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Selskabets væsentligste aktiviteter
Gartnernes Forsikring GS er et selvstændigt, kun-
deejet selskab, som driver skadeforsikringsvirk-
somhed for kunder inden for gartnerierhvervet og 
relaterede erhverv samt private og andre erhvervs-
grupper, der ikke har en tilknytning til gartnerier-
hvervet. Selskabet tegner erhvervs- og privatforsik-
ringer inden for alle hovedområder.

Selskabet er landsdækkende og servicerer kunder-
ne via assurandører og formidlere rundt omkring i 
Danmark, samt fra hovedkontoret i Taastrup.
 
Foruden aktiviteterne i Danmark indtegner selska- 
bet gartneriforsikringer i det sydlige Sverige. Aktivite- 
terne i Sverige håndteres af medarbejderne i Dan-
mark.

Årsrapporten 2018 omfatter moderselskabet Gart-
nernes Forsikring GS og datterselskabet A/S Ejen-
domsselskabet for Gartnernes Forsikring GS. I det 
efterfølgende vil datterselskabet blive betegnet 
som Ejendomsselskabet.

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse 
med lov om finansiel virksomhed samt Finanstilsy- 
nets bekendtgørelse om finansielle rapporter for for- 
sikringsselskaber og tværgående pensionskasser.
 
Årets resultat
Koncernens resultat for 2018 udgjorde 4,1 mio. kr., 
hvilket er et fald på 12,0 mio. kr. i forhold til sidste 
år. Før skat udgjorde resultatet 4,8 mio. kr. 

Det forsikringstekniske resultat var positivt med 8,0 
mio. kr. og væsentligt bedre end forventet. Resulta-
tet er påvirket af positivt afløb fra arbejdsskade- og 
ulykkesforsikringer, og justeres herfor ligger årets 
resultat under det forventede. Resultatet for 2017 
udgjorde 9,8 mio. kr. og var ligeledes positivt påvir-
ket af positive afløb.

Resultatet af investeringsvirksomheden for 2018 
var negativt med 3,1 mio. kr. og kraftigt påvirket af 
faldet på de finansielle markeder i årets sidste kvar-
tal og i særdeleshed i december måned. Resulta-
tet står i skærende kontrast til året før, hvor kraftige 
kursstigninger resulterede i et positivt investerings-
resultat på 10,3 mio. kr.

Årets resultat efter skat på 4,1 mio. kr. svarede til en 
forrentning af egenkapitalen på 3% mod 11% året 
før. Ultimo 2018 udgjorde koncernens egenkapital 
140,5 mio. kr. Samlet set er resultatet lavere end 
forventet, men tilfredsstillende i lyset af udviklingen 
på de finansielle markeder i slutningen af året.

Præmieindtægter
Årets bruttopræmieindtægter udgjorde 144,9 mio. 
kr. mod 153,3 mio. kr. året før. Faldet i præmier blev 
5,5% og dækker over en forventet nedgang i forbin-
delse med en nedjustering af priserne på udvalgte 
produkter, men desværre også en nettoafgang af 
såvel erhvervs- og privatkunder. 

Markedet for skadeforsikring har i de senere år væ-
ret præget af en voldsom konkurrence, og også i 
2018 var konkurrencesituationen hård i såvel er-
hvervs- og privatsegmentet. Udviklingen i præmie-
indtægterne er ikke tilfredsstillende, og ledelsen 
iværksætter løbende tiltag, som skal understøtte 
ønsket om en kontrolleret vækst i præmieindtæg-
terne fremadrettet.

Erstatningsudgifter
Årets bruttoerstatningsudgifter beløb sig til 82,4 
mio. kr. mod 93,9 mio. kr. i 2017. Bruttoskadepro-
centen blev 57% og dermed 4 procentpoint lavere 
end i 2017. 

Faldet i skadeprocenten for året er påvirket af et 
positivt afløbsresultat på 12,6 mio. kr. svarende til 
en reduktion af skadeprocenten på 9%. Afløbsre-
sultatet stammer fra bestanden af personskader 
på ulykkes- og arbejdsskadeforsikringer, hvortil re-
server hensat til tidligere års skader har vist sig for 
store i forhold til de realiserede erstatninger.

Skadeforløbet i 2018 var negativt påvirket af en 
række større og mindre brande, mens skadefor-
løbet vedrørende ulykkesforsikringer har været væ- 
sentlig bedre end forventet. Endvidere var selska-
bets kunder kun i begrænset omfang ramt af vejr-
ligsskader.

Afgiven forretning
Gartnernes Forsikring GS er via relevante reas-
suranceprogrammer behørigt genforsikret. Gen-
forsikringsprogrammerne skal sikre betryggende 
dækning i forbindelse med storskadebegivenheder 
samt ved større personskader og herved afdække 
risikoen for væsentligt tab af kapital.

Afgivne præmier til selskabets genforsikringspro-
gram udgjorde 16,0 mio. kr. i 2018 svarende til 11% 
af bruttopræmierne, og er på niveau med året før.

Modtagne erstatninger vedrørende årets erstat-
ningsudgifter udgjorde 2,3 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. 
kr. vedrørte skader indtruffet før 2018. Modtagne 
erstatninger i 2017 udgjorde 4,9 mio. kr., hvoraf 1,9 
mio. kr. kunne henføres til skader i tidligere år.
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Nettoudgiften til selskabets genforsikringsprogram 
udgjorde 9,5% af bruttopræmieindtægterne i 2018 
mod 7,5% i 2017. Den højere andel skyldes, at er-
statningsudgifterne i 2017 i højere grad var dækket 
af selskabets reassuranceprogram.

Forsikringsmæssige driftsomkostninger
Forsikringsmæssige driftsomkostninger for 2018 
beløb sig til 40,9 mio. kr., hvoraf erhvervelsesom-
kostningerne udgjorde 10,0 mio. kr.

Målt i forhold til bruttopræmieindtægterne udgjorde 
årets driftsomkostninger 28% mod 25% i 2017. Af 
den samlede stigning i omkostningsprocenten på 
3%, kan 2% henføres til faldet i bruttopræmieind-
tægten i forhold til året før. Endvidere har selskabet 
haft en stigning i lønomkostninger i forbindelse med 
planlagt generationsskifte i salgsafdelingen og di-
rektionen.

Investeringsresultat
Årets resultat af investeringsvirksomhed efter for-
rentning og kursregulering af forsikringsmæssige 
hensættelser var et underskud på 3,1 mio. kr. mod 
et overskud på 10,3 mio. kr. året før.
 
Investeringsresultatet for 2018 blev kraftigt påvirket 
af den meget negative udvikling på investerings-
markederne i 4. kvartal 2018. Investeringsresultatet 
for 4. kvartal 2018 var således et underskud på 6,6 
mio. kr., hvoraf kurstab på danske og udenlandske 
aktier alene udgjorde 5,6 mio. kr. 

Af det samlede udsving i investeringsresultatet fra 
2017 til 2018 udgør kursreguleringer af investe-
ringsaktiver og erstatningshensættelser i alt 12,1 
mio. kr., hvoraf 8,5 mio. kr. vedrører kursregulerin-
ger på danske og udenlandske aktier. 

Investeringen i aktier udgør 12% af koncernens 
samlede investeringsaktiver og har en væsentlig 
større volatilitet end de øvrige investeringsaktiver. 
Over årene har investeringen i aktier vist sig at 
være en god investering, og vigtig andel af de sam-
lede investeringsaktiver. Selskabets investerings-
politik sikrer, at koncernens andel af investeringer i 
aktier altid er afstemt med selskabets solvensmæs-
sige situation. 

Ejendomsselskabet
Resultatet af det 100% ejede Ejendomsselskab er 
et underskud efter skat på 0,2 mio. kr. mod et over-
skud på 1,3 mio. kr. i 2017. Årsagen til det store 
fald er et negativt investeringsresultat på 1,6 mio. 
kr. i 2018 mod et overskud på 0,6 mio. kr. i 2017.

Selskabets erhvervslejemål Struergade 22 har kun 
været delvist udlejet i 2018 som i 2017.

Skatteforhold
Gartnernes Forsikring GS er sambeskattet med 
Ejendomsselskabet. Skat af årets resultat er 0,8 
mio. kr. på koncernbasis. 

Udskudt skat steg i året med 0,2 mio. kr. og udgør 
0,2 mio. kr. ultimo 2018. Den udskudte skat vedrø-
rer primært forskelle mellem regnskabsmæssige og 
skattemæssige værdier i balancen.

Aktuel selskabsskat ultimo 2018, et tilgodehavende 
på 0,8 mio. kr., vedrører årets aktuelle skat fratruk-
ket afregnet aconto skat vedrørende 2018.

Kapitalforhold og solvensdækning
Koncernens egenkapital, der er sammenfaldende 
med moderselskabets, var 140,5 mio. kr. ultimo året 
mod 136,4 mio. kr. ultimo 2017.
 
Solvenskapitalgrundlaget er opgjort som egenkapi-
talen tillagt forventet fremtidigt overskud (FFO) på 
indgåede forsikringskontrakter og fratrukket vær-
dien af immaterielle anlægsaktiver.

Mio. kr. 2018 2017 2016 2015
Egenkapital 140,5 136,4 120,3 105,7
Immaterielle aktiver - 4,4 - 3,2 -3,7 - 2,3
FFO 3,2 4,5 4,7 -
Solvenskapital 139,3 137,7 121,3 103,4

Solvenskapitalkrav 51,5 55,8 55,6 56,2
Solvensdækning 270% 247% 218% 206%

Solvenskapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for 
årene 2016 til 2018, er opgjort i henhold til ændring 
i regnskabspraksis vedrørende opgørelse af præ-
miehensættelser (se beskrivelse i note 3 - anvendt 
regnskabspraksis). Opgørelsen for år 2015 er op-
gjort i henhold til hidtidig regnskabspraksis. Sam-
menligningstal for 2014 er udeladt, da disse ikke er 
opgjort i henhold til Solvens II og derfor ikke sam-
menlignelige.

Følsomhedsoplysninger
Koncernens solvensdækning beregnes minimum 
kvartalsvis. Endvidere beregnes en række scena-
rier og stress for at teste følsomheden af koncer-
nens solvensposition. Foruden de af bestyrelsen 
fastsatte scenarier og stress, foretages beregnin-
ger baseret på stress og scenarier defineret af Fi-
nanstilsynet.
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Resultatet af beregningerne ultimo 2018 findes på 
selskabets hjemmeside www.garfors.dk/om-os/fi-
nansielinformation/solvens-og-finansiel-situation.

Risikooplysninger
Risikostyring
Gartnernes Forsikring påtager sig som skadefor-
sikringsselskab en række risici, og risikostyring er 
derfor en integreret del af ledelsen af selskabet. Ri-
sikostyringsprocessen består af risikoidentifikation, 
risikoanalyse, risikoevaluering, risikohåndtering, ri-
sikokommunikation og risikoovervågning.

Selskabets strategi og mål for risikostyringen er 
at begrænse det samlede risikoniveau, således at 
selskabet vil kunne fortsætte en normal drift, selv 
i tilfælde af en meget ugunstig udvikling som følge 
af uforudsigelige begivenheder internt eller i verden 
omkring os.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for risiko-
styringen og fastsætter det acceptable niveau for 
risikopåtagelse inden for alle områder, på hvilke 
direktionen løbende rapporterer i henhold til de af 
bestyrelsen fastsatte politikker og retningslinjer. Ri-
sikoniveauet fastsættes under hensyntagen til sel-
skabets kapitaldækning samt forventede udvikling i 
henhold til den udarbejdede kapitalplan baseret på 
selskabets strategi og forretningsmodel samt ved-
tagne budgetter.

I henhold til de af direktionen udstukne forretnings-
gange foretager selskabets ledergruppe den lø-
bende risikoovervågning og rapporterer ændringer i 
risikobilledet til selskabets solvensgruppe. Solvens-
gruppen rapporterer til direktionen, som sikrer en 
kvalitativ rapportering til bestyrelsen af alle selska-
bets risici samt ændringer i risikobilledet - eksem-
pelvis i forbindelse med ændringer i interne forhold, 
lovgivning, samfundsforhold, finansielle markeder 
eller andre faktorer.

De af bestyrelsen fastsatte strategier, politikker og 
retningslinjer og de af direktionen nedfældede og 
i organisationen forankrede forretningsgange skal 
sikre, at der er den fornødne adskillelse mellem 
udførende og kontrollerende funktioner for at mini-
mere såvel forsikringsmæssige som finansielle og 
operationelle risici.

Selskabet har en risikostyrings-, compliance-, ak-
tuar- og intern auditfunktion, som yderligere sikrer 
effektive former for virksomhedsstyring, herunder 
et effektivt risikostyringssystem og internt kontrol-
system.

Risikovurdering
Bestyrelsen har identificeret følgende som selska-
bets væsentligste risici:

• Forsikringsmæssig risiko (underwritingrisiko, 
hensættelsesrisiko og katastroferisiko)

• Markedsrisiko (renterisiko, aktierisiko, ejen-
domsrisiko, valutarisiko og koncentrationsrisiko)

• Kredit- og modpartsrisiko
• Operationel risiko

Det er selskabets politik, at de af bestyrelsen identifi-
cerede og kvantificerede risici skal afdækkes i videst 
muligt omfang med risikodæmpende foranstaltnin-
ger. I det omfang risici ikke kan fuldt afdækkes, ind-
går værdien af den pågældende risiko i bestyrelsens 
vurdering af selskabets solvenskapitalkrav.

Selskabets underwritingpolitik indeholder regler for, 
hvilke typer og størrelser af risici der kan indtegnes, 
og til hvilken prissætning. Endvidere indeholder 
politikken en beskrivelse af, hvilke typer og stør-
relser af risici der kan godkendes på de forskellige 
niveauer i organisationen. Herudover foretages der 
løbende en vurdering af risikoen for kumul som 
følge af fysisk placering eller hændelse, som kan 
ramme større dele af porteføljen.

Til at afdække risikoen ved store enkelte skadebe-
givenheder og forhindre, at en tilfældig ophobning 
af større skader kan medføre et uacceptabelt tab af 
kapital, tegner selskabet betryggende reassurance 
til afdækning af sine forsikringsmæssige risici. 

Det samlede reassuranceprogram, som blandt an-
det indeholder fastlæggelse af selskabets egetbe-
hold ved forskellige skadebegivenheder, planlæg-
ges og besluttes hvert år af selskabets bestyrelse.

Behovet for reassurance vurderes løbende på bag-
grund af erfaringer med programmernes effektivi-
tet, ligesom markedserfaringer, selskabets kapital-
beredskab samt priserne for reassurance indgår i 
vurderingen.

Selskabets investeringer foretages i henhold til den 
af bestyrelsen besluttede og beskrevne investe-
ringspolitik, som har til formål at sikre både et solidt 
og stabilt afkast med en begrænset markedsrisiko 
og også et afstemt match med selskabets hensæt-
telser. Investeringspolitikken indeholder derfor be-
grænsninger omkring såvel sammensætningen af 
selskabets investeringsaktiver som et samlet risi-
komål. Investeringspolitik og retningslinjer sikrer, at 
den totale risiko omkring selskabets investerings-
aktiver afpasses selskabets finansielle styrke.



8

LEDELSESBERETNING

Alle risikotyper overvåges løbende af den ansvar-
lige for risikostyringsfunktionen og rapporteres til 
solvensgruppen og direktionen. Alle væsentlige ri-
sici vidererapporteres til bestyrelsen.

Herudover foretager bestyrelsen en gang årligt en 
egen vurdering af selskabets risiko og solvens med 
udgangspunkt i selskabets forretningsmodel, risiko-
profil og risikotolerancegrænser. 

Vurderingen indeholder en vurdering for de kom-
mende 12 måneder. Vurderingen udtrykker end-
videre selskabets evne til at overholde solvens-
kapitalkravet, både inden for tidshorisonten på 
12 måneder og i en periode, der mindst svarer til 
selskabets strategiske planlægningsperiode. På 
baggrund af risikovurderingen udarbejdes en rap-
port om egen risiko og solvens, som indsendes til 
Finanstilsynet.

Aflønning af bestyrelse, direktion og
andre væsentlige risikotagere
Selskabet har udarbejdet en lønpolitik, der gælder 
for bestyrelsen, den adm. direktør og andre ansat-
te, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på sel-
skabets risikoprofil.

Bestyrelsen har udpeget de ansatte, hvis aktiviteter 
har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil.

Selskabets lønpolitik har til formål at sikre, at sel-
skabets aflønning af ledelsen og andre ansatte, 
hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på sel-
skabets risikoprofil, ikke fører til risikotagning, som 
overstiger selskabets risikotolerancer, men derimod 
fremmer god og effektiv risikostyring.

Selskabets aflønning skal være i overensstemmel-
se med selskabets forretnings- og risikostyrings-
strategi, risikoprofil, mål og risikostyringspraksis 
samt selskabets langsigtede interesser og resulta-
ter som helhed.

Endelig må aflønningen ikke være af en sådan 
størrelse eller sammensætning, som indebærer ri-
siko for interessekonflikter, eller som ikke harmone-
rer med selskabets ønsker om særligt at beskytte 
kunderne.

Bestyrelsen har valgt, at bestyrelsen aflønnes med 
et fast honorar samt et honorar for mødedeltagelse 
til bestyrelsesmedlemmer, som er valgt af general-
forsamlingen.

Bestyrelsen har endvidere valgt, at medlemmerne 
af revisionsudvalget, som udgøres af den samlede 

bestyrelse, ikke modtager honorar bortset fra for-
manden, som aflønnes med et fast honorar.

Den adm. direktør og andre ansatte, hvis aktivi-
teter har væsentlig indflydelse på selskabets risi-
koprofil, oppebærer alene en fast løn og pension, 
som fastsættes med udgangspunkt i almindelige 
ansættelsesvilkår og markedspraksis.

Selskabet benytter sig ikke af lønelementer eller 
godtgørelser, der kan sidestilles med variabel løn.

Lønpolitikken fremlægges hvert år til godkendelse 
af selskabets delegeretforsamling, som er selska-
bets øverste myndighed. Dette sker på selskabets 
ordinære generalforsamling i april måned.

Det samlede vederlag til bestyrelse, direktion og 
væsentlige risikotagere offentliggøres i nærværen-
de årsrapport i note 5 på side 26.

Bestyrelsen vurderer løbende og mindst én gang 
om året lønpolitikken med henblik på at tilpasse 
politikken til selskabets udvikling. I den forbindelse 
føres der kontrol med, at aflønningen af den omfat-
tede personkreds er i overensstemmelse med den 
vedtagne politik.

Tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence 
og erfaring
Bestyrelsen i Gartnernes Forsikring skal sikre, at 
dens medlemmer tilsammen har tilstrækkelig viden, 
faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå sel-
skabets aktiviteter og de hermed forbundne risici.

Derfor deltager bestyrelsens medlemmer løbende i 
kurser og videreuddannelse, ligesom alle bestyrel-
sesmedlemmer har deltaget i grundkursus for be-
styrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder.

Bestyrelsen foretager minimum én gang årligt en 
selvevaluering, som har til formål at identificere 
nødvendige kompetencer og kvalifikationer for den 
samlede bestyrelse på baggrund af selskabets for-
retningsmodel og risikoprofil. Selvevalueringen af-
dækker således, om der er grundlag eller behov for 
yderligere uddannelse af ét eller flere bestyrelses-
medlemmer og/eller en ændring af sammensætnin-
gen af bestyrelsen, således at der fortsat sikres de 
rette kvalifikationer og erfaring i bestyrelsen.

Væsentlige begivenheder 2018
Gartnernes Forsikring har i 2018 haft fokus på fort-
sat forbedring af eksisterende produkter og udvik-
ling af nye produkter. Selskabet lancerede således 
et nyt landboprodukt til kunder med nedlagte land-



brug, som samler løsøre- og bygningsforsikring i 
ét produkt og derudover indeholder bedriftsansvar, 
forurening fra beholdere og tanke samt motoran-
svar for uregistrerede køretøjer. Selskabet lance-
rede endvidere en ny lastbilforsikring, som bl.a. kan 
udvides med en transportforsikring, der dækker 
skade på eller tab af de forsikrede genstande ved 
pludselige og uforudsete hændelser.
 
Selskabet har endvidere haft fokus på fortsat ud-
vikling og implementering af forsikringssystemet 
Gensafe Pro. Selskabet påbegyndte således i 2018 
konvertering af selskabets portefølje af erhvervs-
forsikringer, hvilket arbejde fortsætter i 2019. Sel-
skabet introducerede endvidere Mine Sider for sine 
privatkunder, der bl.a. gør det muligt for kunderne 
at se sine forsikringer og anmelde skader.
 
Det lave renteniveau fortsatte i 2018, og investe-
ringsvirksomheden blev særligt de sidste tre må-
neder generelt negativt påvirket af store politiske 
begivenheder, hvilket afspejles i et negativt investe-
ringsresultat for året som helhed.
 
Databeskyttelsesforordningen, som omhandler be-
handling af personoplysninger, trådte i kraft den 25. 
maj 2018, og forsikringsdistributionsdirektivet, som 
omhandler regler om rådgivning om og distribution 
og udvikling af forsikringer, trådte i kraft den 1. ok-
tober 2018. Selskabet har gennemgået og tilrettet 
alle relevante processer og forretningssystemer for 
at sikre, at selskabet lever op til reglerne.

Selskabet overgik i 2018 til at beregne præmie-
hensættelser efter regnskabsbekendtgørelsens § 
69 mod tidligere § 69 a, således at selskabet ind-
regner en forventet fremtidig fortjeneste på forsik-
ringskontrakter. Foruden at påvirke selskabets ba-
lance påvirkes selskabets solvensmæssige kapital-
grundlag i positiv retning.
 
Gartnernes Forsikrings adm. direktør gennem 27 
år fratrådte ved udgangen af 2018, og selskabets 
underdirektør tiltrådte som ny adm. direktør pr. 1. 
januar 2019.
 
Forventninger til 2019
Gartnernes Forsikring igangsætter primo 2019 en 
strategiproces, der skal sikre selskabets plads i 
en forsikringsbranche i forandring. Strategiproces-
sen vil have fokus på, hvordan selskabet bedst kan 
imødekomme kundernes ønsker og behov, samt 
sikre vækst i præmieindtægterne og dermed give 
selskabet mulighed for fortsat at kunne tilbyde nu-
værende og kommende kunder hele paletten af er-
hvervs- og privatprodukter i et kundeejet selskab, 

der yder en personlig og nærværende betjening i 
alle forsikringsforholdets aspekter.
 
Strategiprocessen vil endvidere have fokus på stra-
tegiske tiltag, der skal sikre, at selskabet er forbe-
redt på at møde den disruption, som globalisering, 
digitalisering og deleøkonomi er med til at accele-
rere i disse år.
 
Forventningerne til investeringsafkastet for 2019 er 
fortsat ganske usikre med risiko for store udsving. 

Med henvisning til ovenstående og under forud-
sætning af et normalt skadeår uden voldsomme 
vejrligsbegivenheder forventer ledelsen i 2019 et 
positivt resultat i størrelsesordenen 4,0 – 6,0 mio. 
kr. efter skat. 

Betydningsfulde hændelser efter
regnskabsårets udløb
Der er efter balancedagen og frem til i dag ikke 
indtrådt forhold, som væsentligt påvirker årsrap-
portens resultat, eller som forrykker vurderingen af 
selskabets økonomiske stilling.

Resultatdisponering
Årets resultat på 4,1 mio. kr. foreslås overført til 
overført resultat.
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LEDELSESPÅTEGNING

Høje Taastrup, den 13. marts 2019.

DIREKTION: Irene Andreasen
 adm. direktør

BESTYRELSE: Hanne Bender Ole Snogdal
 formand næstformand

 Jacob Søegaard Nielsen Erwin Frederik Hansen

 Michael Strange Henning Sternbæk

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behand-
let og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. 
januar – 31. december 2018 for Gartnernes Forsik-
ring GS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med 
lov om finansiel virksomhed.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og 
årsregnskabet giver et retvisende billede af koncer-
nens og moderselskabets aktiver og passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2018 og resul-

tat af koncernens og selskabets aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar – 31. december 2018.

Ledelsesberetningen indeholder en retvisende re-
degørelse for udviklingen i selskabets og koncer-
nens aktiviteter og økonomiske forhold, samt en 
beskrivelse af de væsentligste risici og usikker-
hedsfaktorer, som selskabet henholdsvis koncer-
nen kan påvirkes af.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens god- 
kendelse.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne i Gartnernes Forsikring GS

Konklusion
Vi har revideret koncern- og årsregnskabet for Gart- 
nernes Forsikring GS, Dansk Jordbrug for regn-
skabsåret 01.01.2018 – 31.12.2018, der omfatter 
resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balan-
ce, egenkapitalopgørelse, og noter, herunder an-
vendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som 
selskabet. Koncern- og årsregnskabet udarbejdes 
efter lov om finansiel virksomhed.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og 
årsregnskabet giver et retvisende billede af koncer-
nens og selskabets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af koncer-
nens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret 
01.01.2018 – 31.12.2018 i overensstemmelse med 
lov om finansiel virksomhed.

Vores konklusion er konsistent med vores revisi-
onsprotokollat til revisionsudvalget og bestyrelsen.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse 
med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores 
ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors 
ansvar for revision af koncernregnskabet og års-
regnskabet”. Vi er uafhængige af koncernen i over-
ensstemmelse med internationale etiske regler for 
revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har 
opfyldt vore øvrige etiske forpligtigelser i henhold til 
disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det 
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet 
som grundlag for vores konklusion.

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført 
forbudte ikkerevisionsydelser som omhandlet i arti-
kel 5, stk. 1 forordning (EU) nr. 537/2014.

Vi blev første gang valgt som revisor for Gartnernes 
Forsikring GS, Dansk Jordbrug før 1995. Vi er gen-
valgt årligt ved generalforsamlingsbeslutning i en 
samlet sammenhængende opgaveperiode på mere 
end 24 år frem til og med regnskabsåret 2018.

Centrale forhold ved revisionen
Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der 
efter vores faglige vurdering var mest betyde-
lige ved vores revision af koncernregnskabet og 
årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.2018 – 
31.12.2018. Disse forhold blev behandlet som led 
i vores revision af koncernregnskabet og årsregn-

skabet som helhed og udformningen af vores kon-
klusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt kon-
klusion om disse forhold.

Hensættelser til forsikringskontrakter
Hensættelser til forsikringskontrakter udgør pr. 31.12. 
2018 180 mio. kr.

Opgørelsen af hensættelser til forsikringskontrak- 
ter er komplekse og er i et betydeligt omfang på-
virket af regnskabsmæssige skøn, baseret på le-
delsesmæssige vurderinger og antagelser vedrø-
rende fremtidige begivenheder. Vi har vurderet, at 
de væsentligste risici kan henføres til ændringer i 
antagelser, ligesom de anvendte metoder samt mo-
deller kan have væsentlig indflydelse på målingen 
af hensættelserne til forsikringskontrakter og det 
forsikringstekniske resultat. Som følge heraf er det 
risiko for, at hensættelserne til forsikringskontrakter 
ikke måles med anvendelse af passende modeller 
og realistiske antagelser.

Følgende elementer er særligt komplekse og/eller 
er i betydeligt omfang påvirket af ledelsesmæssige 
skøn, vurderinger og metoder, hvor selv mindre 
ændringer kan have væsentlig betydning:

• Forventninger til fremtidige pengestrømme på 
indgåede forsikringskontrakter, herunder fast-
sættelse af risiko- og fortjenstmargen.

• Direkte og indirekte omkostninger til afvikling af 
erstatningshensættelserne.

• Bedste skøn over fremtidige udbetalinger på ind- 
gåede forsikringskontrakter og disses forfalds-
tidspunkter, herunder især for porteføljer med 
længerevarende afvikling.

Ledelsen har nærmere beskrevet målingen af hen-
sættelserne til forsikringskontrakter samt de aktuar-
mæssige beregninger og de anvendte forudsætnin-
ger i note 3.

Forholdet er behandlet således i revisionen
Vi har gennemgået målingen af hensættelserne til 
forsikringskontrakter, der er opgjort af ledelsen. Vo-
res revisionshandlinger, hvori vi har inddraget vo-
res egne internationalt kvalificerede aktuarer, har 
omfattet følgende:

• Vurdering og test af design, implementering 
samt operationel effektivitet for nøglekontroller i 
de statistiske- og aktuarmæssige modeller, her-
under processer for dataindsamling, analyse og 
fastlæggelse af antagelser.
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• Gennemgang og vurdering af antagelser ved 
opgørelse af fremtidige pengestrømme på ind-
gåede forsikringskontrakter, samt vurdering af 
de anvendte data, metoder samt antagelser i 
forbindelse med ledelsens opgørelse af risiko- 
og fortjenstmargen.

• Gennemgang og vurdering af de anvendte data, 
metoder, modeller samt antagelser i forhold til 
almindeligt accepterede aktuarmæssige gen-
beregning af erstatningshensættelser til forsik-
ringskontrakter på udvalgte brancher ved anven- 
delse af bestandsdata.

• Udfordring af ændringer til de anvendte antagel-
ser og modeller i forhold til sidste år og udviklin-
gen i branchestandarder og praksis.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og 
årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et kon-
cernregnskab og årsregnskab, der giver et retvi- 
sende billede i overensstemmelse med lov om fi-
nansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere an-
svaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 
for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab 
og årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelse af koncern- og årsregnskabet er 
ledelsen ansvarlig for at vurdere koncernens og 
selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om 
forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er rele-
vant, samt at udarbejde koncernregnskabet og års-
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hen-
sigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke 
har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af koncern- 
regnskabet og årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om 
koncernregnskabet og årsregnskabet som helhed 
er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revi-
sionspåtegning med en konklusion. Høj grad af 
sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men ikke 
en garanti for, at en revision, der udføres i overens-
stemmelse med internationale standarder om revi-
sion og de yderligere krav, der er gældende i Dan-
mark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, 
når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som 
følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som 
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, 
at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de 
økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på 

grundlag af koncernregnskabet og årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstem-
melse med internationale standarder om revision 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 
foretager vi faglige vurderinger og opretholder pro-
fessionel skepsis under revisionen. Herudover:

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsent- 
lig fejlinformation i koncernregnskabet og års-
regnskabet, uanset om denne skyldes besvigel-
ser eller fejl, udformer og udfører revisionshand-
linger som reaktion på disse risici samt opnår 
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til 
at danne grundlag for vores konklusion. Risiko-
en for ikke at opdage væsentlig fejlinformation 
forårsaget af besvigelser er højere end ved væ-
sentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet be-
svigelser kan omfatte sammensværgelser, do-
kumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning 
eller tilsidesættelse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med 
relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter om-
stændighederne, men ikke for at kunne udtrykke 
en konklusion om effektiviteten af koncernens 
og selskabets interne kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, 
som er anvendt af ledelsen, er passende, samt 
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede 
oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er ri-
melige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af 
koncernregnskabet og årsregnskabet på grund-
lag af regnskabsprincippet om fortsat drift er 
passende, samt om der på grundlag af det op-
nåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed 
forbundet med begivenheder eller forhold, der 
kan skabe betydelig tvivl om koncernens og sel-
skabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi kon-
kluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal 
vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom 
på oplysninger herom i koncernregnskabet og 
årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger 
ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklu-
sion. Vores konklusion er baseret på det revisi-
onsbevis, der er opnået frem til datoen for vores 
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder 
eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke 
længere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, 
struktur og indhold af koncernregnskabet og 
årsregnskabet, herunder noteoplysninger, samt 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER
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om koncernregnskabet og årsregnskabet af-
spejler de underliggende transaktioner og be-
givenheder på en sådan måde, at der gives et 
retvisende billede heraf.

• Opnår vi tilstrækkelig og egnet revisionsbevis 
for de finansielle oplysninger for virksomheden 
eller forretningsaktiviteterne i koncernen til brug 
for at udtrykke en konklusion om koncernregn-
skabet. Vi er ansvarlige for at lede, føre tilsyn 
med og udføre koncernrevisionen. Vi er enean-
svarlige for vores revisionskonklusion.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 
det planlagte omfang og den tidsmæssige place-
ring af revisionen samt betydelige revisionsmæs-
sige observationer, herunder eventuelle betydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under 
revisionen.

Vi afgiver også en udtalelse til den øverste ledelse 
om, at vi har opfyldt relevante etiske krav vedrøren-
de uafhængighed, og oplyser de om alle relationer 
og andre forhold, der med rimelighed kan tænkes 
at påvirke vores uafhængighed og, hvor dette er re-
levant, tilhørende sikkerhedsforanstaltninger.

Med udgangspunkt i de forhold der er kommunike-
ret til den øverste ledelse, fastslår vi, hvilke forhold 
der var mest betydelige ved revisionen af koncern-
regnskabet og årsregnskabet for den aktuelle perio-
de og dermed er centrale forhold ved revisionen. Vi 
beskriver disse forhold i vores revisionspåtegning, 
medmindre lov eller øvrig regulering udelukker, at 

forholdet offentliggøres, eller i de yderst sjældne til-
fælde, hvor vi fastslår, at forholdet ikke kan kommu-
nikeres i vores revisionspåtegning, fordi de nega-
tive konsekvenser heraf med rimelighed ville kunne 
forventes at veje tungere end de fordele den offent-
lige interesse har af sådan kommunikation.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om koncernregnskabet og års-
regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi 
udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed 
om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af koncernregnskabet 
og årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledel-
sesberetningen og i den forbindelse overveje, om 
ledelsesberetningen er væsentlig inkonsistent med 
koncernregnskabet og årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde 
synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledel-
sesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til lov om finansiel virksomhed.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfat-
telse, at ledelsesberetningen er i overensstemmel-
se med koncernregnskabet og årsregnskabet og 
er udarbejdet i overensstemmelse med kravene til 
lov om finansiel virksomhed. Vi har ikke fundet væ-
sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

13

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

København, den 13. marts 2019

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Jacques Peronard 
statsautoriseret revisor
mne16613 



RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

 Koncern Gartnernes Forsikring GS
 (1.000 kr.) (1.000 kr.)

 2017 2018 Note 2018 2017

    FORSIKRINGSVIRKSOMHED
 150.949 142.815  Bruttopræmier 142.815 150.949 
 - 16.432 - 15.974  Afgivne forsikringspræmier - 15.974 - 16.432 
 2.154 521  Ændring i præmiehensættelser 521 2.154 
 237 1.599  Ændring i risiko- og fortjenstmargen 1.599 237 
 0 0  Ændring i genforsikringsandel af præmiehens. 0 0 
 
 136.908 128.961  Præmieindtægter f.e.r. i alt 128.961 136.908 
     

 - 96.678 - 96.434  Udbetalte erstatninger - 96.434 - 96.678 
 8.820 1.953  Modtaget genforsikringsdækning 1.953 8.820 
 2.617 13.346  Ændring i erstatningshensættelser 13.346 2.617 
 166 700  Ændring i risikomargen 700 166 
 - 3.936 315  Ændring i genfors.andel af erstatningshens. 315 - 3.936 
 
 - 89.011 - 80.120  Erstatningsudgifter f.e.r. i alt - 80.120 - 89.011 
    
 - 9.558 - 9 964 4 Erhvervelsesomkostninger - 9.964 - 9.558 
 - 28.585 - 30.927 5 Administrationsomkostninger - 31.772 - 29.526

 - 38.143 - 40.891  Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt - 41.736 - 39.084

 9.754 7.950  Forsikringsteknisk resultat 7.105 8.813
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RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

 Koncern Gartnernes Forsikring GS
 (1.000 kr.) (1.000 kr.)

 2017 2018 Note 2018 2017

    INVESTERINGSVIRKSOMHED

 - - 6 Indtægter fra tilknyttet virksomhed - 197 1.312 
 - 107 - 49  Resultat af investeringsejendom - - 
 5.169 4.082 7 Renteindtægter og udbytter m.v. 3.909 5.027 
 5.177 - 5.686 8 Kursreguleringer - 4.450 4.509 
 - 196 - 259  Renteudgifter - 235 - 181 
 - 1.079 - 1.240  Administrationsomk. i.f.m. investeringsvirksomhed - 1.240 - 1.079

 8.964 - 3.152  Investeringsafkast, i alt - 2.213 9.588

    Forrentning og kursreg. af
 1.305 39  forsikringsmæssige hensættelser 39 1.305 
       
    Investeringsafkast efter forrentning og kursre-
 10.269 - 3.113  gulering af forsikringsmæssige hensættelser - 2.174 10.893 
 
 20.023 4.837  Årets resultat før skat 4.931 19.706

 - 3.912 - 759 10 Skat af årets resultat - 853 - 3.595

 16.111 4.078  Årets resultat 4.078 16.111 
   

    TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

 16.111 4.078  Årets indkomst 4.078 16.111 
 0 0  Anden totalindkomst 0 0

 16.111 4.078  Totalindkomst i alt 4.078 16.111
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BALANCE PR. 31.12

 Koncern Gartnernes Forsikring GS
 (1.000 kr.) (1.000 kr.)

 2017 2018 Note 2018 2017

    AKTIVER

 3.203 4.379 11 Immaterielle aktiver 4.379 3.203

 1.132 850 12 Driftsmidler 850 1.132 
 23.500 23.500 13 Domicilejendom - -

 24.632 24.350  Materielle aktiver i alt 850 1.132 
 
 4.400 4.400 14 Investeringsejendom - -

 - - 15 Kapitalandele i tilknyttet virksomhed 37.722 37.919

 36.649 33.306 16 Kapitalandele 27.904 30.317 
 200.444 212.658 17 Obligationer 210.979 199.786 
 51.107 30.280  Indlån i kreditinstitutter 30.280 50.039

 288.200 276.244  Andre finansielle investeringsaktiver i alt 269.163 280.142

 292.600 280.644  Investeringsaktiver i alt 306.885 318.061 
    
 5.887 6.202  Genforsikringsandele af erstat.hensættelser 6.202 5.887
 
 5.887 6.202  Genforsikringsandele af hensættelser i alt 6.202 5.887 
   
 2.614 2.593  Tilgodehavender hos forsikringstagere 2.593 2.614
 227 358  Andre tilgodehavender 642 609

 2.841 2.951  Tilgodehavender i alt 3.235 3.223

 0 772  Aktuelle skatteaktiver 677 0 
 60 0 10 Udskudte skatteaktiver 0 60 
 7.605 7.605  Likvide beholdninger 4.485 4.708 
 
 7.665 8.377  Andre aktiver i alt 5.162 4.768

 1.325 1.018  Tilgodehavende renter 1.001 1.319 
 1.269 1.106  Andre periodeafgrænsningsposter 1.106 1.269
 
 2.594 2.124  Periodeafgrænsningsposter i alt 2.107 2.588

 339.422 329.027  AKTIVER I ALT 328.820 338.862
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BALANCE PR. 31.12

 Koncern Gartnernes Forsikring GS
 (1.000 kr.) (1.000 kr.)

 2017 2018 Note 2018 2017

    PASSIVER

 30.000 30.000  Grundfond 30.000 30.000
 2.697 2.697  Sikkerhedsfond 2.697 2.697
 - -  Reserver for opskrivning efter indre værdis metode 368 565
 103.710 107.788  Overført resultat 107.788 103.145

 136.407 140.485 18 Egenkapital i alt 140.485 136.407

 43.364 42.843  Præmiehensættelser 42.843 43.364 
 5.799 4.107  Fortjenstmargen 4.107 5.799 
 90.303 78.605  Erstatningshensættelser 78.605 90.303 
 47.908 46.222  Hensættelser for løbende ydelser 46.222 47.908 
 8.688 8.080  Risikomargen på skadeforsikringskontrakter 8.080 8.688 
 
 196.062 179.857  Hensættelser til forsikringskontrakter 179.857 196.062 
 
 0 171 10 Udskudte skatteforpligtigelser 171 0 
 183 1.139  Gæld i forbindelse med genforsikring 1.139 183 
 386 0  Aktuelle skatteforpligtigelser 0 44 
 6.384 7.375 19 Anden gæld 7.168 6.166

 6.953 8.685  Gæld i alt 8.478 6.393

 339.422 329.027  PASSIVER I ALT 328.820 338.862

    Øvrige noter – side 32
    Note 20 Nærtstående parter
    Note 21 Sikkerhedsstillelser
    Note 22 Risikooplysninger
    Note 23 Leasingforpligtigelser
    Note 24 Eventualforpligtigelser
    

    EGENKAPITALOPGØRELSE

 120.296 136.407  Egenkapital primo 136.407 120.296
 16.111 4.078  Årets resultat 4.275 15.546
 - -  Nettoopskrivning efter indre værdis metode - 197 565

 136.407 140.485  Egenkapital i alt 140.485 136.407
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Note 1 Brand og Brand og Anden
(1.000 kr.) løsøre løsøre direkte
 (erhverv) (privat) forsikring 2018 2017 

Opkrævet bruttopræmie 25.997 39.153 77.665 142.815 150.949

Bruttopræmieindtægt 26.419 38.491 80.025 144.935 153.340
Bruttoerstatningsudgift - 8.339 - 32.019 - 42.031 - 82.389 - 93.895
Bruttodriftsomkostninger - 9.634 - 10.598 - 21.503 - 41.735 - 39.084

 8.446 - 4.126 16.491 20.811 20.361
Res. af afgiven forretning - 9.894 - 23 - 3.789 - 13.706 - 11.548

FORS.TEKNISK RESULTAT - 1.448 - 4.149 12.702 7.105 8.813
 
Antallet af skader 109 1.161 3.612 4.882 5.177
Gns. erstatning for indtrufne skader 79 28 15 20 19
Erstatningsfrekvens (procent) 3 9 11 10 10

Bruttopræmieindtægt
Danmark    143.631 152.324
Andre EU-lande    1.304 1.016

    144.935 153.340 18

NOTER
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HOVEDTAL (1.000 kr.) 2018 2017 2016 2015 2014 
 
Bruttopræmieindtægter 144.935 153.340 154.980 155.916 155.366

Bruttoerstatningsudgifter 82.388 93.895 80.864 105.515 101.765

Forsikringsmæssige driftsomk. 40.891 38.143 35.647 35.746 36.844

Resultat af afgiven forretning - 13.706 - 11.548 - 16.643 - 13.338 - 7.145

Forsikringsteknisk resultat 7.950 9.754 21.338 1.178 8.858
 
Investeringsafkast efter 
forsikringsteknisk rente - 3.113 10.269 - 904 6.897 - 746

Årets resultat 4.078 16.111 15.120 6.565 6.442

Afløbsresultat brutto 12.641 3.314 4.300 5.520 - 944

Afløbsresultat f.e.r. 13.468 4.122 5.161 6.399 10.438

Fors.mæssige hensættelser 179.857 196.062 201.920 220.727 205.360

Forsikringsaktiver 8.795 8.501 12.295 17.013 14.832

Egenkapital 140.485 136.407 120.781 105.661 112.295

Aktiver i alt 329.027 339.422 331.272 333.293 325.396

NØGLETAL

Bruttoerstatningsprocent 57 61 52 67 65

Nettogenforsikringsprocent 10 8 11 9 5

Bruttoomkostningsprocent 28 25 23 23 24

Combined ratio 95 94 86 99 94

Operating ratio 95 94 87 99 94

Relativt afløbsresultat 9 2,3 2,7 3,4 - 0,6

Egenkapitalforrentning i procent 3 13 13 6 6

NOTER
FEMÅRSOVERSIGT - KONCERN

Note 2

Ændring af regnskabspraksis, vedrørende opgørelsen af præmiehensættelser, fra regnskabsbekendtgørelsens §69a til 
§69, er indarbejdet i 5 års oversigten for årene 2017 og 2018, mens de regnskabsmæssige værdier for årene 2014 – 2016, 
er opgjort efter regnskabsbekendtgørelsens §69a. Ændringer til regnskabsmæssige opgørelser afledt af implementeringen 
af de fælles europæiske solvensregler Solvens II, er indarbejdet i 5 års oversigten for årene 2015 – 2018. Sammenlig-
ningstallene for 2014 er udarbejdet i henhold til regnskabsbekendtgørelsen gældende frem til 31. december 2015.

19



NOTER
FEMÅRSOVERSIGT  GARTNERNES FORSIKRING GS

HOVEDTAL (1.000 kr.) 2018 2017 2016 2015 2014

Bruttopræmieindtægter 144.935 153.340 154.980 155.916 155.366

Bruttoerstatningsudgifter 82.389 93.895 80.864 105.515 101.765

Forsikringsmæssige driftsomk. 41.736 39.084 36.982 37.052 37.336

Resultat af afgiven forretning - 13.706 - 11.548 - 16.643 - 13.338 - 7.145

Forsikringsteknisk resultat 7.105 8.813 20.003 - 128 8.365

Investeringsafkast efter
forsikringsteknisk rente - 2.174 10.893 46 7.571 - 527

Årets resultat 4.078 16.111 15.120 6.565 6.442

Afløbsresultat brutto 12.641 3.314 4.300 5.520 - 944

Afløbsresultat f.e.r. 13.468 4.122 5.161 6.399 10.438

Fors.mæssige hensættelser 179.857 196.062 201.920 220.727 205.360

Forsikringsaktiver 8.795 8.501 12.295 17.013 14.832

Egenkapital 140.485 136.407 120.781 105.661 112.295

Aktiver i alt 328.820 338.862 331.064 333.110 324.928

NØGLETAL

Bruttoerstatningsprocent 57 61 52 67 65

Nettogenforsikringsprocent 10 7 11 9 5

Bruttoomkostningsprocent 28 26 24 24 24

Combined ratio 95 94 87 100 94

Operating ratio 95 94 87 100 95

Relativt afløbsresultat 9 2,3 2,7 3,4 - 0,6

Egenkapitalforrentning i procent 3 13 13 6 6

Note 2 (fortsat)
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Ændring af regnskabspraksis, vedrørende opgørelsen af præmiehensættelser, fra regnskabsbekendtgørelsens §69a til 
§69, er indarbejdet i 5 års oversigten for årene 2017 og 2018, mens de regnskabsmæssige værdier for årene 2014 – 2016, 
er opgjort efter regnskabsbekendtgørelsens §69a. Ændringer til regnskabsmæssige opgørelser afledt af implementeringen 
af de fælles europæiske solvensregler Solvens II, er indarbejdet i 5 års oversigten for årene 2015 – 2018. Sammenlig-
ningstallene for 2014 er udarbejdet i henhold til regnskabsbekendtgørelsen gældende frem til 31. december 2015.



NOTER
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Note 3

GENERELT

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse 
med bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed 
samt Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle 
rapporter for forsikringsselskaber og tværgående 
pensionskasser.

KONCERNREGNSKABET
Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Gart-
nernes Forsikring GS og datterselskabet A/S Ejen-
domsselskabet for Gartnernes Forsikring GS.

Koncernregnskabet er udarbejdet ved sammen-
drag af de reviderede årsrapporter for de enkelte 
selskaber. Der er ved sammendraget foretaget eli-
minering af koncerninterne mellemværender og ak-
tiebesiddelser.

Gartnernes Forsikring GS har i 2018 ændret opgø-
relsesmetode af selskabets præmier. Selskabet be-
nyttede tidligere §69a i regnskabsbekendtgørelsen 
for forsikringsselskaber og tværgående pensions-
kasser, men er skiftet til §69, da metoden i denne 
i højere grad understøtter opgørelsen af en retvi-
sende præmiehensættelse. 

Dette betyder, at balancen og resultatopgørelsen 
ændres for 2018 og for sammenligningstallene i 
2017, da implementeringen medfører, at der skal 
indregnes fortjenstmargen. 

Den regnskabsmæssige effekt på resultatet og 
egenkapitalen for 2017, som følge af ovenstående 
ændringer, fremgår nedenfor:

 Resultat Egenkapital
2017 årsrapport 14.454 135.235
Ændring 01.01.2017 0 -485
Præmiehensættelse 622 622
Fortjenstmargen 237 237
Risikomargen 1.265 1.265
Skat -467 -467
Korrigeret 31.12.2017 16.111 136.407

Den regnskabsmæssige effekt, af ændringen i 
regnskabspraksis, i 2018 er negativ med 0,2 mio. 
kr., og påvirker ikke vurderingen af årets resultat.

Koncerninterne transaktioner
Moderselskabet varetager administrationen af dat-
terselskabet. Administrationsvederlaget afregnes 
på omkostningsdækkende basis. Øvrige ydelser, 
der leveres til koncerninterne aftagere, herunder in-

tern husleje og forsikringsdækninger, afregnes på 
markedsvilkår.

Fremmed valuta
Aktiver og passiver i fremmed valuta indregnes til 
Danmarks Nationalbanks offentliggjorte valutakurs 
på balancedagen. Indtægter og udgifter i fremmed 
valuta indregnes til de på transaktionstidspunktet 
gældende valutakurser. Valutakursreguleringer ind-
regnes i resultatopgørelsen.

Principper for indregning
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsyn-
ligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilfalde 
koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 
Forpligtigelser indregnes i balancen, når det er 
sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 
fragå koncernen, og forpligtelsens værdi kan måles 
pålideligt.

Regnskabsmæssige skøn
I forbindelse med opgørelse af erstatningshensæt-
telser, foretages skøn omkring pengestrøm og for-
ventet ressourcetræk til behandling af ej afsluttede 
sager. Disse skøn bliver brugt ved beregning af dis-
kontering af hensættelser og hensættelse af ska-
debehandlingsomkostninger på ej afsluttede sager.
Specifikt omkring hensættelsen til arbejdsskade 
vedrørende løbende ydelser ved tilkendt erhvervs-
evnetab, foretages skøn over den fremtidige årlige 
ydelsesregulering. 

RESULTATOPGØRELSEN

Præmieindtægter for egen regning
Præmieindtægter f.e.r. omfatter årets opkrævede 
præmier med fradrag af de til genforsikring afgivne 
præmier reguleret for bevægelser i præmiehensæt-
telserne, svarende til en periodisering efter forsik-
ringernes dækningsperiode.

Renteafkastet beregnes på grundlag af årets gen-
nemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser. Som 
rentesats anvendes diskonteringsrenten uden vola-
tilitetsjustering som løbende fastsættes af EIOPA.

Erstatningsudgifter for egen regning
Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter årets udbetalte 
erstatninger med fradrag af de fra genforsikring re-
funderede erstatninger, reguleret for bevægelser i 
erstatningshensættelserne.
I erstatningsudgifterne indregnes direkte og indirek-
te omkostninger. Indirekte omkostninger opgøres 
med udgangspunkt i en skønnet ressourcefordeling 
baseret på træk af medarbejderressourcer.
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Den del af erstatningsudgifterne, som kan henfø-
res til diskontering, overføres til forsikringsteknisk 
rente, mens den del, der kan henføres til ændret 
diskonteringssats, er overført til kursreguleringer.

Erstatningsudgifterne f.e.r. omfatter således kendte 
og forventede erstatningsudgifter vedrørende regn-
skabsåret. Endvidere indgår forskellen (afløbsre-
sultatet) mellem de i regnskabsåret udbetalte og 
hensatte erstatninger f.e.r. vedrørende skader ind-
truffet i tidligere år og erstatningshensættelserne 
ved regnskabsårets begyndelse.

Forsikringsmæssige driftsomkostninger
Den andel af de forsikringsmæssige driftsomkostnin-
ger, der kan henføres til erhvervelse og fornyelse af 
forsikringsbestanden, opføres under erhvervelses-
omkostninger. Samtlige erhvervelsesomkostninger 
udgiftsføres ved forsikringernes ikrafttræden.

Administrationsomkostninger omfatter de periodi-
serede udgifter, der kan henføres til regnskabsåret, 
herunder afgifter til offentlige myndigheder, samt 
periodens afskrivninger på inventar, edb-anlæg, bi-
ler og domicilejendom.

Datterselskabets andel af fællesadministrationen 
modregnes i de forsikringsmæssige driftsomkost-
ninger. Endvidere modregnes provisioner og gevin-
standele fra genforsikringsselskaber.

Den andel af administrationsomkostningerne, der 
er direkte eller indirekte relaterede til skadebehand-
lingsomkostninger, er overført til bruttoerstatninger.
Administrationsomkostninger vedrørende admini-
stration af selskabets investeringsaktiver er over-
ført til investeringsafkast.

Indtægter fra dattervirksomhed
Indtægter og udgifter fra dattervirksomheden med-
tages i moderselskabets resultatopgørelse efter 
equitymetoden, hvilket medfører, at regnskabsårets 
nettoresultat, i moderselskabet bliver identisk med 
koncernens nettoresultat ligesom der vil være sam-
menfald mellem koncernens og moderselskabets 
egenkapital.

Investeringsresultat
Renteindtægter og udbytter m.v.
Resultat af investeringsvirksomhed indeholder de i 
perioden indtjente renter samt modtagne udbytter 
af aktier.

Kursreguleringer
Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster 
og –tab ved salg og værdiregulering af værdipapi-

rer og ejendomme, samt realiserede og urealise-
rede valutakursgevinster og –tab indgår i investe-
ringsafkastet. Opskrivning af domicilejendom, der 
ikke modsvarer tidligere nedskrivninger, føres di-
rekte via egenkapitalen.

Kursgevinster og -tab på værdipapirer opgøres som 
forskellen mellem salgssummen og den bogførte 
værdi primo regnskabsåret eller anskaffelsessum-
men, hvis de afhændede værdipapirer er erhvervet 
i regnskabsåret.

Alle balanceposter i fremmed valuta omregnes til 
danske kroner efter balancedagens valutakurs. 
Transaktioner i årets løb omregnes til transaktions-
dagens valutakurs.

Transaktionsomkostninger er indeholdt i købs- og 
salgssummer.

Administrationsomkostninger i forbindelse med in-
vesteringsvirksomhed. 
Depotgebyrer og andre omkostninger, som er di-
rekte forbundet med forvaltningen af investerings-
aktiverne, medtages under denne post i resultatop-
gørelsen. Endvidere indregnes den andel af kon-
cernens administrationsomkostninger, der vedrører 
administration af investeringsporteføljen. 

Skat
Aktuel skat af årets resultat er beregnet med ud-
gangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for 
ikke skattepligtige indtægter og omkostninger.

Selskabet er sambeskattet med datterselskabet A/S 
Ejendomsselskabet for Gartnernes Forsikring GS. 
Der foretages fuld koncernintern fordeling af skat, 
således at selskabet skal betale for anvendelse af 
eventuelt negativ skattepligtig indkomst fra datter-
selskabet, ligesom selskabet modtager refusioner 
heraf for datterselskabets anvendelse af eventuelle 
skattemæssige underskud i moderselskabet.

Udskudt skat hensættes med 22% af tidsmæssige 
forskelle mellem regnskabsmæssige og skatte-
mæssige værdier. Negative forskelle (skatteaktiver) 
og skattemæssige underskud medtages i opgørel-
sen af udskudt skat, hvis det er overvejende sand-
synligt, at disse kan udnyttes i fremtiden og kun 
med den værdi, hvortil de forventes udnyttet.

BALANCEN

Immaterielle aktiver
Software
Software måles til kostpris med fradrag af akkumu-

NOTER
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lerede af- og nedskrivninger eller til eventuel lavere 
genindvindingsværdi. Software afskrives lineært 
over den forventede levetid dog højst 8 år. Afskriv-
ningsperioden regnes fra ibrugtagelse.

Ved opgørelsen af kostprisen indregnes alle om-
kostninger, der kan henføres til udviklingen af soft-
ware, og som sandsynligvis vil frembringe økono-
miske fordele til koncernen. Alle øvrige omkost-
ninger udgiftsføres løbende. Af- og nedskrivninger 
indregnes under administrationsomkostninger.

Materielle aktiver
Driftsmidler
Aktiverne værdiansættes til anskaffelsesværdi med 
fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivnin-
ger foretages lineært over de forventede brugstider 
under hensynstagen til den forventede restværdi. 
De forventede brugstider vurderes til at være føl-
gende:

• Biler, 4 år
• Inventar, 5 – 8 år
• IT, 4 år

Domicilejendom
Posten omfatter ejendomme, som selskabet helt el-
ler delvis benytter til egen drift.

Domicilejendommen måles til omvurderet værdi 
svarende til dagsværdi på vurderingstidspunk-
tet med fradrag af akkumulerede afskrivninger 
og værdireguleringer. Dagsværdien opgøres på 
grundlag af Finanstilsynets retningslinjer om afkast-
metoden, hvilket betyder, at ejendommen værdi-
ansættes på grundlag af ejendommens forventede 
ordinære driftsbudget og et af ledelsen fastsat af-
kastkrav.

Afskrivninger beregnes under hensyntagen til for-
ventet brugstid, som antages at være 50 år, og 
restværdi.

Værdireguleringer af domicilejendommen foretages 
direkte på egenkapitalen, dog foretages opskriv-
ninger, der modsvarer tidligere nedskrivninger, via 
resultatopgørelsen. Nedskrivninger, som ikke mod-
svarer tidligere opskrivninger, føres ligeledes via re-
sultatopgørelsen. Værdireguleringer foretages ved 
væsentlige ændringer i den beregnede værdi og 
under hensyntagen til, at den regnskabsmæssige 
værdi ikke afviger væsentligt fra markedsværdien 
på balancetidspunktet.

Investeringsaktiver
Investeringsejendom
Investeringsejendommen måles til dagsværdi på 

vurderingstidspunktet. Dagsværdien opgøres på 
grundlag af Finanstilsynets retningslinjer om afkast-
metoden, hvilket betyder, at ejendommen værdi-
ansættes på grundlag af ejendommens forventede 
ordinære driftsbudget og et af ledelsen fastsat af-
kastkrav.

Værdireguleringer af investeringsejendommen ind-
regnes i resultatopgørelsen for det regnskabsår, 
hvor ændringen opstår.

Værdireguleringer foretages ved væsentlige æn-
dringer i den beregnede værdi og under hensynta-
gen til, at den regnskabsmæssige værdi ikke afvi-
ger væsentligt fra markedsværdien på balancetids-
punktet.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder værdian-
sættes til den regnskabsmæssige indre værdi efter 
equitymetoden. 

Dette medfører, at kapitalandelene optages i balan-
cen til virksomhedernes indre værdi, og at resulta-
tet medtages i resultatopgørelsen under investe-
ringsvirksomhed.

Såfremt kapitalandelene i tilknyttede virksomheder 
opskrives til en højere værdi end anskaffelsessum-
men, henlægges via resultatdisponeringen et til op-
skrivningen svarende beløb til en særlig reserve for 
nettoopskrivning under egenkapitalen.
 
Andre finansielle investeringsaktiver
Finansielle instrumenter indregnes til dagsværdi på 
handelsdatoen. Såfremt afregningsdatoen ligger 
efter balancedagen, optages forpligtigelsen i balan-
cen svarende til værdien af afregningsprisen.

Børsnoterede obligationer og aktier værdiansættes 
til den på balancetidspunktet senest noterede børs-
kurs for alle handler. Udtrukne obligationer værdi-
ansættes til dagsværdi.

Unoterede kapitalandele værdiansættes til en 
skønnet markedsværdi baseret på det senest fore-
liggende årsregnskab for den pågældende virk-
somhed.

Andre udlån, herunder pantesikrede udlån, værdi-
ansættes til en skønnet markedsværdi på balance-
tidspunktet.

Genforsikringsandele af hensættelser
til forsikringskontrakter
Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hen- 
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sættelser er opgjort som de beløb, som i henhold til 
indgåede forsikringskontrakter kan forventes mod-
taget fra genforsikringsselskaber.

Genforsikringsandele optages til diskonteret værdi 
ved anvendelse af den af Finanstilsynet fastsatte 
variable rentestruktur.

Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes med fradrag for 
hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en 
individuel vurdering af tilgodehavenderne.

Hensættelser til forsikringskontrakter
Præmiehensættelser og fortjenstmargen 
Præmiehensættelsen indregnes med udgangs-
punkt i skøn over forventede fremtidige udbetalin-
ger for begivenheder i den resterende del af dæk-
ningsperioden.

Der er en væsentlig usikkerhed og skønsmæssig 
vurdering involveret i fastlæggelsen heraf. Præ-
miehensættelsen skal ses i sammenhæng med for-
tjenstmargen.

Fortjenstmargen på skadeforsikringskontrakter op-
gøres som den forventede fortjeneste på de ikke-
forløbne dele af risikoperioderne for de skadefor-
sikringskontrakter, som selskabet har indgået.

Regnskabsmæssige skøn og vurderinger med ef-
fekt på årets resultat og egenkapital er primært re-
levant inden for brancher med combined ratio på 
niveau med eller over 100, hvor den modtagne 
præmie ikke er tilstrækkelig til at dække de forven-
tede udbetalinger og en risikomargen og der der-
med skal hensættes til tab.

Erstatningshensættelser
Erstatningshensættelserne opgøres som summen 
af de beløb, som efter bedste skøn må forventes 
at skulle betales i anledning af forsikringsbegiven-
heder, som har fundet sted indtil balancedagen. 
Erstatningshensættelsen indeholder endvidere de 
direkte og indirekte omkostninger, som efter bedste 
skøn må forventes at skulle afholdes i forbindelse 
med afvikling af erstatningsforpligtigelserne.

Erstatningshensættelserne opgøres sag-for-sag ud 
fra erfaringsmæssige skøn baseret på de tilgænge-
lige oplysninger på opgørelsestidspunktet.
 
Der foretages endvidere et erfaringsmæssigt skøn 
over utilstrækkeligt oplyste forsikringsbegivenhe-
der, der har været genstand for en sag-til-sag vur-
dering, samt til forsikringsbegivenheder, som er ind-

truffet inden balancedagen, men som er uanmeldte 
på tidspunktet for regnskabets udarbejdelse. Hen-
sættelserne estimeres med udgangspunkt i aktuar-
mæssige metoder anvendt på afløbstrekanter med 
indtrufne skader (udbetalinger og sagsreserver)

Erstatningshensættelserne diskonteres med den 
variable rentestruktur, som løbende fastsættes af 
EIOPA, uden volatilitetsjustering.

De væsentligste forudsætninger og skøn, der an-
vendes ved opgørelsen af erstatningshensættel-
serne er, foruden erstatningsbeløb, betalingsstrøm 
ved udbetaling og forventede omkostninger til fær-
digbehandling af erstatningskravet. 

Hensættelser for løbende ydelser for egen regning
Hensættelserne for løbende ydelser udgør såvel 
endeligt tilkendte som midlertidigt tilkendte erstat-
ninger for erhvervsevnetab, som er tilkendt som lø-
bende månedlig udbetaling.

Hensættelserne opgøres individuelt baseret på 
de aktuelle tilkendte ydelser med indregning af 
effekten af den forventede løntalsudvikling. Hen-
sættelsen justeres derudover med forventning om 
dødelighed og levetidsforbedringer offentliggjort af 
Finanstilsynet.

Hensættelserne tillægges endvidere direkte og in-
direkte omkostninger, som efter bedste skøn må 
vurderes at skulle afholdes i forbindelse med afvik-
lingen af erstatningsforpligtigelsen.

Erstatningshensættelserne diskonteres med den 
variable rentestruktur, som løbende fastsættes af 
EIOPA, uden volatilitetsjustering.

Riskomargen
De forsikringsmæssige forpligtigelser tillægges ri-
sikomargen, svarende til det beløb som selskabet 
måtte forventes at skulle betale en anden forsik-
ringsvirksomhed for at påtage sig risikoen for afvi-
gelser mellem bedste skøn og den endelige afvik-
ling af de fremtidige betalingsstrømme.

Test af hensættelsernes tilstrækkelighed
Erstatningshensættelserne er opgjort efter aktuar-
mæssige metoder og under hensyntagen til at for-
søge at undgå såvel afløbstab som afløbsgevinst. 
Hensættelserne udgør således på tidspunktet for 
deres opgørelse det bedste skøn over de fremtidi-
ge erstatningsudgifter vedrørende indeværende og 
tidligere skadesår. 

NOTER
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NOTER

 Koncern Gartnernes Forsikring GS
 (1.000 kr.) (1.000 kr.)

 2017 2018  2018 2017

   Note 4

 9.620 10.030  Provision, salgsmedarbejdere 10.030 9.620
 - 62 - 66  Provision, andre selskaber - 66 - 62

 9.558 9.964  Erhvervelsesomkostninger 9.964 9.558

   Note 5

 36.652 38.186  Administrationsomkostninger 39.684 38.268 
 4.739 5.274  Lønsumsafgift og bidrag m.v. 5.274 4.739 
 879 909  Afskrivninger 909 879
 555 653  Resultat domicilejendom - - 
 - 889 - 1.065  Overførte investeringsomkostninger - 1.065 - 889 
 - 13.351 - 13.030  Overførte skadebehandlingsomkostninger - 13.030 - 13.351

 28.585 30.927  Administrationsomkostninger 31.772 29.526

    Samlet honorar til generalforsamlingsvalgte
    revisorer

    Deloitte Revisionspartnerselskab
 550 603  Lovpligtig revision 565 530 
 43 54  Erklæringer med sikkerhed 54 43 
 25 19  Skatterådgivning 19 20 
 160 60  Andre ydelser 60 160

 778 736   698 753

    Honorar for ikke-revionsydelser leveret af Deloitte
    Revisionspartnerselskab til koncernen udgør 60 t.kr.,
    og består af review af skattemæssige opgørelser samt
    anden og generel regnskabs- og skatterådgivning.

    I administrations- og erhvervelsesomkostninger
    indgår følgende personaleudgifter:

 25.526 27.767  Løn 27.767 25.526 
 3.939 4.821  Pensioner 4.821 3.939 
 146 229  Udgifter til social sikring 229 146 
 4.203 4.670  Lønsumsafgifter 4.670 4.203

 33.814 37.487   37.487 33.814
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NOTER

 Koncern Gartnernes Forsikring GS
 (1.000 kr.) (1.000 kr.)

 2017 2018  2018 2017

   Note 5 (fortsat)

    Aflønning af direktion
 1.737 2.023  Løn 2.023 1.737 
 379 628  Pensionsbidrag 628 379

 2.116 2.651  Løn og pension i alt 2.651 2.116

    Direktionen omfatter 1 person.
    Direktionen har herudover fri bil, multimedia m.m.
    stillet til rådighed.
    Den skattemæssige værdi heraf udgør 118 t.kr. i 2018
    mod t.kr. 119 i 2017
.
    Aflønning af bestyrelsen
 209 209  Bestyrelsesformand 209 209 
 166 156  Næstformand 156 166 
 371 273  Menige bestyrelsesmedlemmer (4 personer) 273 371

 746 638  Løn og pension i alt 638 746

    Aflønning af øvrige væsentlige risikotagere
    (2 personer)

 1.336 1.449  Løn og pension i alt 1.449 1.336

    Selskabet benytter ikke variabel aflønning af besty-
    relse, direktion eller øvrige medarbejdere, der kan
    påføre selskabet væsentlige risici.
    For yderligere specifikation henvises til årsrapportens
    side 33.   
    
    Selskabet har i gennemsnit haft 42 heltidsbeskæftigede
    medarbejdere, mod 41 heltidsbeskæftigede i 2017.

   Note 6

    Periodens resultat i Ejendomsselskabet, 100% - 197 1.312

   Note 7

 3 2  Renter, bank m.v. 2 3 
 4.394 3.250  Renter, obligationer 3.227 4.356 
 772 830  Udbytte aktier 680 668

 5.169 4.082  Renteindtægter og udbytter m.v. 3.909 5.027
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NOTER

 Koncern Gartnernes Forsikring GS
 (1.000 kr.) (1.000 kr.)

 2017 2018  2018 2017

   Note 8

    Børsnoterede obligationer
 90 - 5  Realiseret kursgevinst - 5 90
 - 1.773 - 1.676  Gevinster ved udtræk af obligationer - 1.646 - 1.728 
 1.478 - 551  Værdiregulering, ultimo - 558 1.483

    Børsnoterede obligationer, udenlandske
 - 168 - 8  Realiseret kursgevinst - 8 - 168 
 379 - 212  Værdiregulering, ultimo - 212 379

    Børsnoterede aktier
 1.119 1.021  Realiseret kursgevinst 982 1.021 
 3.967 - 3.820  Værdiregulering, ultimo - 2.451 3.428

    Børsnoterede aktier, udenlandske
 121 32  Realiseret kursgevinst 32 121 
 249 - 520  Værdiregulering, ultimo - 552 249

    Ikke børsnoterede aktier
 0 0  Realiseret kursgevinst 0 0
 - 1 0  Værdiregulering, ultimo 0 - 1

    Valutakursregulering
 - 117 20  Obligationer 20 - 117

 - 183 49  Aktier 49 - 183

 - 65 - 101  Likvider - 101 - 65

    Ejendomme, værdiregulering
 0 0  Domicilejendom - - 
 - 4 0  Investeringsejendom - -
    Domicilejendom 
 85 85  (vedrørende tidligere nedskrivning) - - 

 5.177 - 5.686  Kursreguleringer - 4.450 4.509

   Note 9

 905 - 329  Effekt ændring i diskonteringsrente - 329 905 
 399 368  Effekt løbetidsforkortelse 368 399

     Forrentning og kursreg. af  
 1.305 39  forsikringsmæssige hensættelser 39 1.305
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NOTER

 Koncern Gartnernes Forsikring GS
 (1.000 kr.) (1.000 kr.)

 2017 2018  2018 2017

   Note 10

 0 0  Koncernintern skatteudligning - - 
 4.338 825  Aktuel skat 919 3.996 
 - 306 - 297  Regulering vedrørende tidligere år - 297 - 281 
 - 120 231  Ændring af udskudt skat 231 - 120

 3.912 759  Effektiv skat ifølge årsrapport 853 3.595

    Effektiv skat

 4.405 1.064  22% af resultat før skat 1.085 4.335

    Skat af reguleringer:
 - -  Resultat af datterselskab 43 - 289 
 - 220 - 220  Bundfradrag - 220 - 220 
 24 11  Udenlandsk ejendom - - 
 129 - 30  Øvrige reguleringer 9 170

 4.338 825  Effektiv skat ifølge årsrapport 919 3.996

    Udskudt skat fordeles på følgende poster:

 67 67  Driftsmidler 67 67
 - 704 - 963  Immaterielle aktiver - 963 - 704 
 697 725  Periodeafgrænsningsposter 725 697

 60 - 171  Balanceværdi, ultimo - 171 60

   Note 11

    Immaterielle aktiver

    Software

 3.750 3.750  Anskaffelsessum, primo 3.750 3.750 
 0 1.844  Årets tilgang 1.844 0 
 0 0  Årets afgang 0 0

 3.750 5.594  Anskaffelsessum, ultimo 5.594 3.750 
   
 - 78 - 547  Af- og nedskrivninger, primo - 547 - 78 
 - 469 - 668  Årets afskrivninger - 668 - 469 
 0 0  Afskrivninger vedr. årets afgang 0 0

 - 547 - 1.215  Af- og nedskrivninger, i alt - 1.215 - 547

 3.203 4.379  Balanceværdi, ultimo 4.379 3.203
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NOTER

 Koncern Gartnernes Forsikring GS
 (1.000 kr.) (1.000 kr.)

 2017 2018  2018 2017

   Note 12

    Driftsmidler

 8.779 8.369  Anskaffelsessum, primo 7.857 8.267 
 417 27  Årets tilgang 27 417 
 - 827 - 527  Årets afgang - 385 - 827

 8.369 7.869  Anskaffelsessum, ultimo 7.499 7.857 

 - 7.502 - 7.237  Af- og nedskrivninger, primo - 6.725 - 6.990 
 - 453 - 309  Årets af- og nedskrivninger - 309 - 453 
 718 527  Afskrivninger vedr. årets afgang 385 718

 - 7.237 7.019  Af- og nedskrivninger, ultimo - 6.649 - 6.725

 1.132 850  Balanceværdi, ultimo 850 1.132

   Note 13

    Domicilejendom

 23.500 23.500  Omvurderet værdi (dagsværdi) primo
 0 0  Årets tilgang
 0 0  Årets afgang
 - 85 - 85  Afskrivninger
 85 85  Periodens værdiregulering via resultatopgørelse   

 23.500 23.500  Omvurderet værdi (dagsværdi) ultimo   
    
 17.625 17.625  Andel af balanceværdien, som koncernen benytter
    i egen drift

    Ved fastsættelse af ejendommens dagsværdi er
    anvendt en afkastprocent på 5,75% i lighed med 2017.
    Der har ikke været anvendt eksterne eksperter i 
    måling af ejendommens værdi.

   Note 14

    Investeringsejendom

 4.404 4.400  Dagsværdi, primo 
 0 0  Årets tilgang   
 0 0  Årets afgang  
 - 4 0  Årets værdiregulering til dagsværdi   

 4.400 4.400  Dagsværdi, ultimo   

    Ved fastsættelse af ejendommens dagsværdi er anvendt
    en afkastprocent på 4,25% i lighed med 2017.
    Til brug for fastsættelse af ejendomsværdien for 2018 er
    der endvidere indhentet ekstern vurdering af ejendommen.
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NOTER

 Koncern Gartnernes Forsikring GS
 (1.000 kr.) (1.000 kr.)

 2017 2018  2018 2017

   Note 15

    Kapitalandele i tilknyttet virksomhed

    Anskaffelsessum, primo 37.354 37.354 
    Årets tilgang 0 0 
    Årets afgang 0 0

    Anskaffelsessum, ultimo 37.354 37.354

    Op- og nedskrivninger, primo 565 - 747 
    Andel af årets resultat - 197 1.312 
    Udbytte 0 0

    Op- og nedskrivninger, ultimo 368 565 
  
    Balanceværdi, ultimo 37.722 37.919 
   
    A/S Ejendomsselskabet for Gartnernes Forsikring GS
    Hjemsted: Taastrup   
    Ejerandel 100%.

   Note 16

    Kapitalandele

 32.362 28.886  Børsnoterede aktier, danske 23.616 26.030 
 4.266 4.399  Børsnoterede aktier, udenlandske 4.267 4.266 
 21 21  Unoterede aktier, danske 21 21

 36.649 33.306  Balanceværdi, ultimo 27.904 30.317

   Note 17

    Obligationer

 190.755 203.540  Obligationer, danske 201.861 190.097 
 9.689 9.118  Obligationer, udenlandske 9.118 9.689
 
 200.444 212.658  Balanceværdi, ultimo 210.979 199.786
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NOTER

 Koncern Gartnernes Forsikring GS
 (1.000 kr.) (1.000 kr.)

 2017 2018  2018 2017

   Note 18

    Egenkapital

 30.000 30.000  Grundfond 30.000 30.000

 2.697 2.697  Sikkerhedsfond 2.697 2.697

 87.599 103.710  Overført resultat 103.710 87.599
 16.111 4.078  Årets resultat 4.275 15.546
    Reserve for nettoopskrivning efter indre
 - -  værdis metode - 197 565

 103.710 107.788  Overført resultat, ultimo 107.788 103.710

 136.407 140.485  Egenkapital i alt 140.485 136.407 
 

   Note 19

    Anden gæld

 520 433  A-skatter og arbejdsmarkedsbidrag 433 520 
 1.004 1.004  Sociale ydelser og andre afgifter 1.004 1.004 
 40 46  Feriepenge, pension og provision m.v. 46 40 
 2.864 2.821  Feriepengeforpligtelse, funktionærer 2.821 2.864 
 1.956 3.071  Skyldige omkostninger 2.864 1.738

 6.384 7.375   7.168 6.166
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NOTER

Note 20

 Nærtstående parter

Gartnernes Forsikring GS anser følgende som nærtstående parter:
- selskabets direktion og bestyrelse samt disse personers familiemedlemmer
- selskaber kontrolleret af medlemmer af direktion og bestyrelse
- datterselskaber

 Transaktioner og ansættelsesforhold med nærtstående parter er indgået på sædvanlige og markedsbaserede 
vilkår, eller, hvor der ikke findes et entydigt marked, på omkostnings dækkende basis. 
Vederlag til direktion og bestyrelse er i overensstemmelse med selskabets lønpolitik.

Note 21

Sikkerhedsstillelser

 Investeringsaktiver stillet til sikkerhed for forsikringsmæssige hensættelser

Obligationer 203.787
Reassurancens andel af erstatningshensættelserne 6.202

 209.989  
Note 22

Risikooplysninger

Styring af alle Gartnernes Forsikrings risici har vedvarende fokus fra selskabets ledelse.
Der henvises herom til ledelsesberetningen side 6.

Note 23

 Leasingforpligtigelser (Operationel leasing af biler)

Selskabets leasingforpligtigelser på balancedagen udgjorde t.kr. 757.
Heraf forfalder t.kr. 408 inden for de kommende 12 måneder

Note 24
 
Eventualforpligtelser

Selskabet er administrationsselskab i en dansk sambeskatning. Selskabet  hæfter derfor i henhold til selskabs- 
skattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013 for indkomstskatter mv. for de sambeskattede sel-
skaber og fra og med 1. juli 2012 ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royal-
ties og udbytter for disse selskaber.
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Medlemmer af bestyrelse og direktions øvrige ledelseshverv i danske og udenlandske
erhvervsvirksomheder
Selskabet benytter ikke variabel aflønning af bestyrelse, direktion eller øvrige medarbejdere, 
der kan påføre selskabet væsentlige risici.

Bestyrelsens sammensætning og aflønning vedrørende bestyrelsesarbejde
Hanne Bender. Formand for bestyrelsen og medlem af revisionsudvalget.
• Bender - Advokatfirma. Advokat
• A/S Ejendomsselskabet for Gartnernes Forsikring GS. Formand

Ole Snogdal. Næstformand for bestyrelsen og formand for revisionsudvalget.
• Ole Snogdal. Selvstændig økonomikonsulent
• Snogdal Holding ApS. Direktør
• Egehøj Champion Veflinge A/S. Bestyrelsesformand
• House of Mushrooms A/S. Bestyrelsesformand
• Gartneriet Møllerhøj A/S. Bestyrelsesmedlem
• Gartneriet Tvillingegården I/S. Bestyrelsesmedlem
• A/S Ejendomsselskabet for Gartnernes Forsikring GS. Næstformand

Erwin Frederik Hansen. Bestyrelsesmedlem og medlem af revisionsudvalget.
• Gartneriet Svalen. Direktør
• A/S Ejendomsselskabet for Gartnernes Forsikring GS. Bestyrelsesmedlem

Jacob Søegaard Nielsen. Bestyrelsesmedlem og medlem af revisionsudvalget.
• Gartneriet Søegaard Nielsen ApS. Direktør
• Roskilde byråd.
• A/S Ejendomsselskabet for Gartnernes Forsikring GS. Bestyrelsesmedlem

Michael Strange. Bestyrelsesmedlem (valgt af medarbejderne) og medlem af revisionsudvalget.
• Ingen øvrige ledelseshverv

Henning Sternbæk. Bestyrelsesmedlem (valgt af medarbejderne) og medlem af revisionsudvalget.
• Ingen øvrige ledelseshverv

Direktion
Irene Andreasen, adm. direktør og ansvarlig for compliance- og risikostyringsfunktionen
• A/S Ejendomsselskabet for Gartnernes Forsikring GS. Direktør
• Delegeret i AP Pension

LEDELSESHVERV
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DELEGEREDE

Kreds REGION NORDJYLLAND og MIDTJYLLAND

Morten Andersen 8471 Sabroe
Erwin Frederik Hansen 8543 Hornslet
Søren Kjeldgaard 9300 Sæby
Peter Kjær 9800 Hjørring
Per Kjærgaard 8380 Trige
Henning Pedersen 8362 Hørning
Henning Roed 8920 Randers NV
Poul Sørensen 9500 Hobro

Kreds REGION SYDDANMARK og uden for DANMARK

Jørgen Andersen 5220 Odense SØ
Per Hansen 5450 Otterup
Jan Knudsen 5240 Odense NØ
Peter Larsen-Ledet 5250 Odense SV
Anett Madsen 5270 Odense N
Torben Moth Madsen 5220 Odense SØ
Jens Pedersen 5270 Odense N
Jørgen Petersen 6064 Jordrup
Sanne Rohde Vive 5300 Kerteminde
Torben Roll 5270 Odense N
Ole Snogdal 5200 Odense V
Hans Thomsen 6440 Augustenborg
Steen Juul Thomsen 5462 Morud
Steen Uldal Pedersen 6740 Bramming

Kreds REGION SJÆLLAND og HOVEDSTANDEN

Claus Christensen 4632 Bjæverskov
Kurt Christiansen 4632 Bjæverskov
Lars Høgholt 2690 Karlslunde
Johnny E. Petersen 3070 Snekkersten
Sune Simonsen 4281 Gørlev
Jacob Søegaard Nielsen 4000 Roskilde
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Afløbsresultat
Forskellen mellem erstatningshensættelser ved regnskabsårets begyndelse (reguleret for valutaomregnings-
forskelle og diskonteringseffekter) og summen af udbetalte erstatninger i regnskabsåret og den del af erstat-
ningshensættelserne ultimo, der vedrører skader indtruffet i tidligere regnskabsår.

Basiskapital
Udgør egenkapitalen fratrukket værdien af immaterielle aktiver/goodwill.

Bruttoerstatningsprocent Erstatningsudgifter brutto * 100
  Bruttopræmieindtægter

Bruttoomkostningsprocent
Er forholdet mellem forsikringsmæssige driftsudgifter brutto og bruttopræmieindtægter.
  Forsikringsmæssige driftsudgifter brutto * 100
  Bruttopræmieindtægter

Bruttopræmieindtægter
Udgør de reserveregulerede bruttopræmier (indtjent præmie) fratrukket bonus og præmierabatter.

Combined ratio
Er summen af bruttoerstatningsprocent, nettogenforsikringsprocent og bruttoomkostningsprocent.

Diskontering 
Er et udtryk for, at forventede fremtidige betalinger kan afsættes til en lavere værdi i regnskabet end den no-
minelle, idet der i tiden frem til udbetaling sker en forrentning af det afsatte beløb. Størrelsen af diskonteringen 
afhænger af den anvendte markedsbestemte diskonteringsrente og den forventede tid til udbetaling.

Egenkapitalforrentning i procent Årets resultat * 100
  Gns. Egenkapital

Solvenskapitalgrundlag
Udgør egenkapitalen fratrukket værdien af immaterielle aktiver og tillagt forventet fremtidig overskud efter skat 
på indgåede forsikringskontrakter.

 Nettogenforsikringsprocent Afgiven forretning netto * 100
  Bruttopræmieindtæger

Operating ratio
Er lig combined ratio, dog tillagt forsikringsteknisk rente i nævner.
  Bruttoerstatningsudgifter + forsikringsmæssige
  driftsudgifter brutto + resultat af genforsikring * 100
  Bruttopræmieindtægter + forsikringsteknisk rente

Relativt afløbsresultat
Afløbsresultat i forhold til erstatningshensættelserne primo året.

Risikomargen
Det beløb, som selskabet måtte forventes at skulle betale en anden forsikringsvirksomhed for at overtage risiko-
en for, at de faktiske omkostninger ved afvikling af de forsikringsmæssige hensættelser afviger fra bedste skøn.

Solvenskapitalkrav
Det kapitalgrundlag selskabet skal have til rådighed for at med 99,5% sikkerhed ikke at risikere konkurs de 
kommende 12 måneder. Beregnes i henhold til standardmodellen beskrevet i bekendtgørelse om solvens og 
driftsplaner for forsikringsselskaber.

Solvensdækning 
Forholdet mellem solvenskapitalgrundlag og solvenskapitalkrav udtrykt i procent.

ORDFORKLARING



GA
RT

NE
RNES FORSIKRING

GRUNDLAGT I 1908
 

36

NOTATER



GA
RT

NE
RNES FORSIKRING

GRUNDLAGT I 1908
 

37

NOTATER



...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Form 120.04.2019


