  
 
Markedsrisici 
Alle de risici, som knytter sig til udviklingen på de finansielle markeder måles og styres meget tæt af GF Forsikrings 
ledelse. GF Forsikrings væsentligste markedsrisici er renterisiko, modpartsrisiko, kreditspændsrisiko, aktierisiko og 
ejendomsrisiko. GF Forsikring har en forsigtig investeringspolitik, som sikrer et stabilt afkast også i perioder med uro 
på de finansielle markeder.  
 
Operationelle risici 
De operationelle risici omfatter alle de øvrige risici, som kan give selskabet tab. Det kunne være systemnedbrud, 
retssager, tab af omdømme, fejl og andre utilsigtede hændelser. Operationelle hændelser, med dertilhørende tab, 
registreres løbende så vi har mulighed for at lære af dem og forebygge gentagelser.  
 
Individuelt solvensbehov 
Selskabets risikostyringsfunktion opgør løbende de samlede risici og foretager beregninger og stresstests af det 
individuelle solvensbehov.  
 
Selskabets individuelle solvensbehov beregnes ved hjælp en standardmodel, hvor vi ud fra lovfæstede 
beregningsmetoder sammenregner både forsikringsmæssige risici, markedsrisici og operationelle risici. 
Beregningsmetoden tager også højde for, at der kun er meget lille sandsynlighed for, at vi rammes af alle risici på en 
gang. Når alle selskabets risici er opgjort, sættes risikotallet i forhold til selskabets basiskapital, og herved fås 
solvensprocenten.  
 
Bestyrelsen har fastsat et mål for den tilstrækkelige solvens på 200 % af, hvad selskabets risici kræver. 
Solvensprocenten var ved udgangen af 2015 på 213 %, svarende til en kapitaloverdækning på 743 mio. kr. Der er i 2015 
ikke ændret på metoden for opgørelsen af det individuelle solvensbehov.  
 
For at måle robustheden i GF Forsikrings kapitalgrundlag har vi opstillet nogle scenarier, som i standardmodellen ville 
bringe solvensprocenten ned på 150. To illustrative scenarier er, at hele selskabets aktiebeholdning bliver værdiløs, eller 
vi rammes af en storm, som skulle koste selskabet fire gange så meget som december stormen i 1999. Ingen af disse 
begivenheder bringer kundernes forsikringsdækninger i fare. 
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Solvens i GF Medlemsselskabet a/s 
Individuelt solvensbehov 
Selskabets individuelle solvensbehov beregnes ved hjælp af samme standardmodel som i GF Forsikring a/s, hvor vi ud 
fra lovfæstede beregningsmetoder sammenregner både forsikringsmæssige risici, markedsrisici og operationelle 
risici.  Da der ikke foregår forsikringsmæssig drift i GF Medlemsselskabet a/s, er solvensbehovet i GF 
Medlemsselskabet a/s for langt den overvejende del bestemt af aktiebesiddelsen i GF Forsikring a/s. Selskabets 
basiskapital er opgjort til 783 mio. kr. og minimumskravet til basiskapitalen er 623 mio. kr. 
 
Betydningsfulde hændelser  
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet væsentlige hændelser, der vedrører 2015 ligesom der ikke er 
usædvanlige forhold, der har påvirket indregningen eller målingen af regnskabsposter i 2015. 
 
Forventninger til udvikling i resultatet 
Vi forventer, at vækstinitiativerne slår igennem på forretningsomfanget i 2016 og forventer derfor en stigning i 
forskudspræmierne i størrelsesordenen 3 % i forhold til 2015. 
 
Vi forventer fortsat et relativt højt omkostningsniveau, fordi vækstinitiativerne, digitalisering og fokus på 
kundeoplevelsen fortsat kræver investeringer, og fordi driftsoptimeringsprojekter 
i starten belaster mere, end de frigiver.  
 
Combined ratio forventes samlet set i niveauet 98, mens vi forventer et positivt investeringsafkast i niveauet 2,6 %. 

For 2016 forventer vi samlet set et overskud efter skat i størrelsesordenen 80-100 mio. kr. 
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2015 2014 2015 2014
NOTE

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

2 1.610.151 1.555.409
-46.150 -37.733

2 369 -12.390

1.564.370 1.505.286

3 Forsikringsteknisk rente 252 8.230

Udbetalte erstatninger 1.081.934 1.135.948
-70.189 -53.824
96.539 26.500
52.992 60.498

Erstatningsudgifter f.e.r., i alt 1.161.276 1.169.122

Erhvervelsesomkostninger 247.310 255.245
Administrationsomkostninger 78.292 84.889
Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber -350 -383

4 325.252 339.751 0 0

5 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT 78.094 4.643 0 0

6 0 0 71.020 65.070
-480 -462 0 0

72.046 73.471 145 500
7 Kursreguleringer -54.025 17.855 109 -71

Renteudgifter -432 -1.360 -2 0
Admin. omkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed -4.721 -4.128 -712 -882

Investeringsafkast,  i alt 12.388 85.376 70.560 64.617

3 1.386 5.560 0 0

INVESTERINGSAFKAST EFTER FORSIKRINGSTEKNISK 
RENTE 11.002 79.816 70.560 64.617

294 218 0 0

89.390 84.677 70.560 64.617

8 Skat -18.723 -19.949 107 111

70.667 64.728 70.667 64.728

2015 2014 2015 2014
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

70.667 64.728 70.667 64.728

ANDEN TOTALINDKOMST, I ALT 0 0 0 0

SAMLET TOTALINDKOMST 70.667 64.728 70.667 64.728

Totalindkomst

KONCERN MODERSELSKAB
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AKTIVER PR. 31. DECEMBER
NOTE 2015 2014 2015 2014

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

9 75.451 94.918 0 0

10 Driftsmidler 10.563 10.262 0 0
11 Domicilejendomme 73.500 73.500 0 0

MATERIELLE AKTIVER, I ALT 84.063 83.762 0 0

12 Investeringsejendomme 1.200 1.200 0 0

13 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0 1.540.879 1.469.859

Investeringer i tilknyttede virksomheder, i alt 0 0 1.540.879 1.469.859

Kapitalandele 117.916 94.255 0 0
Investeringsforeningsandele 677.661 660.201 7.804 5.923

14 Obligationer 2.849.323 2.425.505 7.084 5.590
994 1.024 0 0

95.961 64.607 4.219 12.682
8.444 118 0 0

Andre finansielle investeringsaktiver, i alt 3.750.299 3.245.710 19.107 24.195

INVESTERINGSAKTIVER, I ALT 3.751.499 3.246.910 1.559.986 1.494.054

47.638 100.421 0 0

Tilgodehavender hos forsikringstagere 38.883 35.259 0 0

Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder 14.095 16.304 0 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 396 130 300 0
Andre tilgodehavender 116.636 106.316 883 31

TILGODEHAVENDER, I ALT 217.648 258.430 1.183 31

Aktuelle skatteaktiver 0 14 31 0
Likvide beholdninger 51 61 0 0

ANDRE AKTIVER, I ALT 51 75 31 0

Tilgodehavende renter samt optjent leje 21.957 23.438 16 53
16.607 19.356 9 49

38.564 42.794 25 102

AKTIVER, I ALT 4.167.276 3.726.889 1.561.225 1.494.187

Balance

KONCERN MODERSELSKAB
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PASSIVER PR. 31. DECEMBER
NOTE 2015 2014 2015 2014

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

Aktiekapital 38.377 38.334 38.377 38.334
Reserver

0 0 1.500.652 1.432.643
Sikkerhedsfond 138.753 138.753 0 0

Reserver, i alt 138.753 138.753 1.500.652 1.432.643

1.383.931 1.313.103 22.032 19.213

15 EGENKAPITAL, I ALT 1.561.061 1.490.190 1.561.061 1.490.190

394.987 395.357 0 0
1.414.847 1.316.729 0 0

1.809.834 1.712.086 0 0

0 0 0 0
16 Udskudte skatteforpligtelser 26.079 30.930 0 0

HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT 26.079 30.930 0 0

262.846 282.931 0 0
13.336 11.882 0 0

358.434 43.454 0 0
0 0 0 47

Aktuelle skatteforpligtelser 4.265 10.817 0 3.933
112.299 128.858 164 17

17 751.180 477.942 164 3.997

19.122 15.741 0 0

PASSIVER, I ALT 4.167.276 3.726.889 1.561.225 1.494.187

18 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

19

20

21 Risikooplysninger

KONCERN MODERSELSKAB

Balance
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KONCERN
Aktie-
kapital

Sikker-
hedsfond

Reserve for 
nettoop-
skrivning 
efter indre 

metode resultat I alt
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

Egenkapital pr. 1. januar 2014 38.334 138.753 0 1.297.736 1.474.823

0 0 0 64.728 64.728
0 0 0 0 0
0 0 0 430 430

Udbytte 0 0 0 -49.791 -49.791

Egenkapital pr. 1. januar 2015 38.334 138.753 0 1.313.103 1.490.190

0 0 0 70.667 70.667
Kapitaludvidelse 43 0 0 0 43

0 0 0 0 0
0 0 0 161 161

Udbytte 0 0 0 0 0

Egenkapital pr. 31. december 2015 38.377 138.753 0 1.383.931 1.561.061

MODERSELSKAB
Aktie-
kapital

Sikker-
hedsfond

Reserve for 
nettoop-
skrivning 
efter indre 

metode resultat I alt
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

Egenkapital pr. 1. januar 2014 38.334 0 1.417.573 18.916 1.474.823

0 0 65.070 -342 64.728
0 0 0 0 0
0 0 0 430 430

Udloddet overskud 0 0 0 50.000 50.000
Udbytte 0 0 -50.000 -49.791 -99.791

Egenkapital pr. 1. januar 2015 38.334 0 1.432.643 19.213 1.490.190

0 0 71.020 -353 70.667
0 0 0 0 0

Kapitaludvidelse 43 0 0 0 43
0 0 0 161 161

Udloddet overskud 0 0 0 0 0
Udbytte 0 0 0 0 0

Egenkapital pr. 31. december 2015 38.377 0 1.503.663 19.021 1.561.061

Der er i 2015 solgt 13 stk. egne aktier for 170 t. kr. 
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Note 1: Anvendt regnskabspraksis. 

Generelt

rsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed med tilh rende bekendtg relse om finansielle rapporter for 
forsikringsselskaber og tv rg ende pensionskasser.

Anvendt regnskabspraksis er u ndret i forhold til tidligere r

Koncernregnskab
Koncernregnskabet omfatter moderselskabet GF Medlemsselskabet a/s og det 100 % ejede datterselskab GF Forsikring med datterselskaberne GF 
Ejendomsselskab a/s og GF It a/s.

Koncernregnskabet udarbejdes p grundlag af de enkelte virksomheders regnskaber ved sammenl gning af ensartede regnskabsposter. Der foretages 
eliminering af koncerninterne indt gter, omkostninger, mellemv render, aktiebesiddelser samt gevinster og tab ved transaktioner mellem de 
konsoliderede virksomheder.

Koncerninterne transaktioner
GF Forsikring varetager administrationen for samtlige af koncernens selskaber. Vederlag herfor afregnes p omkostningsd kkende basis. vrige ydelser, 
der leveres som led i den normale forsikringsdrift, afregnes p markedsm ssige vilk r.

Indregning og m ling
Aktiver indregnes i balancen, n r det er sandsynligt, at fremtidige konomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets v rdi kan m les p lideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, n r det er sandsynligt, at fremtidige konomiske fordele vil frag selskabet, og forpligtelsens v rdi kan m les 
p lideligt.

Ved f rste indregning m les aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterf lgende m les aktiver og forpligtelser til dagsv rdi eller amortiseret kostpris.

I resultatopg relsen indregnes alle indt gter og alle omkostninger med de bel b, der kan henf res til regnskabs ret. V rdireguleringer af finansielle 
aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopg relsen, medmindre andet er anf rt nedenfor.

Ved indregning og m ling af aktiver og forpligtelser tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer efter balancedagen, men inden 
rsrapporten afl gges, og som be- eller afkr fter forhold, der eksisterede p balancedagen.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opst r mellem transaktionsdagens kurs og kursen p
betalingsdagen, indregnes i resultatopg relsen som en finansiel post. 

Tilgodehavender, g ld og andre monet re poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet p balancedagen m les til balancedagens valutakurs. Forskellen
mellem balancedagens kurs og kursen p tidspunktet for tilgodehavendets eller g ldens opst en indregnes i resultatopg relsen under kursreguleringer.

Regnskabsm ssige sk n og vurderinger
Der er anvendt regnskabsm ssige sk n ved opg relse af v rdien af visse aktiver og forpligtelser, herunder specielt erstatningshens ttelserne. Der 
henvises til afsnit om anvendt regnskabspraksis vedr rende erstatningshens ttelser.

Udarbejdelsen af rsrapporten medf rer brug af kvalificerede regnskabsm ssige sk n. Disse sk n og vurderinger foretages af GF s ledelse i 
overensstemmelse med regnskabspraksis og p baggrund af historiske erfaringer og en vurdering af fremtidige forhold.

De regnskabsm ssige sk n og foruds tninger testes og vurderes j vnligt. De anvendte sk n og vurderinger er baseret p foruds tninger, som ledelsen 
anser som forsvarlige og realistiske, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige.

De omr der, som indeb rer en h jere grad af vurderinger eller kompleksitet, eller omr der, hvor antagelser og sk n er v sentlige for regnskabet, er som 
f lger:

Forpligtelser vedr rende forsikringskontrakter
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V rdians ttelse af ejendomme

Regnskabsm ssig sikring

Sikringsforhold, herunder valutakurssikring og rentesikring af aktiver indregnes og m les til dagsv rdi. Positive markedsv rdier indregnes under vrige 
finansielle investeringsaktiver. Negative markedsv rdier indregnes under anden g ld, og v rdien af den sikrede post reguleres til dagsv rdi via 
resultatopg relsen.

Resultatopg relsen

Pr mieindt gter for egen regning
samt

Forsikringsteknisk rente
Forsikringstekniske rente, som henf res fra investeringsvirksomheden til forsikringsvirksomheden, opg res som et beregnet renteafkast af rets 
gennemsnitlige forsikringsm ssige hens ttelser for egen regning. Ved beregning af forrentningen af de forsikringsm ssige hens ttelser anvendes den 
gennemsnitlige rentesats i henhold til Finanstilsynets l betidsafh ngige justerede diskonteringssatser, der svarer til hens ttelsernes for-
ventede afviklingstid.

Den forsikringstekniske rente korrigeres med diskonteringseffekten som kan henf res til l betids ndringen i de forsikringsm ssige hens ttelser.

Erstatningsudgifter for egen regning
Erstatningsudgifter for egen regning omfatter erstatningsudgifter med fradrag af modtaget genforsikringsd kning. Erstatningsudgifter omfatter kendte og 
forventede erstatningsudgifter vedr rende regnskabs ret samt gevinst eller tab p afl bsresultatet af tidligere rs erstatningshens ttelser. Endvidere
medregnes direkte og indirekte skadebehandlingsomkostninger.

del af erstatnings-

Den del af i erstatningshens ttelser som kan henf res til diskonteringssats
indregnes under henholdsvis kursreguleringer og forsikringsteknisk rente.

Forsikringsm ssige driftsomkostninger for egen regning

Forsikringsm ssige driftsomkostninger omfatter erhvervelses- og administrationsomkostninger med fradrag af modtagne provisioner og gevinstandele fra 

genforsikringsselskaber. Direkte erhvervelsesomkostninger periodiseres over forsikringskontrakternes l betid. Indirekte erhvervelsesomkostninger 

udgiftsf res fuldt ud i det r, hvor de afholdes. Administrationsomkostninger omfatter rets periodiserede udgifter vedr rende administration af 

forsikringsbestanden, herunder af - og nedskrivninger p materielle og immaterielle aktiver. For domicilejendomme indregnes de faktiske 

driftsomkostninger.

I note 5 er bruttodriftsomkostningerne prim rt fordelt p de forsikringsklasser, de vedr rer, sekund rt efter bruttopr mieindt gter.

Investeringsvirksomhed
Indt gter fra tilknyttede virksomheder indeholder selskabets andel af datterselskabernes resultater efter skat.

Indt gter fra investeringsejendomme omfatter driftsresultatet af investeringsejendomme efter fradrag for de omkostninger, der er f orbundet med 

administration heraf. 

Renter og udbytter m.v. indeholder regnskabs rets periodiserede renteindt gter og modtagne udbytter.
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Kursreguleringer omfatter realiserede og urealiserede kursgevinster og tab p investeringsaktiver, herunder gevinster og tab p afledte finansielle 

instrumenter, v rdiregulering af investerings- og domicilejendomme, valutakursreguleringer forskydninger i 

rentekurve anvendt til diskontering.

I renteudgifter indregnes periodiserede renteudgifter og rentelignende udgifter vedr rende g ld og forpligtelser.

Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed indeholder omkostninger forbundet med forvaltning af inv esteringsaktiver.

Skat
GF-koncernens selskaber indg r i sambeskatning med GF Medlemsskabet a/s. GF Medlemsskabet a/s er administrationsselskab for sambeskatningen og 

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede 
danske selskaber i forhold til andele af skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedr rende skattem ssige underskud).

rets skat, der best r af rets aktuelle selskabsskat og ndring i udskudt skat, indregnes i resultatopg relsen med den del der kan henf res til rets resultat, 
i anden totalindkomst med den del, der kan henf res til posteringer i anden totalindkomst og p egenkapitalen med den del, der kan henf res til posteringer 
p egenkapitalen.

Aktuelle skatteforpligtelser og aktuelle skatteaktiver indregnes i balancen som beregnet skat af rets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt 
acontoskat. Ved beregning af rets aktuelle skat anvendes de p balancedagen g ldende skattesatser og -regler.

Skatten for de sambeskattede selskaber betales i henhold til acontoskatteordningen. Rentetill g eller -fradrag vedr rende frivillige indbetalinger af 
acontoskat og rentetill g/-godtg relse af for meget/for lidt betalt skat indg r i posten "renteindt gter og udbytter mv." eller " renteudgifter".

Udskudt skat indregnes efter den balanceorienterede g ldsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattem ssige v rdier af aktiver og 
forpligtelser, bortset fra udskudt skat p midlertidige forskelle, der er opst et ved f rste indregning af goodwill.

Den udskudte skat opg res med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv eller afvikling af den enkelte forpligtelse. Udskudt skat
m les p grundlag af de skattesatser, der forventes at g lde for midlertidige forskelle, n r de tilbagef res, samt de p balancedagen g ldende eller reelt 
g ldende skatteregler.

Udskudte skatteaktiver, herunder skattev rdien af fremf rselsberettigede skattem ssige underskud, indregnes i balancen med den v rdi, aktivet forventes 
at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver til modregning i fremtidige positive skattepligtige 
indkomster. Det vurderes p hver balancedag, om det er sandsynligt, at der i fremtiden vil blive frembragt tilstr kkelig skattepligtig indkomst til, at det 
udskudte skatteaktiv vil kunne udnyttes.

Aktuelle skatteaktiver og aktuelle skatteforpligtelser modregnes, n r der foreligger en lovm ssig ret til at modregne. Udskudte skatteaktiver og udskudte 
skatteforpligtelser modregnes, hvis der foreligger en juridisk ret til at modregne.

Aktiver

Immaterielle aktiver
Immaterielle anl gsaktiver omfatter erhvervede softwarelicenser og aktiverede udviklingsprojekter, som kan henf res til koncernens udviklingsaktiviteter.
Omkostninger vedr rende udviklingsprojekter indregnes som immaterielle aktiver, s fremt der er tilstr kkelig sikkerhed for, at kapitalv rdien af den 
fremtidige indtjening kan d kke udviklingsomkostningerne. Aktiverede udviklingsprojekter omfatter gager og andre omkostninger, der direkte og indirekte kan 
henf res til koncernens udviklingsaktiviteter. Udviklingsomkostninger, der ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen, in dregnes som omkostninger i 
resultatopg relsen, efterh nden som omkostningerne afholdes.

Aktiverede udviklingsomkostninger m les til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Aktiverede udviklingsomkostninger afskrives efter 
f rdigg relsen af udviklingsarbejdet line rt over den periode, hvori det forventes at frembringe konomiske fordele. Afskrivningsperioden er vurderet op til 10 
r.

Aktiverede udviklingsprojekter, herunder i gangv rende projekter, nedskrives til genindvindingsv rdi, s fremt der er indikationer for v rdiforringelse.
Nedskrivninger indregnet i resultatopg relsen tilbagef res ikke.

der hvor de afholdes.
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Driftsmidler
Driftsmidler m les til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet 
anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktiverne er klar til at blive taget i brug.

Afskrivninger foretages line rt i forhold til forventede brugstider:
Edb-udstyr og maskiner mv. op til 3 r
Inventar og biler op til 6 r

Scrapv rdierne vurderes at v re nul.

Aktivernes restv rdi og brugstid revurderes ved hver balancedag. Et aktivs regnskabsm ssige v rdi nedskrives til genindvindingsv rdien, hvis aktivets 
regnskabsm ssige v rdi overstiger den ansl ede genindvindingsv rdi.

Avance og tab ved l bende udskiftning af materielle aktiver indregnes i resultatopg relsen under henholdsvis Andre indt gter og Andre omkostninger .

Leasing
Leasingkontrakter vedr rende anl gsaktiver, hvor selskabet har alle v sentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i 
balancen under anl gsaktiver. Aktiverne m les ved f rste indregning til opgjort kostpris, svarende til dagsv rdien eller (hvis lavere) til nutidsv rdien af de 
fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsv rdien anvendes leasingaftalens interne rentefod eller den alternative l nerente som diskonteringsfaktor. 
Finansielt leasede aktiver afskrives som vrige tilsvarende anl gsaktiver. 

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en g ldsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens l betid i 
resultatopg relsen.

Alle vrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationelleasing og vrige lejeaftaler indregnes i 
resultatopg relsen over kontraktens l betid. 

Domicilejendomme
Domicilejendomme er ejendomme, som benyttes i koncernens egen drift. Domicilejendomme indregnes ved anskaffelse til kostpris og m les efterf lgende 
til omvurderet v rdi svarende til dagsv rdien p omvurderingsdagen med fradrag af efterf lgende akkumulerede af- og nedskrivninger. Der foretages 
rligt omvurdering, s ledes at den regnskabsm ssige v rdi ikke afviger v sentligt fra den v rdi, der ville v re blevet fastsat ved anvendelse af 

dagsv rdien p balancedagen.

Dagsv rdien er fastsat p baggrund af afkastmetoden, hvor ejendommenes driftsafkast s ttes i forhold til ejendommenes forrentningskrav. Metoden 
benytter et forrentningskrav, der tager h jde for den enkelte ejendoms art, beliggenhed og vedligeholdelsesstand samt salgsbestr belser inden for en 
rimelig tidshorisont. V rdians ttelsen af en ekstern vurderingsmand.

Opskrivninger med till g eller fradrag af udskudt skat, foretages via anden totalindkomst og bindes under opskrivningshenl ggelser, medmindre 
stigningen modsvarer en tidligere nedskrivning. Opskrivninger som modsvarer en tidligere nedskrivning f res over resultatopg relsen. N r en foretagen 
opskrivning ikke l ngere kan opretholdes, tilbagef res denne. Nedskrivninger, som ikke modsvarer tidligere opskrivninger, f res over resultatopg relsen.

Afskrivninger foretages line rt over den forventede brugstid p 10-50 r, under hensyntagen til den forventede scrapv rdi ved brugstidens udl b. Der 
afskrives ikke p grunde.

Investeringsejendomme
Ejendomme, som ikke benyttes af koncernen, og som besiddes med henblik p at opn lejeindt gter og/eller kapitalgevinster, klassificeres som 
investeringsejendomme.

Investeringsejendomme indregnes ved anskaffelse til kostpris, der omfatter ejendommens k bspris og direkte tilknyttede omkostninger. Efterf lgende 
m les investeringsejendomme til dagsv rdi med v rdireguleringer i resultatopg relsen.

V rdireguleringer for investeringsejendomme indregnes i resultatopg relse.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og m les efter den indre v rdis metode. I resultatopg relsen indregnes moderselskabets andel af 
virksomhedernes resultat efter skat og efter eliminering af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab med fradrag af af- og nedskrivninger. I balancen 
indregnes den forholdsm ssige ejerandel af virksomhedernes regnskabsm ssige indre v rdi opgjort med fradrag eller till g af urealiserede 
koncerninterne avancer eller tab under "Kapitalandele i tilknyttede virksomheder mv.". 
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Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder henl gges til "Reserve for nettoopskrivning efter indre v rdis metode" under 
egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbev gelser i de tilknyttede 
virksomheder.

Andre finansielle investeringsaktiver

Andre finansielle investeringsaktiver omfatter kapitalandele, investeringsfondsandele og obligationer mv. Finansielle investeringsaktiver m les s vel ved 

f rste indregning som efterf lgende til dagsv rdi, p grundlag af noterede priser p et aktivt marked, anerkendte v rdians ttelsesmetoder baseret p

markedsinformationer eller vrige anerkendte v rdians ttelsesmetoder.

Realiserede og urealiserede tab og gevinster vedr rende ndringer i dagsv rdien indregnes under "Kursreguleringer" i resultatopg relsen i den periode, 

hvori de opst r. Kurtage og provision ved handel med finansielle investeringsaktiver indregnes under administrationsomkostninger i forbindelse med 

investeringsvirksomhed i resultatopg relsen.

B rsnoterede aktier, investeringsforeningsandele og obligationer m les til officiel b rskurs ultimo regnskabs ret, svarende til den p balancetidspunktet 

senest noterede lukkekurs p handelsdagen. Unoterede aktier og vrige kapitalandele m les til sk nnet dagsv rdi med udgangspunkt i virksomhedernes 

senest foreliggende rsrapporter. vrige unoterede v rdipapirer m les til sk nnet dagsv rdi med udgangspunkt i observerbare markedsdata, f.eks. ved 

sammenligning med handelspriser for tilsvarende instrumenter. 

Repo- / reverseforretninger. 
Solgte v rdipapirer, hvor der samtidig med salget er indg et aftale om tilbagek b, indregnes i beholdningen som om v rdipapirerne fortsat var en del af 
beholdningen. Repo-/ reverseforretninger m les til dagsv rdi. Det modtagne vederlag ved salget indregnes som g ld til kreditinstitutter. Kursforskelle 
opst et mellem k bs- og salgstidspunktet indregnes i resultatopg relsen over l betiden som renter. Afkastet af v rdipapirerne indregnes i 
resultatopg relsen. 

Andre udl n
Andre udl n m les til amortiseret kostpris, der s dvanligvis svarer til nominel v rdi.

Genforsikringsandele af erstatningshens ttelser
Tilgodehavender hos genforsikringsselskaber vedr rende genforsikringsselskabernes ande le af erstatningshens ttelser opg res med udgangspunkt i 
indg ede kontrakter og m les til dagsv rdi.

Tilgodehavender hos genforsikringsselskaber vedr rende genforsikringsselskabernes andele af erstatningshens ttelser er diskonteret p baggrund af 
Finanstilsynets l betidsafh ngige justerede diskonteringssatser.

Tilgodehavender
Tilgodehavender m les til amortiseret kostpris, hvilket svarer til nominel v rdi med fradrag af hens ttelser for forventet tab.

Periodeafgr nsningsposter

Passiver

Egenkapital - Sikkerhedsfondshenl ggelser
Sikkerhedsfonde er indregnet under egenkapitalen som del af overf rt resultat. Anvendelse af fondene kan udelukkende ske med tilladelse fra 
Finanstilsynet og skal v re til fordel for forsikringstagerne. Der afs ttes ikke udskudt skat af sikkerhedsfonden, idet der ikke vil v re nogen forpligtelse, 
hvis sikkerhedsfonden anvendes efter dens form l, og selskabet forts tter driften p det hidtidige niveau.

Egenkapital - Udbytte
orsamling. Udbytte, som forventes udbetalt for 
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Pr miehens ttelser
Pr miehens ttelser udg res af den forholdsm ssige del af de opkr vede pr mier, der ud fra risikoens fordeling over d kningsperioden kan henf res til 
perioden efter regnskabs ret udgang og reguleret for en eventuel tidsm ssig variation i risikoen. Pr miehens ttelserne skal d kke fremtidige betalinger 
for endnu ikke indtrufne forsikringsbegivenheder i den resterende risikoperiode samt administration heraf. Der foretages l bende en vurdering af 
hens ttelsernes tilstr kkelighed ud fra aktuelle forventninger til fremtidige pengestr mme.

Der er ikke foretaget diskontering af pr miehens ttelserne, fordi en diskontering er af uv sentlig betydning for st rrelsen af pr miehens ttelserne.

Erstatningshens ttelser

Erstatningshens ttelser omfatter de bel b, som efter bedste sk n mangler at blive udbetalt vedr rende forsikringsbegivenheder der er indtruffet indtil 
balancedagen.

Erstatningshens ttelserne indeholder endvidere bel b, som efter bedste sk n m forventes at skulle afholdes til direkte og indirekte omkostninger i 
forbindelse med behandlingen af erstatningsforpligtelserne.

Erstatningshens ttelserne fasts ttes branchevis med baggrund i aktuarm ssige metoder i kombination med regnskabsm ssige vurderinger.

Hens ttelsesanalyserne, der udf res i aktuariatet, er baseret p metoderne Chain Ladder (CL) og Bornhuetter-Ferguson (BHF). Chain Ladder og
Bornhuetter-Ferguson er standardmodeller indenfor hens ttelsesanalyse, som giver stabile resultater baseret p simple antagelser. Endvidere anvendes 
modellen Expected Loss Ratios (ELR).

Chain Ladder modellen antager at h ndelses- og udbetalingsm nstre for skader gentager sig, s ledes at kendte m nstre kan anvendes til at estimere endnu 
ikke betalte erstatninger. For at f stabile resultater er det vigtigt at skadebehandlingen er ensartet over tid, s ledes at fortidens m nstre kan anvendes til at 
prediktere fremtiden. 

BHF-modellen baserer sig p Chain Ladder beregninger og inddrager en a priori forventet skadeprocent. Modellen tager derudover udgangspunkt i de 
realiserede udbetalinger og sagsreserver. Bornhuetter-Ferguson metoden anvendes typisk p nyere skade rgange for langhalede (volatile) brancher. 

Aktuariatet anvender desuden Expected Loss Ratios (ELR) i tilf lde, hvor f.eks. foruds tninger for modellerne ikke er opfyldt f.eks. 
at h ndelsesm nstre ikke kan antages at gentages sig
der findes ikke h ndelsesm nstre (f.eks. nye produkter)

ndrede forretningsgange i skadebehandlingen
utilstr kkelig stabilitet i skadesdata 

Data til beregningerne stammer fra GF s egen portef lje, hvor analyseklasserne kan v re enkeltbrancher eller opsplitning af enkeltbrancher, der sikrer 
homogeniteten. For langhalede brancher analyseres der p flere skade r end for korthalede brancher. 

Der foretages l bende en vurdering af det historiske udbetalings- og rapporteringsforl b, for at sikre modelforuds tningernes kvalitet. Der foretages 
ligeledes l bende test af hens ttelsernes niveau. Selskabets aktuarer foretager en ekspertvurdering af de modelbaserede hens ttelser. I de tilf lde hvor de 
modelbaserede hens ttelser ikke vurderes at v re tilstr kkelige ges hens ttelserne f en ekspertvurdering. 

Erstatningshens ttelserne er diskonteret p baggrund af Finanstilsynets l betidsafh ngige justerede diskonteringssatser.

Andre hens ttelser
Hensatte forpligtelser indregnes, n r koncernen som f lge af en begivenhed indtruffet f r eller p balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 

det er sandsynligt, at der m afgives konomiske fordele for at indfri forpligtelsen. Hensatte forpligtelser m les til ledelsens bedste sk n

over det bel b, hvormed forpligtelsen forventes at kunne indfries. Ved m lingen af hensatte forpligtelser foretages tilbagediskontering

af de omkostninger, der er n dvendige for at afvikle forpligtelsen, hvis dette har en v sentlig effekt p m lingen af forpligtelsen.

G ld omfatter g ld i forbindelse med direkte forsikring og genforsikring, g ld til kreditinstitutter, aktuelle skatteforpligtelser samt anden g ld. 

G ldsforpligtelser m les til amortiseret kostpris, der s dvanligvis svarer til nominel v rdi.

Periodeafgr nsningsposter
Periodeafgr nsningsposter indregnet under passiver omfatter periodiserede pr mieindt gter mv., som er indg et f r balancetidspunktet, men som 
vedr rer de efterf lgende r. 
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N gletal

Princippet for omkostningsfordeling mellem erhvervelse, administration og skadesbehandling er 
forhold til de direkte omkostninger. I 2011 er omkostningsfordelingen foretaget efter gamle principper, idet etablering af det til 
ny fordeling 

Bruttoerstatningsprocent

Bruttoomkostningsprocent
-

Nettogenforsikringsprocent

Combined ratio
Summen af bruttoerstatningsprocent + bruttoomkostningsprocent +/- nettogenforsikringsprocent.

Operating ratio
Summen af bruttoerstatningsprocent + bruttoomkostningsprocent +/-

Egenkapitalforrentning

i procent.

Forholdet mellem basiskapital og kapitalkrav.
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2015 2014
1.000 kr. 1.000 kr. 

2

1.697.317 1.634.732
Tilbagebetaling 86.797 91.713

1.610.520 1.543.019

1.610.520 1.543.019
0 0

1.610.520 1.543.019

1.610.520 1.543.019
0 0
0 0

1.610.520 1.543.019

3 FORSIKRINGSTEKNISK RENTE

2.047.580 1.914.456
Rentesats 0,07% 0,29%

1.386 5.560
-1.134 2.670

Forsikringsteknisk rente 252 8.230

KONCERNNOTE
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2015 2014
1.000 kr. 1.000 kr. 

4

147.582 159.164
Pension 22.686 23.580
Andre udgifter til social sikring 1.544 1.750

21.105 21.716

Personaleudgifter, i alt 192.917 206.210

273 297

Bestyrelse 2.696 2.560
Direktion 4.210 6.441

13.666 15.018

20.572 24.019

Pensionsforpligtelser

110.876 102.807

Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer:
436 423

25 0
Andre ydelser 149 44

610 467

DRIFTSOMKOSTNINGER F.E.R.

NOTE KONCERN

Bestyrelsesmedlemmerne i GF Forsikring honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af 
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5
FORSIKRINGSTEKNISK 
RESULTAT

Motor-

forsikring 
ansvar

Motor-

forsikring 
kasko

Brand og 

forsikring 
privat

Ulykkes- og 
syge-

forsikring
Anden 

forsikring I alt
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

KONCERN
2015

296.063 324.469 701.202 275.925 12.492 1.610.151

289.407 331.703 700.147 276.789 12.474 1.610.520
Bruttoerstatningsudgifter 250.068 222.078 484.678 207.531 14.118 1.178.473
Bruttodriftsomkostninger 48.998 50.821 162.852 60.391 2.540 325.602

Resultat af bruttoforretning -9.659 58.804 52.617 8.867 -4.184 106.445

Resultat af afgiven forretning 6.583 -315 -27.856 -6.909 -106 -28.603
Forsikringsteknisk rente -729 226 344 406 5 252

Forsikringsteknisk resultat 2015 -3.805 58.715 25.105 2.364 -4.285 78.094

Antallet af erstatninger 7.040 31.093 48.782 6.830 651 94.396

Gennemsnitlig erstatning for 
indtrufne skader 27 7 10 35 2 12

Erstatningsfrekvens 0,038 0,213 0,179 0,040 0,295 0,121

2014
302.878 294.634 679.159 266.235 12.503 1.555.409

302.566 294.959 680.198 252.784 12.512 1.543.019
Bruttoerstatningsudgifter 280.096 200.873 464.305 214.521 2.653 1.162.448
Bruttodriftsomkostninger 57.263 51.141 169.345 60.208 2.177 340.134

Resultat af bruttoforretning -34.793 42.945 46.548 -21.945 7.682 40.437

Resultat af afgiven forretning 1.433 -258 -40.565 -5.027 393 -44.024
Forsikringsteknisk rente 2.557 522 1.512 3.614 25 8.230

Forsikringsteknisk resultat 2014 -30.803 43.209 7.495 -23.358 8.100 4.643

Antallet af erstatninger 6.872 29.205 46.423 5.861 569 88.930

Gennemsnitlig erstatning for 
indtrufne skader 29 7 10 35 2 12

Erstatningsfrekvens 0,037 0,206 0,173 0,035 0,245 0,116

NOTE
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2015 2014 2015 2014
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

5

124.363 32.362
19.260 -7.151

143.623 25.211

6

GF Forsikring a/s 0 0 71.020 65.070

0 0 71.020 65.070

7 KURSREGULERINGER

Investeringsejendomme:
0 0 0 0

Domicilejendomme:
-2.034 -429 0 0

Andre finansielle investeringsaktiver:
Kapitalandele 24.731 1.212 0 0
Investeringsforeningsandele 32.320 45.710 307 -65
Obligationer -18.575 53.078 -198 -6
Valutakursregulering -90.233 -69.497 0 0

0 -3.209 0 0

-234 -9.010 0 0

Kursreguleringer, i alt -54.025 17.855 109 -71

8 SKAT

Selskabsskat 24.917 24.015 -107 -111
-1.343 0 0 0

Regulering af udskudt skat -4.851 -4.066 0 0

Skat, i alt 18.723 19.949 -107 -111

Effektiv skatteprocent
Selskabsskatteprocent i Danmark 23,5% 24,5% 23,5% 24,5%

ikke skattepligtige reguleringer. -0,8% -0,2% -23,7% -24,7%
Ikke-fradragsberettigede omkostninger 0,2% 0,0% 0,0% 0,0

-0,7% -0,8% 0,0% 0,0
-1,3% 0,0% 0,0% 0,0

Effektiv skatteprocent 20,9% 23,5% -0,2% -0,2%

NOTE KONCERN MODERSELSKAB
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9 Telefoni I alt
KONCERN 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

Kostpris primo 0 190.392 4.391 194.783
0 0 0 0
0 0 0 0

Kostpris ultimo 0 190.392 4.391 194.783

Af- og nedskrivninger primo 0 97.338 2.527 99.865
0 19.028 439 19.467
0

0 0 0

Samlede af- og nedskrivninger ultimo 0 116.366 2.966 119.332

0 74.026 1.425 75.451

20 10 10

10 DRIFTSMIDLER Inventar mv. Biler I alt
KONCERN 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

Kostpris primo 3.050 20.323 9.205 32.578
168 3.435 3.640 7.243

-283 -3.937 -4.475 -8.695

Kostpris ultimo 2.935 19.821 8.370 31.126

Af- og nedskrivninger primo 2.708 16.822 2.782 22.312
107 2.811 1.346 4.264

-283 -3.930 -1.800 -6.013

Samlede af- og nedskrivninger ultimo 2.532 15.703 2.328 20.563

403 4.118 6.042 10.563

6 3 6

Kerne 
forsikrings 

system

Distri-
butions-

rettigheder

NOTE
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11 DOMICILEJENDOMME Karlavej 1 Karlavej 2 2015 2014
KONCERN Odense Odense I alt 1.000 kr. 1.000 kr. 

 Jernbanevej 65, Odense
Kostpris pr. 1. januar 99.684 95.755

2.033 3.929
0 0

Kostpris pr. 31. december 101.717 99.684

Af- og nedskrivninger 26.183 25.755
0 0 3.058 2.817
0 0 0 -1.024 -2.388

Af- og nedskrivninger pr. 31. december 28.217 26.184

0 0 0 73.500 73.500

Afkastprocent 7,00% 7,00%

2015 2014
12 INVESTERINGSEJENDOMME 1.000 kr. 1.000 kr. 

1.200 1.200
0 0

1.200 1.200

KONCERN

NOTE

Der har medvirket ekstern ekspert ved vurderingen af ejendommen.
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2015 2014 2015 2014
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

13

Anskaffelsessum primo 37.213 37.213
0 0
0 0

Anskaffelsessum ultimo 37.213 37.213

Op- og nedskrivninger primo 1.432.646 1.417.576
Regulering primo 0 0

71.020 65.070
Udloddet udbytte 0 -50.000
Op- og nedskrivninger ultimo 1.503.666 1.432.646

1.540.879 1.469.859

14 OBLIGATIONER

345.123 3.097 345.123 3.097

Tilgodehavende renter af obligationer solgt 
som led i repoforretninger 3.097 199 3.097 199

15 EGENKAPITAL

Egenkapital, i alt 1.561.061 1.490.190 1.561.061 1.490.190

Egenkapital 1.561.061 1.490.190
Skatteaktiver -31 0
Andel af dattervirksomheds basiskapital -154.815 -158.739

-623.206 -575.865

BASISKAPITAL 783.009 755.586

16

-16.427 -21.173 0 0
Driftsmidler 519 713 0 0

-10.171 -10.470 0 0

-26.079 -30.930 0 0

17

348.220 41.477 348.220 41.477

NOTE KONCERN MODERSELSKAB

UDSKUDTE SKATTEFORPLIGTELSER

Basiskapitalen er opgjort efter lov om finansiel virksomhed.

KAPITALANDELE I TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER
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2015 2014 2015 2014
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

18

348.220 41.464 348.220 41.464

Koncern

Eventualforpligtelser:

19

20

Der henvises til s. 1

21
Der henvises til afsnittene om forsikringsrisici, markedsrisici samt operationelle risici i ledelsesberetningen. 

 499 mio. kr. / genforsikring 50 mio. kr.).

Der henvises til afsnittet koncerninterne transaktioner i anvendt regnskabspraksis.

KONCERN MODERSELSKAB

RISIKOOPLYSNINGER

SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER

NOTE
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- 31. december 2015 for GF Medlemsselskabet a/s.

lov om finansiel virksomhed. Koncernregnskabet giver et 
retvisende billede af virksomhedens og koncernens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultatet.

Ledelsesberetningen indeholder og virksomhedens aktiviteter og 
og virksomheden kan 

Odense, den 29. marts 2016

Direktion

Jesper Mortensen

Bjarne Toftlund

Bestyrelse

Gunnar Hansen, formand

Mattias Andersen Jette K. Christensen Michael Holm

Jens-Peter Riis Jensen Morten Jensen

Lars Meier   Knud Nielsen                    Caspar Rose

Henrik Sangild
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Intern revisions 

Jeg har revideret koncernregnskabet og 1. januar 2015 - 31. 
december 2015. , balanc

.

e revision
.

revisionen 

fejlinformation. 

ng af etablerede 
forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporterings processer 

m

is er 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
iver, 

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter for 
5 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 og moderselskabets 
fungerer tilfredsstillende.

Udtalelse om ledelsesberetningen
ningen. Jeg har ikke foretaget yderligere handlinger i 

g
sregnskabet.

Odense, den 29. marts 2016

Grethe Rudolph
Revisionschef
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a/s 

-
Vi har revideret koncernregnskabet for GF Medlemsselskabet a/s 5 - 31. 
december 2015

koncernen som et og koncernregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel 
virksomhed.

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og 
overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser

koncernregnskab og information, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet 
revisionen i overensstemmelse med internationale stand

koncernregnskabet og tion.

koncernregnskabet og 

fejlinformation i koncernregnskabet og 
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og 

udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om 
ledelsens valg af regnskabs-

og 
.

vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og og selskabets aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter
januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed 

i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregn-
skabet og 

Odense, den 29. marts 2016

Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30 70 02 28

Ole Karstensen Allan Lunde Pedersen                                       
Statsaut. Revisor Statsaut. Revisor




