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Femårsoversigt

2021 2020 2019 2018 2017
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Resultatposter
Bruttopræmieindtægter 31.257            28.803           28.882           26.945           17.585              
Forsikringsteknisk rente 9                     -10                 2                    -12                 235                  

-30.556           -29.727          -25.148          -23.835          -18.456            
Bruttoerstatningsudgifter (inkl. afløb) -52.700           -41.659          -18.719          -29.358          -20.515            
Forsikringsmæssige driftsomkostninger -11.430           -10.972          -11.219          -13.794          -10.957            
Resultat af afgiven forretning -1.761             -1.579            -2.936            -62                 -299                 

Forsikringsteknisk resultat -34.624           -25.417          -3.990            -16.281          -13.951            

26.121            12.134           8.652             -5.010            29.628              

Årets resultat -8.448             -13.104          4.677             -21.707          24.446              

Afløbsresultat brutto -22.144           -11.932          6.429             -5.524            -2.059              
Afløbsresultat f.e.r. -21.842           -12.263          6.985             -5.440            -2.036              

Balanceposter
Forsikringsaktiver 6.290              6.818             4.068             6.476             3.209               
Forsikringsmæssige hensættelser 158.623           150.766          135.959          147.680          145.860            
Egenkapital i alt 151.770           150.151          163.255          156.871          178.578            
Aktiver i alt 320.380           310.310          305.062          312.264          332.810            

Nøgletal
Bruttoerstatningsprocent 168,6              144,6             64,8               109,0             116,7               
Bruttoomkostningsprocent 36,6                38,1               38,8               41,2               58,0                 
Combined ratio 210,8              188,2             113,8             150,3             176,4               
Operating ratio 210,7              188,3             113,8             150,4             174,1               
Relativt afløbsresultat -14,7               -8,8                4,4                 -3,8                -1,4                  
Egenkapitalforrentning i procent -5,6                 -8,4                2,9                 -12,9              14,7                 

Med virkning fra 1. januar 2018 er Danske Fiskeres Forsikring G/S og Dansk Fartøjsforsikring A/S fusioneret.
Hovedtallene 2017 omfatter Danske Fiskeres Forsikring G/S fra 1. januar - 26. jui 2017,og koncerntal efter køb af Dansk Fartøjs-
forsikring pr. 27. juli 2017.

Bruttoerstatningsudgifter for skader indtruffet i 
regnskabsåret

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente
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Ledelsesberetning

Økonomisk udvikling

Fiskernes Forsikring G/S er et gensidigt selskab som tilbyder arbejdsskade-, ulykkes- og skibsforsikringer. Selskabet er ejet og vil 
fortsat være ejet af fiskerne, på den måde kan selskabet yde den bedste service over for forsikringstagerne. 

På trods af fortsat global Covid-19 pandemi har året igen været præget af pæne investeringsafkast, og selskabet har specielt på aktier 
haft et godt afkast. Stigende inflationsforventninger har betydet yderligere hensættelser på 6,6 mio.kr. vedrørende 
erstatningsforpligtelser på arbejdsskadeområdet. 

Selskabet har i årets løb været ramt af et par større skader indenfor både arbejdsskade- og fartøjsforsikringen som påvirker resul-tatet 
negativt. Der indtegnes løbende fartøjer, og udviklingen følges tæt, så der ikke indtegnes kunder, der oplagt ikke kan bidrage til 
selskabets rentabilitet og vækst.

De seneste år har selskabet reguleret præmierne for arbejdsskadeforsikring med mindre end årets indeks. Med kraftigt stigende 
erstatningsudgifter er spændet mellem præmieindtægter og erstatningsudgifter for stort.  

I begyndelsen af året havde selskabet en tilgang af policer på arbejdsskadeforsikring som følge af, at andre forsikringsselskaber hævede præmien 
betydeligt. 

I årets løb har AES indikeret en stramning i Deres tidligere praksis i sager vedrørende tilskadekomne medhjælpere under uddannelse. 
Da der endvidere i årets løb, både indenfor arbejdsskade- og fartøjsforsikringen, har været et par større skader, påvirkes resultatet 
negativt. Udviklingen inden for Arbejdsskade- og Ulykkesforsikring har betydet, at der har været behov for at øge hensættelserne 

Bestyrelsen har stort fokus på selskabets forretningsmodel. Det er et mål indenfor få år at skabe et forsikringsteknisk resultat der 
balancerer, så selskabet er en relevant aktør for de danske erhvervsfiskere på både kort og lang sigt. Målet hertil er at optimere 
forretningen, herunder b.la. en regulering af præmier og selvrisiko samt skarpere styring af skader og sanering af forsikringsporteføljen.

Det er derfor besluttet, at præmierne for samtlige produkter er hævet fra den 1. januar 2022. På arbejdsskade og ulykke har 
præmieforhøjelsen desværre været markant, men ikke større end efterslæbet på de seneste 5 års indeksreguleringer. Selskabet er fortsat 
meget opmærksom på, at omkostningerne reduceres mest muligt, så der kan opretholdes konkurrencedygtige præmier.

I november måned 2021 meddelte Finanstilsynet, at de ville gennemføre ordinær inspektion i februar 2022. Finanstilsynet har ved 
besøget på selskabets adresse gennemgået det indsendte materiale, der er drøftet med ledelsen og bestyrelsesformanden. Selskabet 
afventer Finanstilsynets endelige afrapportering. 

Årets resultat udviser et underskud på -8,4 mio. kr. før skat, hvor underskuddet sidste år var på -13,1 mio. kr.

Resultatet er betydeligt dårligere end det budgetterede for 2021, der kalkulerede med et underskud på 4,6 mio. kr.

Resultatet skyldes primært en negativ udvikling på arbejdsskade- og ulykkesforsikring, der er påvirket af øgede hensættelser til 
erstatninger på en gruppe sager som følge af foreløbige indikationer fra AES. Resultatet for skibsforsikring er påvirket af enkelte store 
skader. Selvom investeringsafkastet har været på et meget tilfredsstillende niveau, har dette ikke kunnet opveje det negative 
forsikringsresultatet.

Samlet vurderes resultatet som værende utilfredsstillende.

Det forsikringstekniske resultat udviser et underskud på 34,6 mio. kr. mod et underskud på 25,4 mio. kr. i 2020.

Den 1. juli 2020 trådte nye outsourcing regler for finansielle virksomheder i kraft. Gruppe 2-forsikringsselskaberne underlægges nu 
tilsvarende regler, som der gælder for gruppe 1-forsikringsselskaberne efter Solvens II-forordningen. Bekendtgørelsen indeholder 
tilsvarende krav om, at outsourcing virksomheden skal udarbejde en skriftlig outsourcing politik samt særlige krav til kritisk eller vigtig 
outsourcing, herunder en pligt for outsourcing virksomheden til at sikre, at leverandørens risikostyrings- og interne kontrolsystemer er 
tilstrækkelige.

Den 1. juli 2021 trådte bekendtgørelse om kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber i kraft, benævnt 
som IDD regler. Herefter skal et forsikringsselskab sikre, at virksomhedens ansatte, der udøver forsikrings- og 
genforsikringsdistribution, har bestået en prøve, der dokumenterer, at de ansatte besidder de fornødne kompetencer indenfor det 
arbejdsområde, de varetager.

Selskabets følger løbende konsekvenserne af Storbritanniens Brexit fra EU, der umiddelbart har medført indskrænkning i 
fiskeområderne. Når der dertil lægges stærke fiskeribegrænsninger i Østersøen, der tangerer et fiskestop, samt påtænkte 
oplægningsrunder, er dansk fiskeri trængt.  

Erstatningsudgifterne for skader indtruffet i regnskabsåret andrager 30,6  mio. kr. mod 29,7 mio. kr. foregående år, mens afløbet af 
skader indtruffet i tidligere år blev et tab på  22,1 mio. kr. mod 11,9 mio. kr. foregående år. Afløbstabet i 2021 vedrører primært 
arbejdsskader.
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Ledelsesberetning

Mio.kr.     2021      2020      2019      2018      2017

Kapitalgrundlag 149,4              147,4             160,1             154,0             175,7               

Individuelt solvensbehov (ISB) 69,5                53,4               47,8               50,0               52,9                 

Solvensdækning* 215% 276% 335% 308% 332%
*) Nøgletallet beregnet i henhold til § 126 stk. 4 i lov om finansiel virksomhed.

Risikooplysninger
Finansielle risici

Forretningsmæssige risici

Usikkerhed ved indregning og målling

Fremtiden

Selskabets investeringsaktiver, som består af danske realkreditobligationer og børsnoterede kapitalandele, er optaget til markedsværdi.

Med hensyn til hensættelserne hviler disse på et konkret skøn i hver enkelt sag. Da der er tale om en langhalet forretning, er det ikke 
muligt at angive et nærmere beløb for usikkerheden. Usikkerheden minimeres ved løbende overvågning af hver enkelt sag, samt at 
afløbsresultatet følges nøje.

Fiskernes Forsikring G/S er det største fiskerejede forsikringsselskab i Danmark. Det skal de danske erhvervsfiskere kunne mærke i 
form af konkurrencedygtige præmier, hurtig, kompetent og god betjening. Et interessant segment for selskabet er kasko og ansvars-
forsikring på de mellemstore fiskefartøjer, samt arbejdsskade- og ulykkesforsikringer for personer tilknyttet fiskerelaterede virksom-
heder.

Udover selskabets hovedkontor på Frederiksberg arbejdes der fra filialkontoret i Hirtshals og repræsentationskontoret i Thyborøn.

Da Fiskernes Forsikring selv tegner både arbejdsskade-, ulykkes- samt skibsforsikring, har vores medlemmer den størst mulige 
medbestemmelsesret, og ved et eventuelt overskud, skal dette ikke deles med andre. Når der er overskud, vil det enten blive udbetalt 
som bonus, eller anvendt til at styrke selskabets kapitalgrundlag, så Selskabet også fremover kan tilbyde fordelagtige præmier til 
selskabets medlemmer. Ved hver indtegning følges udviklingen tæt, så der ikke indtegnes kunder der oplagt ikke kan bidrage til 
selskabets rentabilitet og vækst.

Selskabets acceptpolitik indeholder regler for indtegning af forsikringsmæssige risici, som er begrænset til at omfatte arbejdsskade-, 
ulykkes- samt skibsforsikringer indenfor dansk erhvervsfiskeri og tilknyttede erhverv. Herudover indtegnes lystbåde og andre fartøjer.

Der foretages løbende vurderinger af risici ved større enkeltstående begivenheder (katastrofer), og der er til imødegåelse af disse risici 
foretaget henlæggelser til en særlig katastrofefond under egenkapitalen, som skal dække sådanne større enkeltstående begivenheder 
indenfor arbejdsskade. Det vurderes derfor, at der ikke er behov for yderligere reassurancedækning end den der er tegnet for 
skibsforsikringen.

Præmieindtægter netto udgør 20,5 mio. kr. mod 17,1 mio. kr. i foregående år.

Erstatningshensættelserne på endnu ikke afgjorte skader (tillagt risikomargen) udgør i alt 155,4 mio. kr. 
pr. 31. december 2021 mod 147,1 mio. kr. foregående år. Erstatningshensættelserne indeholder den nødvendige styrkelse til 
imødegåelse af genoptagelser og usikkerheden ved opgørelse af sagshensættelserne.

Domicilejendommen på Frederiksberg er blevet vurderet af en valuar, og værdireguleringen har medført en opskrivning på 11,2 mio. 
kr. som indgår som en opskrivning af egenkapitalen med fradrag af udskudt skat på 1,1 mio.kr.

Investeringer i værdipapirer foretages i overensstemmelse med den af bestyrelsen fastlagte investeringspolitik, som indeholder retnings-
linjer for sammensætning af selskabets investeringer for at begrænse den totale risiko i forhold til selskabets finansielle styrke. Der 
foretages løbende opfølgning og overvågning af risikomål og afkast af investeringerne.

Stigningen i solvenbehovet kan i al væsentlighed henføres til aktieporteføljen, dels som følge af stigende værdi, dels som følge af øget 
kapitalkrav efter en stigning i EIOPA’s anticykliske tillæg. 

Solvensbehovet ligger indenfor de grænser, selskabet har til opfyldelse heraf. 

Nedenfor fremgår solvensdækningen for de seneste fem regnskabsår til sammenligning:

I overensstemmelse med kravene i solvensbekendtgørelsen har Fiskernes Forsikrings ledelse opgjort selskabets individuelle solvens-
behov, der for 2021 andrager 69,5 mio. kr. mod 53,4 mio kr. i 2020. 

Resultat af investeringsvirksomhed efter overførsel af forsikringsteknisk rente viser et overskud på 26,1 mio. kr. mod 12,1 mio. kr. i 
foregående år. Udviklingen kan primært henføres til store kursgevinster på aktier.
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Ledelsesberetning

Der forventes et forsikringsteknisk resultat med et underskud på ca. 5,2 mio.kr. Effekterne af Brexit og ændringerne i reguleringen af 
fiskeriet i de indre danske farvande kan ligeledes skabe usikkerhed omkring resultat for 2022. Det er endnu usikkert hvordan og i 
hvilket omfang det vil påvirke det Danske Fiskerierhverv, og da dette er selskabets primære kundegrupper vil ændringer her også kunne 
påvirke Fiskernes Forsikring G/S' resultat.

Den geopolitiske situation omkring krisen i Ukraine kan påvirke investeringsafkast væsentligt i negativ retning.

I begyndelsen af 2022 har selskabet lanceret en online forsikringsportal, som vil øge kundernes selvbetjeningsmuligheder. Med 
lancering af forsikringsportalen kan selskabets kunder fremadrettet tilgå en lang række oplysninger om deres kunderforhold online, og 
udveksle oplysninger om police- og skadesforhold. Portalen vil fremadrettet kunne bidrage til at effektiviserer driften af selskabet 
yderligere.

Fremtiden udfordrer selskabet både hvad angår de lovmæssige begrænsninger, der sættes for vore medlemmer, samt den store 
konkurrence fra andre forsikringsselskaber. I den løbende proces for at sikre selskabets fremtid, indgår selskabets forretningsmodel, 
som har stor fokus fra ledelsen. Første skridt mod sorte tal på bundlinjen samt en bæredygtig forsikringsforretning er nu taget, og dette 
vil blive fulgt op med nødvendige tiltag. 

Det er fortsat Fiskernes Forsikrings målsætning, at så meget som muligt af hovedforsikringsforretningen, skal tegnes i medlemmernes 
eget selskab. Et samarbejde eller fusion med andre forsikringsselskaber, for at styrke fiskernes egne forsikringsselskaber, og dermed på 
sigt styrke tilbuddet til medlemmerne og de danske erhvervsfiskere i almindelighed, er selskabet altid åben overfor. 

Fiskernes Forsikring holder løbende øje med, om der er mulighed for at kunne tilbyde medlemmerne andre forsikringsprodukter, så de 
fortsat tilbydes en attraktiv forsikring til så favorabel en præmie som mulig.
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Oplysning om ledelseshverv 

Allan Buch, formand
Bestyrelsesformand i: • Fiskernes Forsikring G/S

• Middelfart Service A/S
• Middelfart Spildevand A/S
• Middelfart Spildevand Holding A/S
• Trefor El-Net A/S
• Trefor El-Net Øst A/S

Bestyrelsesmedlem i: • Trefor Varme A/S
• Trefor Vand A/S

Jan Nicolai Hansen, næstformand
Bestyrelsesformand i: • Hanstholm Fiskeriforening

• Hanstholm Udviklingsselskab A/S

Bestyrelsesmedlem i: • Fiskernes Forsikring G/S
• Hanstholm Havn
• FF Skagen A/S

Scandic Pelagic A/S
• Danske Fiskeres Forarbejdningsindustri A/S
• Pack and Sea A/S

Administrerende direktør i: • J.N.H Holding ApS

Svend-Erik Andersen
Bestyrelsesformand i: • Danske Fiskeres Forarbejdningsindustri A/S

Bestyrelsesmedlem i: • Fiskernes Forsikring G/S

Administrerende direktør i: • FN 462 Jeanne ApS
• Jeanne Strandby ApS

Alfred Fisker Hansen
Bestyrelsesformand i: • Generationsskifteselskabet Thyborøn-Thorsminde A/S

Bestyrelsesmedlem i: • Fiskernes Forsikring G/S
• Pack and Sea A/S
• Thyborøns Kvoteselskab A/S
• Thyborøn Havns Fiskeriforening A/S
• Thyborøn Havn
• Danske Fiskeres Forarbejdningsindustri A/S

Administrerende direktør i: • Thyborøn Havns Fiskeriforening A/S

Palle Heinrich
Bestyrelsesmedlem i: • Fiskernes Forsikring G/S

• Als Haller Aps

Administrerende direktør i: • Als Fisk Aps
• Als Haller Aps
• Namm 2019 ApS

Peter Jensen
Bestyrelsesmedlem i: • Fiskernes Forsikring G/S

• Hirtshals Fiskernes Handelsselskab A.M.B.A.
• Hirtshals Marineolie ApS
• Hirtshals Fiskeriforening

Administrerende direktør i: • HG29 Stine Marie ApS

Selskabets bestyrelse har på tidspunktet for årsrapportens godkendelse oplyst følgende om de ledelseshverv, som medlemmerne 
beklæder i andre erhvervsvirksomheder.
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Oplysning om ledelseshverv , fortsat

Aage Almtoft
Bestyrelsesmedlem i: • Fiskernes Forsikring G/S

Administrerende direktør i: • Almtoft Invest ApS

Efterfølgende begivenheder

Resultatdisponering for 2021

t.kr.

Årets resultat -8.448              
Overført resultat 129.084           

Til disposition 120.636           

som af bestyrelsen foreslås disponeret således:

Overført resultat 120.636           

120.636           

Der er ikke indtruffet hændelser efter regnskabsårets udløb og frem til i dag, som rykker på vurderingen af årsrapporten.
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Ledelsespåtegning

Frederiksberg, den 17. marts 2022

Direktion

Sejer Christensen

Bestyrelse

Allan Buch Jan Nicolai Hansen Svend-Erik Andersen
(formand) (næstformand)

Alfred Fisker Hansen Palle Heinrich Peter Jensen

Aage Almtoft

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for 
Fiskernes Forsikring, gensidigt selskab.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed og selskabets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. decem-
ber 2021 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske 
forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes af.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Konklusion 

Hvad har vi revideret

Grundlag for konklusion

Uafhængighed

Valg

Centrale forhold ved revisionen

Hvordan vi har behandlet det 

centrale forhold ved revisionen

Vi udførte risikovurderingshandlinger med henblik på at opnå en 
forståelse af it-systemer, forretningsgange og relevante kontroller 
vedrørende skadesbehandling og opgørelse af 
erstatningshensættelser og hensættelser for løbende ydelser. For 
kontrollerne vurderede vi, om de var designet og implementeret til 
effektivt at adressere risikoen for væsentlig fejlinformation.

Vi anvendte vores egne aktuarer til at vurdere de af selskabet 
anvendte aktuarmæssige metoder og modeller samt anvendte 
forudsætninger og foretagne beregninger. For en stikprøve af 
erstatningshensættelser og hensættelser for løbende ydelser 
testede vi beregningen og anvendte data til underliggende 
dokumentation.

Vi vurderede og udfordrede de anvendte metoder, modeller og 
betydelige forudsætninger ud fra vores erfaring og 
branchekendskab med henblik på at sikre, at disse er i 
overensstemmelse med regulatoriske og regnskabsmæssige krav. 
Dette omfattede en vurdering af kontinuiteten i grundlaget for 
opgørelsen af erstatningshensættelser og hensættelser for løbende 
ydelser.

Vi testede stikprøvevist beregningen af de opgjorte hensættelser.

Vi vurderede om oplysningerne om hensættelserne var passende.

Centralt forhold ved revisionen

Måling af erstatningshensættelser og hensættelser for løbende ydelser

Selskabets erstatningshensættelser og hensættelser for løbende ydelser udgør i alt 
DKK 141 mio., hvilket udgør 44% af den samlede balance.

Erstatningshensættelser og hensættelser for løbende ydelser opgøres som 
nutidsværdien af de betalinger, som selskabet efter bedste skøn må forventes at skulle 
afholde i anledning af forsikringsbegivenheder, som har fundet sted til og med 
balancedagen ud over de beløb, som allerede er betalt i anledning af sådanne 
begivenheder. Herudover indgår direkte og indirekte omkostninger i forbindelse med 
afviklingen af erstatningsforpligtelserne.

Regnskabsmæssige skøn over erstatningshensættelser og hensættelser for løbende 
ydelser er et erfaringsbaseret skøn ved anvendelse af historiske skadesdata og 
komplekse aktuarmæssige metoder og modeller, hvori indgår betydelige 
forudsætninger om frekvens og omfang af forsikringsbegivenheder i henhold til 
forsikringskontrakterne.
 
Vi fokuserede på målingen af erstatningshensættelser og hensættelser for løbende 
ydelser, fordi det regnskabsmæssige skøn i sin natur er komplekst og påvirket af 
subjektivitet og dermed forbundet med høj grad af skønsmæssig usikkerhed.

Der henvises til årsregnskabets omtale af ”Erstatningshensættelser” og ”Hensættelser 
for løbende ydelser” i note 1 Anvendt regnskabspraksis samt ”afløbsresultat” i 
femårsoversigt, jf. note 2.

Vi udførte vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision (ISA) 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 
revisionen af regnskabet.

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

Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale 
retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har 
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i overensstemmelse med disse krav og IESBA Code.

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

Vi blev første gang valgt som revisor for Fiskernes Forsikring, gensidigt selskab den 27. april 2019 for regnskabsåret 2019. Vi er 
genvalgt årligt ved generalforsamlingsbeslutning i en samlet sammenhængende opgaveperiode på tre år frem til og med regnskabsåret 
2021.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 
2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 i overensstemmelse med lov om 
finansiel virksomhed.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsprotokollat til revisionsudvalget og bestyrelsen.

Årsregnskabet for Fiskernes Forsikring, gensidigt selskab for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 omfatter resultatopgø-relse, 
totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis (”regnskabet”). 

Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores revision af regnskabet for 
2021. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af regnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi 
afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold.

Til medlemmerne i Fiskernes Forsikring, gensidigt selskab
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Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsens ansvar for regnskabet

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

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

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der 
på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig 
tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revi-
sionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere 
vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, 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 regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet 
afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet 
i overensstemmelse med kravene i lov om finansiel virksomhed. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel 
virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab 
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold 
vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, 
medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men 
er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med ISA og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid 
vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer 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 regnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med ISA og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige 
vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

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

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

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

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, 
udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at 
danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
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Hellerup, den 17. marts 2022
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 77 12 31

Jesper Edelbo Per Rolf Larssen
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor
mne10901 mne24822

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt 
betydelige revisionsmæssige 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 vedrørende uafhængighed, og oplyser den 
om alle relationer og andre forhold, der med rimelighed kan tænkes at påvirke vores uafhængighed og, hvor dette er relevant, anvendte 
sikkerhedsforanstaltninger eller handlinger foretaget for at eliminere trusler.

Med udgangspunkt i de forhold, der er kommunikeret til den øverste ledelse, fastslår vi, hvilke forhold der var mest betydelige ved 
revisionen af regnskabet for den aktuelle periode 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 tilfælde, hvor 
vi fastslår, at forholdet ikke skal kommunikeres i vores revisionspåtegning, fordi de negative konsekvenser heraf med rimelighed ville 
kunne forventes at veje tungere end de fordele, den offentlige interesse har af sådan kommunikation.
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Resultatopgørelse for 2021

2021 2020
Note t.kr. t.kr.

Forsikringsvirksomhed
Præmieindtægter:
Bruttopræmier 3 30.860              31.178             
Afgivne forsikringspræmier 4 -10.456            -12.948            
Ændring i præmiehensættelser 398                  -2.375              
Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser 4 -296                 1.279               

Præmieindtægter f.e.r., i alt 20.506              17.134             

Forsikringsteknisk rente f.e.r 5 9                      -10                   

Erstatningsudgifter:
Udbetalte erstatninger -39.599            -32.392            
Modtaget genforsikringsdækning 4 7.146               6.358               
Ændring i erstatningshensættelser -12.320            -8.161              
Ændring i risikomargen -781                 -1.106              
Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser 4 -293                 789                  

Erstatningsudgifter f.e.r., i alt -45.847            -34.512            

Forsikringsmæssige driftsomkostninger:
Erhvervelsesomkostninger, provisioner -811                 -606                 
Administrationsomkostninger 6 -10.619            -10.366            
Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskab 4 2.138               2.943               

Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt -9.292              -8.029              

Forsikringsteknisk resultat -34.624            -25.417            

Investeringsvirksomhed
Renteindtægter og udbytter mv. 7 3.439               3.477               
Kursreguleringer 8 18.130              11.881             
Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed -286                 -70                   

Investeringsafkast, i alt 21.283              15.288             

Forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige hensættelser 5 4.838               -3.154              

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente 26.121              12.134             

Andre indtægter 55                    179                  

Resultat før skat -8.448              -13.104            
Skat af årets resultat 9 -                   -                   

Årets resultat -8.448              -13.104            

Totalindkomstopgørelse:

Årets resultat -8.448              -13.104            
Anden total indkomst 11.171              -                   
Udskudt skat af anden total indkomst -1.104              -                   

Årets totalindkomst 1.619               -13.104            
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Balance pr. 31.12.2021
Aktiver

2021 2020
Note t.kr. t.kr.

Immaterielle anlægsaktiver 10 2.397               2.758               

Immaterielle aktiver, i alt 2.397               2.758               

Driftsmidler 12 114                  168                  
Domicilejendom 11 24.500              13.414             

Materielle aktiver, i alt 24.614              13.582             

Kapitalandele 100.838            92.453             
Obligationer 182.414            186.670           

Andre finansielle investeringsaktiver, i alt 283.252            279.123           

Investeringsaktiver, i alt 283.252            279.123           

Genforsikringsandele af præmiehensættelser 1.689               1.984               
Genforsikringsandele af erstatningshensættelser 1.684               2.015               

Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, i alt 3.373               3.999               

Tilgodehavender hos forsikringstagere 2.917               2.819               

Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter, i alt 2.917               2.819               

Andre tilgodehavender 103                  16                    

Tilgodehavender, i alt 6.393               6.834               

Aktuelle skatteaktiver 312                  196                  
Likvide beholdninger 2.386               6.180               

Andre aktiver, i alt 2.698               6.376               

Tilgodehavende renter -                   684                  
Andre periodeafgrænsningsposter 1.026               953                  

Periodeafgrænsningsposter, i alt 1.026               1.637               

Aktiver, i alt 320.380            310.310           
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Balance pr. 31.12.2021
Passiver

2021 2020
Note t.kr. t.kr.

Opskrivningshenlæggelse, ejendom 21.134              11.067             
Henlæggelse til katastrofefond 10.000              10.000             
Overført resultat 120.636            129.084           

Egenkapital, i alt 151.770            150.151           

Præmiehensættelser 3.229               3.626               
Erstatningshensættelser 49.560              39.380             
Hensættelser for løbende ydelser 91.806              94.513             
Risikomargen på skadesforsikringskontrakter 14.028              13.247             

Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt 158.623            150.766           

Udskudte skatteforpligtelser 1.104               -                   
Pensioner og lignende forpligtelser 835                  235                  

Hensatte forpligtelser, i alt 1.939               235                  

Gæld i forbindelse med direkte forsikring 239                  90                    
Gæld i forbindelse med genforsikring 4.431               5.404               
Anden gæld 3.378               3.664               

Gæld, i alt 8.048               9.158               

Passiver, i alt 320.380            310.310           

Femårsoversigt 2
Opgørelse til dagsværdi 13
Følsomhedsanalyser 14
Risikooplysninger 15
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Egenkapitalopgørelse for 2021

Overført 
overskud

Opskrivnings 
henlæggelse 

ejendom
Henlæggelse til 
katastrofe-fond I alt

t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Egenkapital 01.01.2020 142.188          11.067           10.000              163.255           
Årets resultat -13.104          -                 -                   -13.104            
Anden totalindkomst -                 -                 -                   -                   

Egenkapital 31.12.2020 129.084          11.067           10.000              150.151           

Årets resultat -8.448            -                 -                   -8.448              
Anden totalindkomst -                 10.067           -                   10.067             

Egenkapital 31.12.2021 120.636          21.134           10.000              151.770           

Selskabets kapitalgrundlag udgør følgende:

Egenkapital jf. ovenfor 151.770           
Immaterielle anlægsaktiver -2.397              

Kapitalgrundlag 149.373           
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Noter

1. Anvendt regnskabspraksis

Principper for indregning

Regnskabsmæssige skøn

Resultat af forsikringsvirksomhed
Præmieindtægter

Forsikringsteknisk rente

Erstatningsudgifter

Forsikringsmæssige driftsomkostninger

Den del af erstatningsudgifterne, der kan henføres til løbetidsforkortelse og ændring i den anvendte diskonteringssats opføres under 
posten forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige hensættelser.

Den andel af de forsikringsmæssige driftsomkostninger, der kan henføres til erhvervelse og fornyelse af forsikringsbestanden, opføres 
under erhvervelsesomkostninger. Samtlige erhvervelsesomkostninger udgiftsføres ved forsikringernes tegning. I de forsikringsmæssige 
driftsomkostninger indgår domicilejendommens driftsresultat samt afskrivninger.

Administrationsomkostninger omfatter de periodiserede udgifter, der kan henføres til regnskabsåret.

Af det samlede resultat af investeringsvirksomheden overføres et beregnet renteafkast (forsikringsteknisk rente) til resultat af 
forsikringsvirksomhed. Renteafkastet beregnes på grundlag af årets gennemsnitlige præmiehensættelser. Som rente sats anvendes den 
løbetidsafhængige sats som anvendes til diskontering af de forsikringsmæssige hensættelser.

Den del af årets ændring af erstatningshensættelserne og hensættelser til løbende ydelser, der kan henføres til diskontering fradrages i 
investeringsafkastet under posten forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige hensættelser.

Erstatningsudgifter indeholder årets betalte erstatninger og renteydelser reguleret for bevægelserne i erstatningshensættelserne svarende 
til kendte og forventede erstatningsudgifter vedrørende regnskabsåret.

Endvidere indgår forskellen (afløbsresultatet) mellem de i regnskabsåret udbetalte og hensatte erstatninger vedrørende skader  ind-
truffet i tidligere år og erstatningshensættelserne ved regnskabsårets begyndelse, samt ændring i anvendt risikomargen

I erstatningsudgifterne indregnes direkte og indirekte omkostninger til skadesbehandling. Indirekte omkostninger henføres på baggrund 
af et skønnet ressourceforbrug beregnet på medarbejderressourcer.

- erstatningshensættelserne i balancen ved årets begyndelse, reguleret for diskonteringseffekter, og
- summen af de i regnskabsåret udbetalte erstatninger, der vedrører skader indtruffet i tidligere regnskabsår, og den del af 
erstatningshensættelserne, der vedrører skader indtruffet i tidligere regnskabsår.

Præmieindtægten for arbejdsskadeforsikring og ulykkesforsikring er opgjort på grundlag af indgåede bemandingslister for det enkelte 
regnskabsår. Den opgjorte præmieindtægt er herefter reguleret for hensættelser til imødegåelse af tab på præmierestancer.

Præmieindtægten vedrørende skibsforsikring omfatter årets opkrævede præmier med fradrag af de til genforsikring afgivne præmier 
reguleret for hensættelser til imødegåelse af tab på præmierestancer.

Præmieindtægten er periodiseret i overensstemmelse med forsikringernes dækningsperiode.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til seneste regnskabsår.

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er 
sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er forbundet med skøn over, hvordan fremtidige 
begivenheder påvirker disse. De udøvede skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige, men som er usikre 
eller uforudsigelige. De faktiske resultater kan således fravige fra det foretagne skøn.

De væsentligste skøn og vurderinger vedrører fastsættelsen af dagsværdi for ejendom samt opgørelsen af forsikringsmæssige 
hensættelser, hvor afløbsresultatet for erstatningshensættelserne opgøres som forskellen mellem:

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed med tilhørende bekendtgørelse om finansielle rapporter for 
forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.
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Noter

1. Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente
Renter mv.

Kursreguleringer 

Renteudgifter

Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver

Skat

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver

Driftsmidler

Automobiler 5 år
Inventar og edb-anlæg mv. 3 - 5 år

Domicilejendom

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende brugstider for aktiverne:

Domicilejendommen værdiansættes til omvurderet værdi svarende til dagsværdi på vurderingstidspunktet med fradrag af akkumu-
lerede afskrivninger. Dagsværdien opgøres på grundlag af Finanstilsynets retningslinjer om afkastmetoden, hvilket betyder, at ejen-
dommen værdiansættes på grundlag af ejendommens forventede ordinære driftsbudget og et af ledelsen fastsat afkastkrav.

Der foretages afskrivning af ejendommen over dennes skønnede brugstid, som er fastsat til 50 år. Der foretages ikke afskrivning på 
grund. Ved fastlæggelse af afskrivningsgrundlag er indregnet restværdi ved udgangen af brugstiden.

Opskrivning af ejendommens værdi indgår direkte i posten opskrivningshenlæggelser under egenkapitalen, med mindre opskrivninger 
modsvarer tidligere nedskrivninger som føres via resultatopgørelsen. Nedskrivninger, som ikke modsvarer tidligere opskrivninger, føres 
via resultatopgørelsen.

Under hensyntagen til forventningerne i selskabets planlægningsperiode for de kommende 3 år, hvor der forventes beskedne resultater 
og henset til selskabets bundfradrag på 1 mio.kr. er der ikke indregnet skatteaktiv af skatteværdi af fremførbare skattemæssige 
underskud. Skatteværdien af ikke indregnet skatteaktiv, efter modregning af underskud i udskudt skat af opskrivning, oplyses i noterne.

Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger eller til genindvindingsværdien såfremt denne er lavere.

Ved opgørelsen af kostprisen indregnes alle omkostninger, der kan henføres til udviklingen af software, og som sandsynligvis vil frem-
bringe økonomiske fordele for selskabet. Alle øvrige omkostninger udgiftsføres løbende.

Software afskrives lineært over den forventede levetid på 5 til 7 år. Afskrivningsperioden regnes fra ibrugtagelse. Af- og nedskrivnin-
gen indregnes under administrationsomkostninger.

Driftsmidler omfattende automobiler, inventar og edb-anlæg måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det 
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter af-
sluttet brugstid.

Realiserede kursgevinster og -tab ved salg af obligationer opgøres som forskellen mellem salgssummen og den bogførte værdi primo 
regnskabsåret eller anskaffelsessummen, såfremt de afhændede obligationer er erhvervet i regnskabsåret.

Renteudgifter omfatter renteomkostninger til kreditorer samt tillæg og renter vedrørende restskat.

Handelsomkostninger ved anskaffelse og salg af investeringsaktiver udgiftsføres under denne post i resultatopgørelsen.

Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver omfatter herudover gebyrer og andre omkostninger, som er direkte forbundet med 
forvaltningen af investeringsaktiverne.

Skat af årets resultat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger 
samt anvendelse af fremført underskud fra tidligere år.

Renter mv. indeholder de i regnskabsåret indtjente renter og udbytte.

Såvel realiserede som urealiserede gevinster og tab på obligationer og aktier samt gevinster og tab ved udtrækning af obligationer 
indgår under kursreguleringer.

Udskudt skat hensættes med 22 % af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. For den skat, der 
påhviler opskrivning af domicilejendom, foretages hensættelse til udskudt skat af den del af opskrivningen, som forventes udløst ved et 
salg til bogført værdi under hensyntagen til forventet modregning af fremførbart skattemæssigt underskud.
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Noter

1. Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Obligationer og kapitalandele 

Finansielle instrumenter

Tilgodehavender

Likvide beholdninger

Periodeafgrænsningsposter

Præmiehensættelser

Erstatningshensættelser

Hensættelser for løbende ydelser

Risikomargen på skadesforsikringskontrakter

Pensionsforpligtelse

2. Femårsoversigt

Risikomargen opgøres ud fra den forsimplede metode, hvorunder der anvendes en fast faktor for den forventede beløb, en virksomhed 
skal betale en erhverver af en forsikringsbestand for overtagelse risikoen for, at de faktiske udgifter i forbindelse med afvikling af de 
forsikringsmæssige hensættelser afviger fra bedste skøn.

Pensionsforpligtelsen opgøres som den tilbagediskonterede værdi af selskabets fremtidige pensionsudbetalinger til en fratrådt direktør.

Femårsoversigten fremgår af ledelsesberetningen side 2

3.    et erfaringsbaseret skøn over anmeldte forsikringsbegivenheder, der ikke har været genstand for sag-for-sag vurdering, og
4.    et erfaringsbaseret skøn over forsikringsbegivenheder, som er indtruffet inden balancedagen, men som er uanmeldte på
       tidspunktet for regnskabets udarbejdelse.

Erstatningshensættelserne er diskonteret ved anvendelse af EIOPA’s risikofrie rentekurve ekskl. volatilitetstillæg.

Erstatningshensættelser indeholder endvidere de beløb der efter bedste skøn forventes at skulle afholdes til direkte og indirekte 
omkostninger i forbindelse med afviklingen af erstatningsforpligtelserne.

Omfatter den kapitaliserede værdi af de erstatninger, som udbetales i form af løbende ydelser. Hensættelserne er opgjort med den 
variable rentestruktur som løbende fastsættes af Finanstilsynet. Der er anvendt EIOPA’s risikofrie rentekurve ekskl. volatilitetstillæg, 
med korrektion for forventninger til inflation og løntalsudvikling.

Præmiehensættelserne udgør som minimum summen af den andel af bruttopræmierne, der svarer til den del af forsikringsperioden, der 
forløber efter balancedagen. Præmiehensættelsen indeholder ikke diskontering. Selskabet har ikke præmieopkrævninger, der dækker 
mere end 12 måneder, hvorfor diskontering af præmiehensættelsen ikke skønnes at være væsentlig.

Erstatningshensættelserne opgøres som summen af de beløb, som selskabet efter bedste skøn må forventes af skulle betale i anledning 
af forsikringsbegivenheder, som har fundet sted indtil balancedagen ud over de beløb, som allerede er betalt i anledning af sådanne 
begivenheder.

Erstatningshensættelserne opgøres som summen af de forventede erstatningsbeløb og omkostninger efter:
1.    en sag-for-sag vurdering af anmeldte forsikringsbegivenheder,
2.    et erfaringsbaseret skøn over utilstrækkeligt oplyste forsikringsbegivenheder, der har været genstand for sag-for-sag vurdering,

Finansielle instrumenter indregnes på afregningsdagen. Såfremt afregningsdatoen ligger efter balancedagen, optages forpligtelsen i 
balancen svarende til værdien af afregningsprisen.

Tilgodehavender optages til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab på baggrund af en individuel 
vurdering.

Likvide beholdninger måles til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter omfatter tilgodehavende renter samt udgifter, der er afholdt før balancetidspunktet, men som vedrører 
efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Præmiehensættelserne opgøres som summen af de beløb, som efter bedste skøn må forventes at skulle betales i anledning af forsik-
ringsbegivenheder, som må forventes at finde sted efter balancedagen, og som er dækket af de indgåede forsikringskontrakter.

Børsnoterede obligationer og kapitalandele måles til dagsværdi svarende til den på balancetidspunktet senest noterede børskurs for alle 
handler. Udtrukne obligationer måles til pari.
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Noter
Arbejdsskade Ulykkesfor- Skibsforsik-

forsikring sikring ring I alt
t. kr. t. kr. t. kr. t. kr

3. Præmieindtægter
Opkrævet bruttopræmier, Danmark Bruttopræmier 9.743             1.260             19.857              30.860             

Brutto præmieindtægter Bruttopræmier 9.777             1.260             20.220              31.257             
Bruttoerstatningsudgifter Udbetalte erstatninger -32.209          -1.923            -17.786            -51.919            
Ændring i risikomargen Ændring i risikomargen -880               -3                   102                  -781                 
Brutto driftsomkostninger -3.504            -743               -7.182              -11.430            
Resultat af genforsikring -                 -                 -1.761              -1.761              

-26.816          -1.410            -6.408              -34.634            
Forsikringsteknisk rente -                 -                 9                      9                      
Forsikringsteknisk resultat -26.816          -1.410            -6.399              -34.625            

Antal skader 56                  7                    202                  265                  
Erstatninger gennemsnitligt 197                240                85                    230                  
Erstatningsfrekvens af antal helårsbeskæftiget 0,20               0,02               -                   -                   
Antal forsikringer, skibsforsikring -                 -                 2.703               2.703               
Erstatningsfrekvens, skibsforsikring -                 -                 0,07                 0,07                 

2020
Opkrævet bruttopræmier, Danmark 7.555             1.207             22.416              31.178             

Brutto præmieindtægter 7.668             1.207             19.927              28.803             
Bruttoerstatningsudgifter -22.345          -883               -17.326            -40.553            
Ændring i risikomargen -953               -75                 -78                   -1.106              
Brutto driftsomkostninger -3.421            -726               -6.826              -10.972            
Resultat af genforsikring -                 -                 -1.579              -1.579              

-19.050          -476               -5.881              -25.407            
Forsikringsteknisk rente -                 -                 -10                   -10                   
Forsikringsteknisk resultat -19.050          -476               -5.891              -25.417            

Antal skader 53                  9                    222                  284                  
Erstatninger gennemsnitligt 207                95                  59                    174                  
Erstatningsfrekvens af antal helårsbeskæftiget 0,19               0,03               -                   -                   
Antal forsikringer, skibsforsikring -                 -                 2.876               2.876               
Erstatningsfrekvens, skibsforsikring -                 -                 0,08                 0,08                 

2021 2020
t.kr. t.kr.

4. Resultat af genforsikring
Afgivne forsikringspræmier -10.456            -12.948            
Ændring genforsikringsandel af præmiehensættelser -296                 1.279               
Modtagen genforsikringsdækning 7.146               6.358               
Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser -293                 789                  
Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskab 2.138               2.943               

-1.761              -1.579              

5. Forsikringsteknisk rente mv.
Forsikringsteknisk rente -9                     10                    
Ændring i hensættelse vedr. ændring af diskonteringssats 4.085               -3.641              
Ændring i erstatningshensættelse som følge af diskontering 762                  477                  

4.838               -3.154              

Selskabets aktiviteter består af direkte tegning af arbejdsskadeforsikringer og ulykkesforsikringer for personer beskæftiget ved dansk 
erhvervsfiskeri samt forsikring af fiskefartøjer, lystfartøjer og erhvervsfartøjer.
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Noter Administrationsomkostninger

2021 2020
t.kr. t.kr.

6. Administrationsomkostninger
Lønninger og honorar m.v. Lønninger Honorar til bestyrelsen 8.592               7.191               
Pensionsbidrag 782                  823                  
Andre udgifter til social sikring 34                    29                    

Personaleomkostninger i alt 9.408               8.043               

Andre administrationsomkostninger 5.847               6.345               
Afskrivninger, ejendomme 86                    86                    
Afskrivninger på inventar og edb-anlæg 102                  99                    
Afskrivninger på edb-software 783                  737                  
Lønsumsafgift og bidrag til Finanstilsynet 1.164               1.070               
Overført skadesbehandlingsomkostninger til erstatninger -6.771              -6.014              

10.619              10.366             

Af administrationsomkostningerne udgør det samlede vederlag til:
Bestyrelsen 1.082               1.099               
Direktionen 2.661               3.066               

3.743               4.165               

Det gennemsnitligt antal beskæftigede udgør 9 personer (2020 9 personer).

Der er udbetalt følgende honorarer til medlemmerne af bestyrelsen og direktionen i 2021.

Bestyrelse:
Allan Buch, formand 309                  307                  
Jan Nicolai Hansen, næstformand 201                  200                  
Peter Gammelvind -                   63                    
Aage Almtoft 201                  137                  
Svend-Erik Andersen 93                    115                  
Alfred Fisker Hansen 93                    92                    
Palle Heinrich 93                    92                    
Peter Jensen 93                    92                    

Direktion:
Sejer Christensen, direktør 1.551               1.540               
Per Wistisen, direktør (fratrådt 22. september 2021) 1.110               1.526               
Selskabet har ikke yderligere væsentlige risikotagere.

Direktion og bestyrelsen har alene fast løn.

Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer:
PwC:
Honorar for lovpligtig revision 300                  295                  
Andre erklæringsopgaver med sikkerhed -                   -                   
Honorar for skatterådgivning -                   -                   
Andre ydelser -                   -                   

300                  295                  

7. Renteindtægter og udbytte mv.
Renter, obligationsbeholdning 1.624               2.449               
Udbytte aktiebeholdning 1.775               982                  
Øvrige renter 40                    46                    

3.439               3.477               

Fratrædelsesomkostninger til tidligere direktør indgår i årsrapporten med 1.149 t.kr.
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Noter
2021 2020
t.kr. t.kr.

8. Kursreguleringer
Obligationer -1.996              -1.425              
Aktier 20.126              13.306             

18.130              11.881             

9. Skat
Aktuel selskabsskat -                   -                   
Regulering vedrørende tidligere år -                   -                   
Ændring af udskudt skat -                   -                   

-                   -                   

Effektiv skat
22% af resultat før skat -1.859              -2.883              
Bundfradrag -                   -                   
Anvendt underskud fra tidligere år -                   -                   
Ikke indregnet skatteaktiv vedrørende underskud 1.859               2.883               
Udskudt skat indregnet i anden Totalindkomst 1.104               -                   

1.104               -                   

Ikke indregnet netto skatteaktiv vedrørende forskelsværdier og underskud udgør 5 mio.kr.

10. Immaterielle aktiver (software)
Anskaffelsessum 01.01.2021 5.967               7.518               
Årets tilgang 422                  326                  
Årets afgang -                   -1.877              

Anskaffelsessum 31.12.2021 6.389               5.967               

Af- og nedskrivninger 01.01.2021 -3.209              -4.349              
Tilbageførte afskrivninger ved afgang -                   1.877               
Årets af- og nedskrivninger Afskrivninger på edb-software -783                 -737                 

Af- og nedskrivninger 31.12.2021 -3.992              -3.209              

Bogført værdi 31.12.2021 2.397               2.758               
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Noter
2021 2020
t.kr. t.kr.

11. Domicilejendom
Ejendom Platanvej 12, Frederiksberg
Anskaffelsessum primo 1.575               1.575               
Tilbageførsel ved afgang -                   -                   

Anskaffelsessum 31.12.2021 1.575               1.575               

Opskrivninger 01.01.2021 12.590              12.590             
Tilbageførsel ved afgang -                   -                   
Årets op-/nedskrivning 11.171              -                   

Opskrivninger netto 31.12.2021 23.761              12.590             

Afskrivninger 01.01.2021 -752                 -666                 
Tilbageførsel af afskrivninger ved afgang -                   -                   
Årets afskrivninger Afskrivninger, ejendomme -86                   -86                   

Afskrivninger 31.12.2021 -838                 -752                 

Omvurderet værdi 01.01.2021 13.414              13.500             
Årets op-/nedskrivning 11.171              -                   
Afgange ved salg af ejendom -                   -                   
Årets afskrivning -86                   -86                   

Omvurderet værdi 31.12.2021 24.500              13.414             

Den anvendte afkastprocent ved værdiansættelse af ejendomme udgør 2,20% for ejendommen på Frederiksberg

12. Driftsmidler
Anskaffelsessum 01.01.2021 883                  1.795               
Årets tilgang 48                    -                   
Årets afgang -                   -913                 

Anskaffelsessum 31.12.2021 931                  883                  

Afskrivninger 01.01.2021 -715                 -1.529              
Tilbageførsel af afskrivninger ved afgang -                   913                  
Årets afskrivninger Afskrivninger på inventar og edb-anlæg -102                 -99                   

Afskrivninger 31.12.2021 -817                 -715                 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2021 114                  168                  

13. Opgørelse til dagsværdi
Markedspriser
Obligationer 182.414            186.670           
Kapitalandele 100.838            92.453             

Markedspriser i alt 283.252            279.123           

Ikke observarbare input
Domicilejendom 24.500              13.414             

Ikke observarbare input i alt 24.500              13.414             

I alt 307.752            292.451           

Vedrørende specifikation af værdiansættelse baseret på ikke observerbare input henvises til note 11.
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Noter

14. Følsomhedsanalyser

Påvirkning af 
resultat og 
egenkapital

t.kr.

Hændelse – påvirkning af egenkapital og kapitalgrundlag
Rentestigning på 0,7 - 1,0 pct. point -7.415              
Rentefald på 0,7 – 1,0 pct. point 9.444               
Aktiekursfald på 12 pct. -12.101            
Ejendommens prisfald på 8 pct. -1.960              
Valutarisiko (VAR 99) -290                 
Tab på modparter på 8 pct. -1.380              

15. Risikooplysninger
Finansielle risici

Forretningsmæssige risici

Usikkerheder ved indregning og måling

Investeringer i værdipapirer foretages i overensstemmelse med en af bestyrelsen fastlagt investeringspolitik, som indeholder retnings-
linjer for sammensætning af selskabets investeringer for at begrænse den totale risiko i forhold til selskabets finansielle styrke. Der 
foretages løbende opfølgning og overvågning af risikomål og afkast af investeringerne.

Selskabets acceptpolitik indeholder regler for indtegning af forsikringsmæssige risici, som er begrænset til alene at omfatte 
arbejdsskade-,  ulykkes- samt skibsforsikringer indenfor dansk erhvervsfiskeri samt lystfartøjer og erhvervsfartøjer.

Der foretages løbende vurderinger af risici ved større enkeltstående begivenheder (katastrofer), og der er til imødegåelse af disse risici 
foretaget henlæggelser til en særlig katastrofefond under egenkapitalen, som skal dække sådanne større enkeltstående begivenheder 
indenfor arbejdsskader, og der er derfor ikke skønnet behov for yderligere reassurancedækning end den der er tegnet for 
skibsforsikringen.

Selskabets investeringsaktiver er sikkert værdifastsat, da der primært er tale om danske realkreditobligationer og børsnoterede kapital-
andele.  Med hensyn til hensættelserne hviler disse på et konkret skøn i hver enkelt sag. Da der er tale om en langhalet forretning, er det 
ikke muligt at angive et nærmere beløb for usikkerheden. Usikkerheden minimeres ved løbende overvågning af hver enkelt sag, samt at 
afløbsresultatet følges nøje.

Selskabet har foretaget følsomhedsanalyser af, hvorledes ændringer i væsentlige risici påvirker selskabets resultat før skat og egen-
kapital. Risikoanalyserne er baseret på det røde trafiklysscenarie, som defineret af Finanstilsynet i henhold til vejledning vedrørende 
"trafiklys" og viser følgende følsomheder:


