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Femårsoversigt, koncern
2013* 2014* 2015 2016 2017
t.kr. t.kr. t.kr. 1kr. t.kr.

Resultatposter

Bruttopræmieindtægter 17.773 13.223 12.375 11.500 17.585
Forsikringsteknisk rente 475 -1.617 45 125 235

Bruttoerstatningsudgifter for skader indtruffet
i regnskabsåret -21.387 -19.883 -12.513 -8.098 -18.479
Bruttoerstatningsudgifter (inkl, afløb) -6.409 -4.226 -13.728 -2.388 -20.515
Forsikringsmæssige driftsomkostninger -9.003 -5.263 -4.884 -5.624 -10.207
Resultat af afgiven forretning -531 -583 -624 -594 -299

Forsikringsteknisk resultat 2.257 1.480 -6.861 2.975 -13.951

Investeringsaftast efter
forsikringsteknisk rente 8.077 372 11.212 2.577 29.628
Årets resultat 6.920 1.538 3.382 4.112 14.446

Aflobsresultat 14.978 15.657 -1.215 5.710 -2.036

Balanceposter

Forsikringsmæssige hensættelser 173.890 167.964 165.071 146.815 145.860
Egenkapital 145.657 147.243 149.895 154.060 178.578
Aktiveri alt 324.260 317.129 317.201 302.541 332.810

Nogletal

Erstatningsprocent 36,1 32,0 110,9 20,8 116,7
Omkostningsproeent 50,9 40,2 39,5 48,9 58,0
Combined ratio 90,0 76,6 155,4 74,8 176,4
Operating ratio 87,6 87,2 154,9 74,0 174,1
Relativt afløbsresultat 7,3 9,0 -0,7 3,5 -1,4
Egenkapitalforrentning (procent) 4,9 1,1 2,3 3,3 8,7
Solvensnogletal (ikke revideret)** 3,5 4,2 2,8

*Det har ikke været praktisk n;tshgt at foretage tilpasning af somnienligningst& for hoved— og nag!etui for 2013—2014

ifemårsoversigten til den ændrede regnskabspruksrs

**Jvogletallet soh’ensdækning er undtaget fra kravet om revision. Fra 1. jamtar 2016 beregnes nogletallet solvens—

dækning udfraforholdet imellem kapitalgrundlag og soh’enskapitalkrav iht. Sohens II. Det er på denne baggrund

ikke nudigt at beregne solvensdækningen for tidligere år.
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Femårsoversigt, Danske Fiskeres Forsikring
2013* 2014* 2015 2016 2017
t.kr. tkr. tkr. t.kr. t.kr.

Resultatposter

Bruttopræmieindtægter 17.773 13.223 12.375 11.500 10.803

Forsikringsteknisk rente 475 -1.617 45 125 238

Bruttoerstatningsudgifter for skader indtruffet
i regnskabsåret -21.387 -19.883 -12.513 -8.098 -12.334

Bruttoerstatningsudgifter (inkl. afløb) -6.409 -4.226 -13.728 -2.388 -14.809

Forsikringsmæssige driftsomkostninger -9.003 -5.263 -4.884 -5.624 -7.716

Resultat afafgiven forretning -531 -583 -624 -594 -606

Forsikringsteknisk resultat 2.257 1.480 -6.861 2.975 -12.137

Investeringsafkast efter
forsikringsteknisk rente 8.077 372 11.212 2.577 37.907

Årets resultat 6.920 1.538 3.382 4.112 24.465

Afløbsresultat 14.978 15.657 -1.215 5.710 -2.475

Balanceposter

Forsikringsmæssige hensættelser 173.890 167.964 165.071 146.815 141.470

Egenkapital 145.657 147.243 149.895 154.060 178.578

Aktiver i alt 324.260 317.129 317.201 302.541 324.409

Nogletal

Erstatningsprocent 36,1 32,0 11019 20,8 137,1

Omkostningsprocent 50,9 40,2 39,5 48,9 71,4

Combined ratio 90,0 76,6 155,4 74,8 214,1

Operatingratio 87,6 87,2 154,9 74,0 209,5

Relativt afløbsresultat 7,3 9,0 -0,7 3,5 -1,7

Egenkapitalforrentning (procent) 4,9 1,1 2,3 3,3 14,7

Solvensnogletal (ikke revideret)** 3,5 4,2 3,0

Det har ikke ‘æret praktisk muligt atfâretage tilpasning afsammenligningstal fin hoved— og nogletalbr 2013-2014

ifrmårsoversigten til den ændrede regnskabsprakvLv

* *Nc,glet(i/let solvensdækning er undtaget fra kravet om revtvion. Fra 1. januar 2016 beregnes nogletallet soh’ens

dækning ud fra forholdet imellem kapitalgrundlag og solvenskapitddkrai’ iht. Soh’ens 11. Det er p1 denne baggrund

ikke muligt at beregne solvensdækningen for tidligere år.
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Ledelsesberetning

Danske Fiskeres Forsikring, der i dag tilbyder både arbejdsskade, ulykkes- og skibsforsikringer, er et gen

sidigt selskab, der ejes og fortsat vil være 100% ejet af fiskerne. På denne måde kan selskabet yde den

bedste service over for forsikringstageme.

I 2017 har selskabet købt Dansk Fartojsforsikring AIS, der nu er et 100% ejet datterselskab, og en fusi

onsproces er igangsat med Danske Fiskeres Forsikring GIS som det fortsættende selskab. Købet har tilført

selskabet en ponefolje af fartojsforsikringer samt stor viden indenfor dette område, og fusionen vil således

tillige yderligere styrke selskabets egenkapital.

I maj måned havde selskabet besøg af Finanstilsynet, der kom på ordinær inspektion. Finanstilsynet har

endnu ikke foretaget endelig tilbagemelding på inspektionen.

Året har budt på pæne kursstigninger på aktierne saint fortsat lave renter, så den globale økonomiske

vækst ser ud til at have bidt sig fast. De samlede erstatningsudgifter er påvirket af selskabets overgang til

Finanstilsytiets levetidsmodel for den forventede dodelighed. Der er derfor i 2017 hensat yderligere 8,8

mio, b. til reserveme, til trods herfor kom Danske Fiskeres Forsikring ud af 2017 med et særdeles pænt

resultat. Ledelsen finder fortsat, at medlemmerne klart skal have del i dette overskud, hvorfor det blev

vedtaget at holde grundpræmien for 2018 på samme niveau som i 2017, selvom den generelle indeksregu

lering for arbejdsskade fra 2017 til 2018 er på 5,9%, hvoraf londelen er 1,8% og erhvervsevnetab er

4,04%.

I EU-regi er der vedtaget en ny persondataforordning, der træder endelig i kraft den 25. maj 2018. Forord

ningen afstedkommer en stærk skærpelse af, hvad der må gemmes af oplysninger, hvor længe oplysnin

gerne må gemmes samt i det hele taget, hvordan oplysningerne behandles i selskabet. Da selskabet udby-

der arbejdsskadeforsikring, er behandlingen af personoplysninger et kerneområde.

Den 30. maj 2017 vedtog Folketinget et ændringsforslag til ElL. Ændringen, som træder i kraft den 3. ja

nuar 2018, stiller bla. krav om, at forsikringsselskaber skal have effektive procedurer for godkendelse af

nye produkter samt ved væsentlige ændringer i eksisterende produkter og tjenesteydelser. Kravene gælder

tillige i forbindelse med distribution af disse.

I forbindelse med implementeringen af det nye forsibingsdistributionsdirektiv (IDD) bliver der udarbej

det en ny god skik bekendtgørelse for forsikring. Man påtænker, med hjemmel i FIL, og i en ny lov om

forsibingsformidling, at samle de såkaldte “adfærdsregler” for al distribution af forsikringer i en ny god

skik bekendtgørelse.
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Ledelsesberetning

økonomisk udvikling

Da årsrapporten indeholder regnskabstal for både moderselskab samt koncernen, er tallene for koncernen

hvor det er muligt angivet i parentes

Årets resultat udviser et overskud på 24,9 mio, b. for skat (14,8 mio. kr.), hvor overskuddet sidste år var

på 5,1 mio. b. Resultatet er bedre end det budgetterede for 2017, der kalkulerede med et overskud på 0,6

mio. b. Samlet vurderes resultatet som værende særdeles tilfredsstillende.

Det forsibingstekniske resultat udviser et underskud på 12,1 mio. 1cr. (underskud på 14,0 mio. b.) mod et

overskud på 3,0 mio. kr. året for, hvilket primært skyldes en stigning i erstatningsudgifterne, som følge af

selskabets overgang til Finanstilsynets levetidsmodel for den forventede dodelighed. 12017 er der således

som følge af ændringen af levetidsmodellen hensat yderligere 8,8 mio. b. til de forsikringsmæssige hen

sættelser.

Erstatningsudgifteme for skader indtruffet i regnskabsåret andrager 12,3 mio. b. (18,5 mio. b.) mod 8,1

mio. b. foregående år, mens afløbet af skader indtruffet i tidligere år blev et tab på 2,5 mio. kr. (tab på 2,0

mio. b.) mod en gevinst på 5,7 mio. kr. foregående år.

Erstatningshensættelserne på endnu ikke afgjorte skader (tillagt risikomargen) udgør i alt 44,4 mio. b. pr.

31. december 2017 mod 47,2 mio. b. foregående år. Erstatningshensættelserne indeholder den nødvendi

ge styrkelse til imødegåelse af genoptagelser og usikkerheden ved opgørelse af sagshensættelserne.

Præmieindtægten udgør 10,8 mio. b. (17,6 mio, b.) mod 11,5 mio. b. i 2016. Faldet skyldes primært et

fald i antallet af fartøjsforsibinger som følge af oplægning eller salg samt afskaffelse af tilsynspræmien

på den lovpligtige arbejdsskadeforsibing.

Resultat af investeringsvirksomhed efter overførsel af forsibingsteknisk rente viser et overskud på 38,0

mio. 1cr. (29,7 mio. kr.) mod et overskud på 2,6 mio, b. i 2016. I resultatet for koncernen for 2017 indgår

en indtægt, som følge af købet af dattervirksomheden Dansk Fartøjsforsikring AIS på 12,9 mio. b. og 10

mio. b. i anden totalindkomst. I moderselskabet er effekten af købet indregnet med 22,9 mio. b. under

indtægter af tilknyttede virksomheder. Endvidere er investeringsafkastet påvirket af gode afkast på aktie

beholdningen.

I overensstemmelse med bavene i solvensbekendtgørelsen har Danske Fiskeres Forsibings ledelse op

gjort selskabets solvens kapitalbav, der for 2017 andrager 52,9 mio. b. mod 36,3 mio. b. i 2016. Sol

vensbehovet ligger indenfor de grænser, selskabet har til opfyldelse heraf.
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Ledelsesberetning

Risikostyring
Finansielle risici

Investeringer i værdipapirer foretages i overensstetnmelse med en af bestyrelsen fastlagt investeringspoli

tik, som indeholder retningslinjer for sammensætning af selskabets investeringer for at begrænse den

totale risiko i forhold til selskabets finansielle styrke. Der foretages løbende opfølgning og overvågninu af

risikomål og all<ast afinvesteringerne.

Forretningsmæssige risici

Selskabets acceptpolitik indeholder regler for indtegning af forsikringsmæssige risici, som er begrænset til

alene at omfatte arbejdsskade-. ulykkes- og skibsforsikringer indenfor dansk erhvervsfiskeri,

Der foretages løbende vurderinger af risici ved storre enkeltstående begivenheder (katastrofer), og der er

til imødegåelse af disse risici foretaget henlæggelser til en særlig katastrofefond under egenkapitalen, som

skal dække sådanne stone enkeltstående begivenheder, og der er derfor ikke skønnet behov for yderligere

reassurancedækning end den, der er tegnet for skibsforsikringen.

Usikkerheder ved indregning og måling

Selskabets investeringsaktiver er sikkert værdifastsat, da der primært er tale om danske realkreditobligati

oner. Med hensyn til hensættelseme 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 mini

meres ved løbende oven’ågning af hver enkelt sag, samt at aflobsresultatet følges nøje.

Fremtiden

Som nævnt har selskabet igangsat en fiisionsproces med sit datterselskab Dansk Fartojsforsikring AIS, og

i denne forbindelse påtænker man at ændre navn til Fiskernes Forsikring, gensidigt selskab.

Selskabet har etableret et filialkontor i Thyborøn, og udbyder nu fartojsforsikringer efter Nordisk Sofor

sikringsplan. Man er endvidere begyndt at udbyde lovpligtig arbejdsskadeforsikring til andre kundegwp

per end erhvervsfiskere.

Da Danske Fiskeres Forsikring selv tegner både arbejdsskade-, ulykkes- samt skibsforsikring, har vore

medlemmer den størst mulige medbestemmelsesret, og ved et eventuelt overskud, skal dette ikke deles

med en mægler eller et reassuranceselskab. Overskuddet kan udbetales direkte til medlemmerne i form af

lavere præmie eller bonus. Med de nye produkter er det fortsat Danske Fiskeres Forsikrings målsætning,

at så meget som muligt afhovedforsikringsforretningen skal tegnes i medlemmernes eget selskab.
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Ledelsesberetning

Frem til medio 2018 arbejdes der med at implementere Dansk Fartojsforsikring AIS’ data på selskabets

nye IT-platform. Når ftjsion og IT-implemeniering er endelig på plads, vil selskabet kunne drage flild for
del af synergieffekten.

Inden 2. juli 2018 skal bestyrelsen indsende en redegørelse til Finanstilsynet, der indeholder en beskrivel

se afbestyrelsens rolle ved produktudvikling. Tilsynets ønske hviler på en kommisionsforordning om

produktudviklings- og produktstydngsprocesser for forsikringsselskaber, der forventes at træde i kraft i
2018. Forordningen stiller krav om. at et forsikringsselskab skal udarbejde en produktudviklings- og pro

duktstyTingspolitik.

Der arbejdes fortsat med at få etableret et samarbejde med andre fiskerejede gensidige forsikringsselska

ber, idet vi er overbevist om, at dette initiativ skal være med til at styrke fiskernes egne forsikringsselska

ber, og dermed på sigt blive til stor gavn for de danske erhvervsfiskere.

Danske Fiskeres Forsikring holder løbende øje med, om der er mulighed for at kunne tilbyde vore med
lemmer andre forsikringsprodukter, så vi fortsat kan tilbyde vore medlemmer en attraktiv forsikring til så
favorabel en præmie som mulig.

Efterfølgende begivenheder
Der er ikke indtruffet hændelser efter regnskabsårets udløb og frem til i dag, som kunne foaykke vurde
ringen af årsrapporten.

Resultatdisponering for 2017
t. kr.

Årets resultat 24.465

Overført resultat 134.700

Til disposition 159.165

som af bestyrelsen foresbs disponeret således:

Overført til opskrivningshenlæggelse, tilknyttet virksomhed 22.936
Overført fra opskrivningshenlæggelser, ejendom -53
Overført resultat 136.282

159.165
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar -

31 december 2017 for Danske Fiskeres Forsibing, 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 finan
sielle stilling pr. 31. december 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selska
bets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfakto

rer, som selskabet kan påvirkes af.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg, den 19. marts 2018

Direktion

Sejer Christensen

Bestyrelse

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

Peter Gammelvind Alfred Fisker Hansen Palle Heinrich

Peter Jensen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Danske Fiskeres Forsikring G/S
Konklusion

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Danske Fiskeres Forsikring G/S for regnskabs

året 01.01.2017 — 31.12.2017, der omfatter resultatopgorelse, totalindkomstopgorelse, balance, egenkapi

talopgorelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet. Koncern-

regnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens

og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2017 saint af resultatet af koncernens og

selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2017—31.12.2017 i overensstemmelse med lov om finansiel

virksomhed.

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

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderlige

re krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifolge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i

revisionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabet”. Vi

er uafhængige af koncernen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s

Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores ovrige eti

ske forpligtelser 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 udfort forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i artikel

5, stk, I, i forordning (EU) nr. 537/2014.

Vi blev første gang valgt som revisor for Danske Fiskeres Forsikring G/S før 1995. Vi er genvalgt årligt

ved generalforsamlingsbeslutning i en samlet sammenhængende opgaveperiode på mere end 23 år frem til

og med regnskabsåret 2017.

Centrale forhold ved revisionen

Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved

vores revision af koncernregnskabet og årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.2017 — 31.12.2017. Disse

forhold blev behandlet som led i vores revision af koncernregnskabet og årsregnskabet som helhed og ud

formningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold.

Hensættelser til forsikringskontrakter
Hensættelser til forsibingskontrakter udgør pr. 31.12.2017 146 mio.lc. (2016 147 mio. krj.
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Opgørelsen af hensættelser til forsikringskontrakter er komplekse og er i et betydeligt omfang påvirket af

regnskabsmæssige skøn, baseret på ledelsesmæssige vurderinger og antagelser vedrørende fremtidige be
givenheder. Vi har vurderet, at de væsentligste risici kan henføres til ændringer i antagelser, ligesom de
anvendte metoder samt modeller kan have væsentlig indflydelse på målingen af hensættelseme dl forsik
ringskontrakter og det forsikringstekniske resultat. Som følge heraf er der 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:

• Direkte og indirekte omkostninger til afvikling af erstatningshensættelseme

• Bedste skøn over fremtidige udbetalinger på indgåede forsikringskontrakter og disses forfaldstids
punkter, herunder især for porteføljer med længerevarende afvikling.

• Bedste skøn over opgorelse afrisikomargen

Ledelsen har nærmere beskrevet målingen af hensættelserne til forsikringskontrakter samt de aktuarmæs

sige beregninger og de anvendte forudsætninger i note I -

Forholdet er behandlet således i revisionen
Vi har gennemgået målingen af hensættelseme til forsikringskontrakter, der er opgjort af ledelsen. Vores
revisionshandlinger har omfattet:

• Vurdering og test af design, implementering samt operationel effektivitet for nøglekontroller i de sta

tistiske- og aktuarmæssige modeller, herunder processer for dataindsamling, analyse og fastlæggelse

af antagelser.

• Uafhængig aktuarmæssig vurdering af de anvendte data, metoder, modeller samt antagelser i forhold

til almindeligt accepterede aktuarmæssige standarder, den historiske udvikling og tendenser

• Uafhængig aktuarmæssig genberegning af erstatningshensættelser til forsikringskontrakter på udvalgt

branche ved anvendelse afbestandsdata

• Udfordring af ændringer til de anvendte antagelser og modeller i forhold til sidste år og udviklingen i
branchestandarder og praksis.

Ledelsens ansvar for konceraregnskabet og årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncemregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende

billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den in

terne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og årsregnskab uden

væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen afkoncernregnskabet 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 årsregnskabet på grundlag afregnskabsprincippet om forsat
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drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet

realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabct

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 revisionspå

tegning 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 internationale standarder om revision og de yder

ligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejl-

information 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

regnskabsbrugeme træffer på grundlag af koncemregnskabet og årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel

skepsis under revisionen. Flemdover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnska

bet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som re

aktion på disse risici samt opnår revisionsbevls, 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 sammen

sværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den Interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions

handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion

om effektiviteten af koncernens og selskabets interne kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksls, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de

regnskabsmæsslge skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af

regnskabsprlncippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisions

bevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl

om koncernens og selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig

usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i koncern-

regnskabet og årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modifficere 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 koncernen og selskabet

ikke længere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af koncernregnskabet og årsregn

skabet, herunder noteoplysningerne, samt om koncernregnskabet og årsregnskabet afspejler de un

derliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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Opn3r vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de finansielle oplysninger for virksomhederne eller

forretningsaktiviteterne i koncernen til brug for at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet. Vi

er ansvarlige for at lede, føre tilsyn med og udføre koncernrevisionen. Vi er eneansvarlige for vores

revisionskonklusion.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bla. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af

revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i in

tern kontrol, som vi identif5cerer 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 på

virke vores uafhængighed og, hvor dette er relevant, tilhørende sikkerhedsforanstaltninger.

Med udgangspunkt i de forhold, der er kommunikeret til den øverste ledelse, fastslår vi, hvilke forhold der

var mest betydelige ved revisionen af koncemregnskabet og årsregnskabet for den aktuelle periode og

dermed er centrale forhold ved revisionen. Vi beskriver disse forhold i vores revisionspåtegning, medmin

dre lov eller ovrig 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 konsekven

ser heraf med rimelighed ville kunne forventes at veje tungere end de fordele den offentlige interesse har

af sådan kommunikation.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om koncemreskabet og årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi ud

trykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af koncernregnskabet og årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelses

beretningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med kon

cemregnskabet og årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde smes at in

deholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold

til lov om finansiel virksomhed.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med

koncemregnskabet og årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om finansiel

virksomhed. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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Nogletallet solvensdækning

Ledelsen er ansvarlig for nogletallet solvensdækning, der fremgår af hoved- og nogletalsoversigten på side

2 og 3 i rsrapponen saint note 21 og 22 i henholdsvis koneemregnskab og årsregnskab.

Som anført i hoved- og nogletalsoversigten/note 21 og 22 i koneemregnskabet og årsregnskabet er nogle-

tallet solvensdækning undtaget fra kravet om revision. Vores konklusion om koncemregnskabet og års-

regnskabet omfatter derfor ikke nogletallet solvensdækning, og vi udtrykker ingen form for konklusion

med sikkerhed om dette nogletal.

I tilknylning til vores revision af koncernregnskabet og årsregnskabet er det vores ansvar at overveje, om

nogletallet solvensdækning er væsentligt inkonsistent med koncemregnskabet og årsregnskabet eller vores

viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Hvis vi på dette grundlag konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i nogletallet solvensdækning,

skal vi rapportere herom. Vi har intet at rapportere i den forbindelse.

København, den 19/03/20 18

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Stinus Tschentscher Andersen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 34148
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Resultatopgorelse - Koncern
2017 2016

Note t. kr. t. kr.
Forsikringsvirksomhed

Præmieindtægter

Bruttopræmieindtægter 2 13.798 11.500
Afgivne præmieindtægter 3 -2.574 -638
Ændring i præmiehensættelser 3.787 0
Ændring i genforsikringsandel afprærniehensættelser 3 -1.708 0

Præmieindtægter for egen regning 13.303 10.862

Forsikringsteknisk rente 4 235 125

Udbetalte erstatninger -23.607 -24.112
Modtagen genforsikringsdækning 3 2.400 0
Ændring i erstatningshensættelser 5 2.779 20.138
Ændring i risikomargen 313 1.586
Ændring i genforsikringsandel aferstatningshensættelser 3 833 0

Erstatningsudgifter for egen regning -17.282 -2.388

Erhveiwelsesomkostninger, provisioner -809 -70
Administrationsomkostninger 6 -10.148 -5.598
Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskab 3 750 44

Forsikringsmæssige driftsomkostninger -10.207 -5.624

Forsikringsteknisk resultat -13.951 2.975
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Resultatopgorelsc - Koncern
2017 2016

Note I. Kr. t. kr.

Renteindtægter og udbytte mv. 7 6.371 6.940
Kursreguleringer 8 22.872 -591
Renteudgifter -140 0
Administrationsomkostninger ved investeringsvirksomhed -278 -178

Invcstcringsafkast 28.825 6.171

Forrentning og kursregnlering af forsikringsmæssige
hensættelser 4 803 -3.594

InvesteringsaWast efter forsikringsteknisk rente 29.628 2.577

Andre omkostninger 9 -878 -437

Resultat for skat 44.799 5.115

Skal 10 -353 -1.003

Årets Resultat 13.446 4.112

Totalindkomstopgorelse

Årets resultat 14.446 4.112
Merværdi i forhold til indre værdi ved køb afdattervirksomhed 10.019 0
Anden totalindkomst 53 53

Årets totalindkomst 23.518 4.165
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Balancc pr. 31.12.2017 - Koncern
2017 2016

Note t. kr. t. kr.

Immaterielle aktiver 11 2.619 2.937

Driftsmidler 13 394 262
Domicilejendomme 12 13.028 11.900

Materielle aktiver i alt 13.422 12.162

Kapitalandele 14 76.452 60.782
Obligationer 14 232.669 222.756

Andre finansielle investeringsaktiver i alt 309.121 283.538

Investeringsaktiver i alt 309.121 283.538

Genforsikringsandele afprærniehensættelser 575 0
Genforsikringsandele aferstatningshensættelser 1.672 0

Genforsikringsandel af hensættelser for forsikringskontrakter, i alt 2.217 0

Tilgodehavender hos forsikringsiagere 962 420
Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder 50 103
Andre tilgodehavender 135 96

Tilgodehavender i alt 3.394 619

Aktuelle skatteaktiver 768 522
Udskudt skat (skatteaktiv) 17 239 0
Likvide beholdninger 832 360

Andre aktiver i alt 1.839 882

Tilgodehavende renter 1.411 1.382
Andre periodeafgrænsningsposter 1.004 1.021

Periodcafgrænsningsposter i alt 2.415 2.403

Aktiver i alt 332.810 302.541
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Balance pr. 3 1.12.2017 - Koncern

2017 2016
Note t. kr. t. kr

Opskrivningshenlæggelse, ejendom 9.360 9.360
Henlæggelse til kainstrofefond 10.000 10.000
Overført resultat 159.218 134.700

Egenkapital i alt 178.578 154.060

Præmiehensættelser 1.073 0
Erstatningshensættelser 34.234 33.839
Hensættelser for løbende ydelser 15 97.117 99.639
Risikomargen på skadesforsikringskontrakter 16 13.436 13.337

Hensættelser til forsikringskontrakter i alt 145.860 146.815

Pensioner og lignende forpligtelser 541 0
UdsLudte skatteforpligtelser 17 0

Hensatte forpligtelser i alt 541 55

Gæld til forsikringstagere 281 0
Gæld i forbindelse med genforsikring 2.787 0
Gæld til kreditinstitutter 1.320 0
Anden gæld 3.443 1.611

Gæld i alt 7.831 1.611

Passiver i alt 332.810 302.541

Folsomhedsoplysninger 18
Pant- sikkerhedsstillelser samt eventualforpligtelser 19
Risikooplysninger 20
Fernårsoversigt 2 I
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Egenkapitalopgorelse - Koncernen

Egenkapital pr. 1.1.2016
Årets resultai
Anden totalindkomst

Egenkapital pr. 31.12.2016

Årets resultat
Men’ærdi i forhold til indre værdi ved køb af datter-
virksomhed
Anden totalindkornst

Egenkapital pr. 31.12.2017 159.218

Selskabets beregnede basiskapital og kapitalkrav udgør følgende beløb:

Egenkapital j f. ovenfor
Immaterielle anlægsaktiver
Udskudte skatteaktiver

Basiskapital

Ove rio rt
resultat

1. kr.

Opskrivnings
hcnlæggclscr

ejendom
t. 1cr.

ilenlæggelse
til katastrofe-

fond
t. 1cr.

10.000

I alt
t. 1cr

149.895

4.112

130.535 9.360

4,112

53 53

134.700 9.360 10.000 154.060

14.446 14.446

10.019 10.019

53 53

9360 10.000 178.578

178.578

-2.619

-239

175.720
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Noter

1. Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed med tilhørende bekendtgø
relse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

Der er ikke sket ændringer i anvendt regnskabspraksis hvorfor årsrapporten i øvrigt er aflagt efter samme
regnskabspraksis som sidste år, bortset fra konsekvenserne af, at der aflægges koncernregnskab. Koncern-
etableringen er sket med regnskabsmæssig virkning fra 27. juli 2017. Sammenliguingstal i koncernen ved
rører alene moderselskabet, hvorfor sammenligning ikke er mulig.

Principper for indregning

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilfalde selska
bet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at
fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Regnskabsmæssige skøn

Opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er forbundet med skøn over,
hvordan fremtidige begivenheder påvirker disse. De udovede skøn er baseret på forudsætninger, som le
delsen anser som forsvarlige, men som er usikre og uforudsigelige. De faktiske resultater kan således af
vige fra de foretagne skøn.

De væsentligste skøn og vurderinger vedrører fastsættelsen al’ dagsværdier for ejendomme samt opgørel
sen af forsikringsmæssige hensættelser, hvor aflobsresultatet for erstatningshensættelserne opgøres som
forskellen mellem:

• Erstatningshensættelserne i balancen ved årets begyndelse, reguleret for diskonteringseffekter, og

• Summen af de i regnskabsåret udbetalte erstatninger, der vedrører skader indtruffet i tidligere regn
skabsår.

Koneernregnskabct

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab samt datter
viksomheden Dansk Fanojsforsikring AIS. Datten’irksomheden blev overtaget den 27. juli 2017 og resul
mæt indregnes i koncernresultatet fra overiagelsesdagen til 31. december 2017. Ved sammenlægningen

foretages eliminering af konceminteme transaktioner og mellemværender.

Datten’irksomheden anvender samme regnskabspraksis som moderselskabet.
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Resultat af forsikringsvirksomhed
Præmicindtægter

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

Præmieindtægten vedrørende skibsforsikring omfatter årets opkrævede præmier med fradrag af de til gen-

forsikring afgivne præmier reguleret for hensættelser til imødegåelse af tab på præmierestancer.

Præmieindtægten er pedodiseret i overensstemmelse med forsikringemes dækningsperiode, som alle ud
løber på balancetidspunktet.

Forsikringsteknisk rente

Af det samlede resultat af investeringsvirksomheden overføres et beregnet renteaficast (forsikringsteknisk

rente) til resultat af forsikHngsvirksomhed. Renteaficastet beregnes på grundlag af årets gennemsnitlige

forsikringsmæssige hensættelser. Som rentesats anvendes den lobetidsafbængige sats som anvendes til
diskontering af de forsikringsmæssige hensættelser.

Den del af årets ændring af erstatningshensættelserne, der kan henføres til diskontering af hensættelser,
fradrages i investedngsaftastet under posten forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige hensæt
telser.

E rstatningsudgiftcr

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

Endvidere indgår forskellen (afløbsresultatet) mellem de i regnskabsåret udbetalte og hensatte erstatninger
vedrørende skader indtruffet i tidligere år og erstatningshensættelseme ved regnskabsårets begyndelse,
samt ændring i anvendt dsikomargen.

I erstatningsudgifteme indregnes direkte og indirekte omkostninger til skadesbehandling. Indirekte om
kostninger henføres på baggrund af et skønnet ressourceforbrug beregnet på medarbejdenessourcer.

Den del af erstatningsudgifteme, der kan henføres til diskontering, overføres til den forsikringstekniske

rente, mens den del, der kan henfores til ændret diskontedngsrente, overføres til kursreguleringer.

Forsikringsmæssige driftsomkostninger

Den andel af de forsibingsmæssige driftsomkostninger, der kan henføres til erhvervelse og fornyelse af
forsikringsbestanden, opføres under erhvervelsesomkostninger. Samtlige erhvervelsesomkostninger ud
giftsføres ved forsibingemes tegning. I de forsikringsmæssige driftsomkostninger indgår domicilejen
dommens driftsresultat samt afskrivninger.
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Administrationsomkostninger omfatter de periodiserede udgifter, der kan henføres til regnskabsåret.

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente

Renter mv.

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

Ku rsregulcringer

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

Realiserede kursgevinster og -tab ved salg af obligationer opgøres som forskellen mellem salgssummen

og den bogfone værdi primo regnskabsåret eller anskaffelsessummen, såfremt de afhændede obligationer
er erhvervet i regnskabsåret.

Ren teu dgifter

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

Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver

Handelsomkostninger ved anskaffelse og salg af investeringsaktiver udgiftsfores under denne post i resul
tutopgorelsen.

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

Skat

Skat af årets resultat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat for skat, korrigeret for ikke skatteplig
tige indtægter og omkostninger.

Aktuel skat er beregnet på basis nfacontoskatteordningen.

Udskudt skat er hensat med 22,0% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skatte
mæssige værdier af aktiver og passiver. Negative forskelle og skattemæssige underskud (skatteaktiver)
medtages i opgørelsen af udskudt skat, hvis det er overvejende sandsynligt, at disse kan udnyttes i fremti
den og kun med den værdi, hvortil de forventes udnyttet.

Balancen

Immaterielle aktiver

Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger eller til genindvindings
værdien såfremt denne er lavere.
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Ved opgørelsen af kostprisen indregnes alle omkostninger, der kan henføres til udviklingen af software,

og som sandsynligvis vil frembringe økonomiske fordele for selskabet. Alle øvrige omkostninger udgifts
føres løbende.

Software afskrives lineært over den forventede levetid på 5 til 7 år. Afskrivningsperioden regnes fra ibrug
tagelse. Af- og nedskrivningen indregnes under administrationsomkostninger.

Driftsmidler

Driftsmidler indregnes til kostpris med fradrag af afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger, base
ret på følgende vurdering af aktivemes forventede brugstider:

Automobiler 5 år

Inventar og edb mv. 3 - 5 år

Domicilej endomme

Værdiansættes til omvurderet værdi svarende til dagsværdi på vurderingstidspunktet med fradrag af ak
kumulerede afskrivninger. Dagsværdien opgøres på grundlag af Finanstilsynets retningslinjer om aficast
metoden, hvilket betyder, at ejendommene værdiansættes på grundlag af ejendommens forventede ordinæ

re drifisbudget og et af ledelsen fastsat aftasikrav.

Der foretages afskrivning af ejendommene over dennes skønnede brugstid, som er fastsat til henholdsvis

50 år og 22,5 år. Der foretages ikke afskrivning på nmnd. Ved fastlæggelse af afskrivningsgwndlag er
indtegnet restværdi ved udgangen af brugstiden.

Opskrivning af ejendommenes værdi indgår direkte i posten opskrivningshenlæggelser under egenkapita
len, med mindre opskrivninger modsvarer tidligere nedskrivninger, som er foretaget over resultatopgorel

sen. Nedskrivninger, som ikke modsvarer tidligere opsbivninger, føres via resultatopgørelsen.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til indre værdi efter indre værdis metode.

Dette medfører, at kapitalandelene optages i balancen til virksomhedens indre værdi, og at resultatet med

tages i resultatopgorelsen under investeringsvirksomhed.

Såfremt kapitalandelene i tilknyttede virksomheder opskrives til en højere værdi end anskaffelsessummen,

henlægges via resultatdisponeringen et til opskrivningen svarende beløb til en særlig neltoopskrivning un
der egenkapitalen.
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Andre finansielle investeringsaktiver

Borsnoterede obligationer og aktier værdiansættes til den på balaneetidspunktet senest noterede børskurs
for alle handler. Udtnskne obligationer værdiansættes dog til pan.

Finansielle instrumenter

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

Tilgodehavender

Indregnes til amortiseret kostpris med fradrag for hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en indi
viduel vurdering af tilgodehavendeme.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter udgifter, der er afirnldt for balancetidspunktet, men som vedrører ef
terfølgende regnskabsår.

Præmiehensættelser

Præmiehensættelseme opgøres som summen af de beløb, som efter bedste skøn må forventes at skulle be
tales i anledning af forsikningsbegivenheder, som må forventes at finde sted efter bulancedagen, og som er
dækket af de indgåede forsikringskontrakter.

Præmiehensættelserne udgør som minimum summen af den andel af bmttopræmieme, der svarer til den
del af forsikningsperioden, der forløber efter balancedagen. Præmiehensættelsen indeholder ikke diskonte
ring. Der er ikke indgået kontrakter, der dækker mere end 12 måneder, hvorfor diskontering af præmie

hensættelsen ikke skønnes at være væsentlig.

Erstatningshensættelser

Erstatningshensættelserne opgøres som summen af de beløb, som selskabet efter bedste skøn må forventes

af skulle betale i anledning afforsikningsbegivenheder, som har fundet sted indtil balancedagen ud over de

beløb, som allerede er betalt i anledning af sådanne begivenheder.

Erstatningshensættelseme opgøres som summen af de forventede erstatningsbeløb og omkostninger efter:

1. en sag-for-sag vurdering af anmeldte forsikringsbegivenheder, der omfatter alle anmeldte forsik

ringsbegivenheder,

2. et erfaningsbasereL skøn over utilstrækkeligt oplyste forsibingsbegivenheder, der har været gen

stand for sag-for-sag vurdering,

3. et erfaringsbaseret skøn over anmeldte forsikningsbegivenheder, der ikke har været genstand for

sag-for-sag vurdering, og
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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 rentekun’e ekskl. volatili

tetstillæg.

Erstatningshensættelser indeholder endvidere de belob der efter bedste skøn forventes at skulle afholdes til

direkte og indirekte omkostninger i forbindelse med afviklingen aferstatningsforpligtetseme.

ilensættelser for lobende ydelser

Omfatter den kapitaliserede værdi af de erstatninger, som udbetales i form af løbende ydelser. Hensættel
serne er opgjort med den variable rentestruktur som lobende fastsættes af Finanstilsynet. Der er anvendt
rentekurven offentliggjort af EIOPA’s risikofrie rentekun’e ekskl, volatilitets-tillæg, med korrektion for
forventninger til inflation og lontalsudvikling.

Risikomargen på skadesforsikringskontrakter

Risikornargen opgøres ud fra den forsimplede metode, hvorunder der anvendes en fast faktor for den for

ventede beløb, en virksomhed skal betale en erhverver af en forsikringsbestand for overtagelse risikoen

for, at de faktiske udgifter i forbindelse med aftikling af de forsikringsmæssige hensættelser afvige fra

bedste skøn.

Pensionsforpligtelse

Pensionsforpligtelsen opgøres som den tilbagediskonterede værdi af selskabets fremtidige pensionsudbe

talinger til en fratrådt direktør.
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Noter

2. Præmieindtægter

Opkrævet præmie, Danmark

Præmieindtægler
Erstatningsudgi fter
Ændring i risikomargen
Forsikringsmæssige driftsomkostninger
Resultat af genforsikring

_____________________________________________________

Forsikringsteknisk rente

_____________________________________________________

Forsikringsteknisk resultat

_____________________________________________________

2017
Antal skader
Erstatninger gennemsnitligt
Erstatningsfrekvens af antal helårsbeskæftiget
Antal forsikringer, soforsikring
Erstatningsfrekvens, soforsikdng

2016
Antal skader
Erstatninger gennemsnitligt
Erstatningsfrekwens af antal helårsbeskæftiget
Antal forsikringer, soforsikring
Erstatningsfrekvens, soforsikring

Selskabets aktiviteter består af direkte tegning af arbejdsskadeforsikringer og ulykkesforsikringer for per
soner beskæftiget ved dansk erhvervsfiskeri samt forsikring af fiskefartojer, lystfartøjer og erhvervsfartojer.

3. Resultat afgenforsikring
Afgivne forsikringspræmier
iEndring genforsikringsandel af præmiehensættelser
Modtagen genforsikfingsdækning
Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser
Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskab

___________ ______

Arbejdsskade Ulykkesfor- Soforsik
forsikring sikring ring I alt

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

5.798 1.062 10.725 17.585

5.798 1.062 10.725 17.585
-1 1.338 -58 -9.432 -20.828

544 27 -258 313
-4.938 -905 -5.114 -10.957

- -299 -299
-9.934 126 -4.378 -14.186

237 4 -6 235
-9.697 130 4.384 -13.951

53 13 153
167 4 63

0,16 0,07

46 12
169 10

0,14 0,06

2.387
0,094

76
25

349
0,2 18

219
85

0,13
2.387
0,094

134
73

0,11
349

0,2 18

2017 2016
t.kr. t.kr.

-2.574 -638
-1.708 0
2.400 0

833 0

_________

44
299 -594
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Noter

2017 2016
t.kr. t.kr.

4. Forsikringsteknisk rente
Forsikringsteknisk rente -235 -125
Ændring i hensættelse vedr, ændring afdiskonteringssats 1.231 -2.766
Ændring i erstatningshensættelse som følge afdiskontering -193 -703

803 -3.594

5. Ændring i erstatningshensættelser
Ændring i erstatningshensættelser 1.295 2.814
Ændring i hensættelser for løbende ydelser 2.522 13.855
Ændring i hensættelse vedr, ændring af diskonteringssals overført til
kursregulering 193 2.766
Ændring af hensættelser som følge af diskontering overført til for
sikringstekniskrente -1.231 703

2.779 20.138

6. Administrationsomkostninger
Lønninger og honorar mv. 4.900 3.768
Pensionsbidrag 776 586
Andre udgifter til social sikring 43 37

Personaleomkostninger i alt 5.719 4.391

Andre administmtionsomkostninger 6.968 3.458
Afskrivninger, ejendomme 82 53
Afskrivninger på inventar og edb-anlæg 150 121
Afskrivninger på edb-software 579 352
Lønsumsafgift og bidrag til Finanstilsynet 736 539
Overført skadesbehandlingsomkostninger til erstatninger -4.086 -3.316

10.148 5.598

Af administrationsomkostningeme udgør det samlede vederlag til:

Bestyrelsen 926 619

Direktionen 1.986 1.406

2.912 2.025

Det gennemsnitligt antal beskæftigede i koncernen udgør 9,7 personer (2016 4,9 personer).
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Noter

Der er udbetalt følgende honorarer til medlemmerne af bestyrelsen og direktionen i 2017 i koncemselskaberne.
Honorarer i datteiwirksomheden Dansk Fartøjsforsikring AIS indgår fra overtagelsesdatoen 27. juli 2017.

Bestyrelse:
Allan Buch, formand
Jan Nicolai Hansen, næstformand
Svend-Erik Andersen
Peter Gammelvind (indtrådt 22. april)
Alfred Fisker Hansen
Carl Jesper 1-lermansen (udtrådt 22. april)
Palle Heinrich
Ulrik Kølle Hansen (udtrådt 22. april)
Peter Jensen (indtrådt 22. april)

Direktion:
Sejer Christensen, direktør
Per Wistisen, direktør i Dansk Fartøjsforsikring

280 t.kr. (2016: 192 t.kr.)
158 t.kr. (2016:97 th.)
86 t.kr. (2016: 66 tt)
122 t. kr.
86 t. b. (2016: 66 t. b.)
22 t.kr. (2016: 66 t.kr.)
86 th. (2016: 66 t.kr.)
22 th. (2016: 66 t.kr.)
64 t. kr.

1.442 t. b. (2016: 1.406 t. b.)
544 t. b.

Selskabet og koncernen har ikke yderligere væsentlige risikotagere.

Direktion og bestyrelsen har alene fast løn.

Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer:

Deloitte:

2017
t.kr.

2016
t.kr.

308 274

43 31

8 8

____________

767

____________

1.080

Honorar for ikke-revisionsydelser leveret af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab til koncernen
udgør 525 t. b., og består af review af skattemæssige opgørelser, rådgivning vedrørende handel af Dansk Far
tøjsforsihing AIS, aktuarmæssig rådgivning samt anden og generel regnskabs- og skatterådgivning.

7. Renteindtægter og udbytte mv
4.679 5.533

1.669 1.430

-23

6.940

Honorar for lovpligtig revision

Andre erklæringsopgaver med sikkerhed

1-lonorar for skatterådgivning

Andre ydelser 517

876

Renter, obligationsbeholdning

Udbytte aktiebeholdning

øvrige renter 23

6.371
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Noter

2017 2016
t.kr. t.kr.

8. Kursreguleringer

Obligationer (urealiseret) 2.528 2.713

Obligationer (realiseret) -1.166 -458

Gældseftergivelse, ansvarligt lån 14.500 0

Aktier (urealiseret) 9.061 -2.567

Aktier (realiseret) 600 212

Valutakursreguleringer (urealiseret) -2.638 -491

Valutakursreguleringer (realiseret) -13 0

22.872 -591

som fordeles således:

Realiserede gevinsler og tab på investeringsaktiver -579 -308

Gældseftergivelse, ansvarligt lån 14.500 0

Urealiserede gevinster og tab på investeringsaktiver 8.951 -283

22.872 -591

9. Andre omkostninger
Omkostninger i forbindelse med hisionsforhandlinger 678 437

878 437

10. Skat
Aktuel selskabsskat 385 907

Regulering vedrørende 2016 9 -16

Ændring af udskudt skat -41 112

353 1.003

Der er betalt selskabsskat med 331 t. kr. i regnskabsåret.

Effektiv skat

22% afresultat før skat 3.256 1.126

Bundfradrag -220 -220

Fremførsel af underskud fra tidligere år -2.825 0

Ændret indregning, udskudt skat -41 112

Øvrige reguleringer, investeringsaktiver mia 183 -15

353 1.003
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Noter

2017 2016
t.kr. t.kr.

11. Immaterielle aktiver (sofflvare)

Anskaffelsessum 01.01.2017 (med aktiver i dalteiwirksomhed) 5.651 1.267

Årets tilgang 0 2.022

Anskaffelsessum 31.12.2017 5.651 3.289

Af- og nedskrivninger 01.01.2017 (med afskrivninger i dattervirksomhed) -2.453 0
Årets af- og nedskrivninger -579 -352

Af- og nedskrivninger 31.12.2017 -3.032 -352

Bogfort værdi 31.12.2017 2.619 2.937

12. Domicilejendom

Ejendommene Platanvej 12, Frederiksberg og 1-lavnegade 15, Nørresundby:
Anskaffelsessum 31.12.2017 2.935 1.574

Opskrivninger 01.01.2017 (med opsbivning i datteiwirksomhed) 11.062 10.778
Årets op-/nedskrivning 53 53

Opskrivninger netto 31.12.2017 11.115 10.831

Afskrivninger Ol 01.2017 (med afskrivning i dattenirksomhed) -939 452
Årets afskrivninger -83 -53

Afskrivninger 31.12.2017 -1.022 -505

Omvurderet værdi 01.01.2017 (med ejendom i dattervirksomhed) 13.058 11.900
Årets op-/nedskrivning 53 53
Årets afskrivning -83 -53
Omvurderet værdi 31.12.2017 13.028 11.900

De anvendte aficasiprocenter ved værdiansættelse af ejendomme udgør 4,75% for ejendomme på Frederiksberg

og 7,75% for ejendommen Havnegade 15 i Nørresundby.

Der har ikke været anvendt eksteme eksperter i måling af ejendommens omvurderede værdi.



Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 30

Noter

2017 2016
t.kr. t.kr.

13. Driftsmidler
Anskaffelsessum 01.01.2017 (med aktiver i dattenirksomhed) 1.349 641
Årets tilgang 245 0

Anskaffelsessum 31.12.2017 1.594 641

Af- og nedskrivninger 01.01.2017 (med afskrivninger i datteMrksomhed) -1.050 -258
Årets af- og nedskrivninger -150 -121

Af- og nedskrivninger 31.12.2017 -1.200 -379

Bogfort værdi 31.12.2017 394 262

14. Investeringsaktiver

Registrerede obligationer, markedsværdi (bogfon værdi) 155.263 165.013
Frie obligationer, markedsværdi (bogfort værdi) 77.406 57.743

Obligationer i alt, markedsværdi (bogfort værdi) 232.669 222.756

Frie kapitalandele, rnarkedsværdi (bogfort værdi) 76.452 60.782

Aktier i alt, markedsværdi (bogfort værdi) 76.452 60.782

De registrerede obligationer i alt t. kr. 155.263 er reserveret til sikkerhed for de forsikringsmæssige hensæt
telser.
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Noter

2017 2016
1.1cr. t.kr.

15. Hensættelser for lobende ydelser (rentehensæftelser)
Diskonteringen af hensættelseme er foretaget på baggrund af følgende forudsætninger:

Anvendt rente 0,337% 0,08%

Forudsat inflation 2.50% 2,50%

Afviklingstiden er fastsat individuelt.

16. Risikomargen på skadesforsikringskontrakter
Henlagt pr. 1.1. (med risikomargen i datten’irksomhed) 13.749 14.923
Årets regulering afrisikomargen -313 -1.586

13.436 13.337

17. Udskudt skat

Udskudt vedrører følgende poster:

Materielle anlægsaktiver -120 55
Investeringsaktiver -119 0

-239 55

Påvirk
ning af
egenka
pitalen

t.kr.
18. Folsomhedsoplysninger, Investeringsaktiver
Rentestigning på 0,7-1,0 pct, Point -3.028
Rentefald på 0,7-1,0 pct. point 3.028
Aktiekursfald på 12 pct. -9.178
Ejendommens prisfald på 8 pct. -1.042
Valutarisiko (VAR 99) -900
Tab på modparterpå 8 pct. -1.141
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Noter

19. Pant- sikkerhedsstillelser samt eventualforpligtelser

Til sikkerhed for de forsikringsmæssige hensættelser 145.860 t. kr. er der registreret obligationer med en regn

skabsmæssig værdi på 155.263 t. kr. samt genforsikringsandele af erstatnings- og præmiehensættelser med

1.061 t. b.

20. Risikooplysninger

Finansielle risici

Investeringer i værdipapirer foretages i overensstemmelse med en af bestyrelsen fastlagt investeringspolitik,

som indeholder retningslinjer for sammensætning af selskabets investeringer for at begrænse den totale risiko i

forhold til selskabets finansielle styrke. Der foretages løbende opfølgning og oven’ågning af risikomål og af

kast af investeringeme.

Forretningsmæssige risici

Selskabets acceptpolitik indeholder regler for indtegning af forsikringsmæssige risici, som er begrænset til ale

ne at omfatte arbejdsskade- og ulykkes- og skibsforsibinger indenfor dansk erhven’sfiskeri.

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, og der er derfor ikke skønnet behov for yderligere reassu

rancedækning end den der er tegnet for skibsforsibingen.

Usikkerheder ved indregning og måling

Selskabets investeringsaktiver er sikken værdifastsat, da der primært er tale om danske realkreditobligationer.

Med hensyn til hensættelseme 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 lø

bende oven’ågning af hver enkelt sag, samt at afløbsresultatet følges nøje.
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21. Femårsoversigt
2013* 2014* 2015 2016 2017
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

ResWtatpostcr

Bmttopræmieindtægter 17.773 13.223 12.375 11.500 17.585

Forsikringsteknisk rente 475 -1.617 45 125 235

Bruttoerstatningsudgifier for skader indtruffet
i regnskabsåret -21.387 -19.883 -12.513 -8.098 -18.479

Bruttoerstatningsudgiftern1d. afløb) -6.409 -4.226 -13.728 -2.388 -20.515

Forsikringsmæssige driftsomkostninger -9.003 -5.263 -4.884 -5.624 -10.207

Resultat afafgiven forretning -531 -583 -624 -594 -299

Forsikringsteknisk resultat 2.257 1.480 -6.861 2.975 -13.951

Investeringsafkast efter
forsikringsteknisk rente 8.077 372 11.212 2.577 29.628

Årets resultat 6.920 1.538 3.382 4.112 14.446

Aflobsresultat 14.978 15.657 -1.215 5.710 -2.036

Balanceposter

Forsikringsmæssige hensættelser 173.890 167.964 165.071 146.815 145.860

Egenkapital 145.657 147.243 149.895 154.060 178.578

Aktiver i alt 324.260 317.129 317.201 302.541 332.810

Nogletal

Erstalningsprocent 36,1 32,0 110,9 20,8 61,9

Omkostningsprocent 50,9 40,2 39,5 48,9 58,0

Combined ratio 90,0 76,6 155,4 74,8 176,4

Operating ratio 87,6 87,2 154,9 74,0 174,1

Relativt afløbsresultat 7,3 9,0 -0,7 3,5 -1,4

Egenkapitalforrentning (procent) 4,9 1,1 2,3 3,3 8,7

Solvensnogletal (ikke revidereflt 3,5 4,2 2,8

*q har ikke iæret praktisk muligt at foretage tilpasning afsaminenligningstalfor hoved— og iwgk’tal for 2013—2014 i

femårsoiersigten til den cundrede regnskahspraksis

**‘ÇoglL.gallet soliensdcekning er undtaget fra kravet om revision. Fra I. januar 2016 beregnes nogletallet solvensdcekning

udfra forholdet imellem kapitalgrundlag og sohenskapitalki-ai iht. Solvens II. Det er på denne baggrund ikke muligt at

beregne solvensdcckn ingen for tidligere år.
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Resultatopgorelse — Danske Fiskeres Forsikring
2017 2016

Note t. kr. t. kr.
Forsikringsvirksomhed

Præmieindtægtcr

Bruttopræmieindtægter I 10.803 11.500
Afgivne præmieindtægter -653 -638

Præmleindtægter for egen regning 10.150 10.862

Forsikringsteknisk rente 3 238 125

Udbetalte erstatninger -19.116 -24.112
Modtagen genforsikringsdækning 0 0
Ændring i erstatningshensættelser 4 3.801 20.138
Ændring i risikomargen 16 506 1.586

Erstatningsudgifter for egen regning -14.809 -2.388

Erhvenelsesomkostninger -203 -70
Administrationsomkostninger 5 -7.560 -5.598
Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskab 2 47 44

Forsikringsmæssige driftsomkostninger -7.716 -5.624

Forsikringsteknisk resultat -12.137 2.975

Indtægter at tilknyttede virksomheder 22.936 0
Renteindtægter og udbytte mv. 6 6.155 6.940
Kursreguleringer 7 8.130 -591
Administrationsomkostninger ved investeringsvirksomhed -114 -178

Investeringsafkast 37.107 6.171

Forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige
hensættelser 3 800 -3.594

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente 37.907 2.577

Andre omkostninger 8 -878 -437

Resultat for skat 24.892 5.115

Skat 9 -427 -1.003

Årets Resultat 24.465 4.112

Totalin dkomstopgorelse

Årets resultat 24.465 4.112
Ajiden totalindkornst 53 53

Årets totalindkomst 24.518 4.165
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Balance pr. 31.12.2017 — Danske Fiskeres Forsikring
2017 2016

Note t. kr. t. kr.

Immaterielle aktiver 10 2.467 2.937

Driftsmidler 12 170 262
Domicilejendom ii 11.900 11.900

Materielle aktiver i alt 12.070 12.162

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 13 37.936 0

Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder i alt 37.936 0

Kapitalandele 14 68.408 60.782
Obligationer 14 199.735 222.756

Andre finansielle investeringsaktiver i alt 268.143 283.538

Investeringsaktiver i alt 306.079 283.538

Tilgodehavender hos forsikringstagere 772 420
Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder 50 103
Andre tilgodehavender 135 96

Tilgodehavender i alt 957 619

Aktuelle skafteaktiver 648 522
Likwide beholdninger 21 360

Andre aktiver i alt 669 882

Tilgodehavende renter 1.231 1.382
Andre periodeafgrænsningsposter 936 1.021

Periodeafgrænsningsposter i alt 2.167 2.403

Aktiver i alt 324.409 302.541
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Balance pr. 31.12.2017 — Danske Fiskeres Forsikring

2017 2016
Note t. kr. t. kr

Opskrivnin2shenlæggelse, tilknyttet virksomhed 22.936 0
Opskrivningshenlæggelse, ejendom 9.360 9.360
1-lenlæggelse til katastrofefond 10.000 10.000
Overført resultat 136.282 134.700

Egenkapital i alt 178.578 154.060

Erstatningshensættelser 31.522 33.839
1-lensættelser for løbende ydelser 15 97.117 99.639
Risikomargen på skadesforsikringskontrakter 16 12.831 13.337

Hensættelser til forsikringskontrakter i alt 141.470 t46.815

Udskudte skatteforpligtelser 17 88 55

Hensatle forpligtelser i alt 88 55

Gæld til forsikringstagere 0 0
Gæld til kreditinstitutter i .320 0
Anden gæld 2.953 1.611

Gæld i alt 4.273 1.611

Passiver i alt 324.409 302.541

Folsomhedsoplysninger IS
Pant- sikkerhedsstillelser samt eventualforpligtelser 19
Nærtstående parter 20
Risikooplysninger 21
Femårsoversigt 22
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Egenkapitalopgorelse — Danske Fiskeres Forsikring

Selskabets beregnede basiskapital og kapitaikrav udgør følgende belob:

-19.229

Opskrivnings
henlæggelse Opskrivnings- Henlæggelse

Overfart tilknyttet henlæggelser til katastrofe-
resultat virksomhed ejendom fond I alt

t.kr. Lkr. t.kr. t.kr. t.kr

Egenkapital pr. 1.1.2016
Årets resultat
Anden totalindkomst

Egenkapital pr. 31.12.2016

Årets resultat
Anden totalindkomst

Egenkapital pr. 31.12.2017

130.535 0 9.360 10.000 149.895
4.112 4.112

53 53

134.700 0 9.360 10.000 154.060

1.529 22.936 24.465
53 53

136.282 22.936 9.360 10.000 178.578

Egenkapital jf. ovenfor
Immaterielle anlæizsaktiver
Kapitaikrav m.v. i tilknyttet virksomhed

178.578
-2.467

Basiskapilal 156.882
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Antal skader
Erstatninger gennemsnitligt
Erstatnings frekvens af antal helårsbeskæftiget
Antal forsikringer, soforsikring
Erstalningsfrekvens, soforsikring

2016
Antal skader
Erstatninger gennemsnitligt
Erslatningsfrelcvens af antal helårsbeskæftiget
Antal forsikringer, soforsikring
Erstatningsfrekvens, soforsikring

forsikring sikring ring I ah
t. kr. t. kr. t. ltr. t. kr

5.798 1.062 3.943 10.803

5.798 1.062 3.943 10.803
-11.338 -58 -3.919 -15.315

544 27 -65 506
-4.938 -905 -1.920 -7.763

-

- -606 -606
-9.934 126 -2.567 -12.375

237 4 -3 238
-9.697 130 -2.570 -12.137

Selskabets aktiviteter består af direkte tegning af arbejdsskadeforsikringer
soner beskæftiget ved dansk erhvervsflskeri samt forsikring affiskefadojer.

132
98

0,13
324

0,204

Arbcjdsskade Ulykkesfor Suforsik

Noter

1. Præmicindtægter

Opkrævet præmie, Danmark

Præmieind(ægter
Erstatningsudgifter
Ændring i risikomargen
Forsikringsmæssige driftsomkostninger
Resultat afgenforsikring

Forsikringsteknisk rente
Forsikringsteknisk resultat

2017

53
167

0,16

46
169

0,14

134
73

0,11
349

0,2 18

13 66
4 62

0,07 -

- 324
- 0,204

12 76
10 25

0,06 -

- 349
- 0,218

og ulykkesforsikringer for per-

2017 2016
tkr. t.kr.

-653 -638

0 0
47 44

-606 -594

2. Resultat af genforsikring
Afgivne forsikringspræmier
Modtagen genforsikringsdækning
Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskab
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Noter

2017 2016
t.kr. t.kr.

3. Forsikringsteknisk rente
Forsikringsteknisk rente -238 -125
Ændring i hensættelse ved ændring i diskonteringssats 1.231 -2.766
Ændring i erstatningshensættelse som følge afdiskontering -193 -703

800 -3.594

4. Ændring i erstatningshensættelser
Ændring i erstatningshensættelser 2.317 2.814
Ændring i hensættelser for løbende ydelser 2.522 13.855
Ændring i hensættelse vedr, ændring afdiskontedngssats overført til
k-ursregulering 193 2.766
Ændring af hensættelser som følge af diskontering overført til for
sikringsteknisk rente -1.231 703

3.801 20.138

5. Administrationsomkostninger
Lønninger og honorar m.v. 3.774 3.768
Pensionsbidrag 651 586
Andre udgifter til social sikring 31 37

Personaleomkostningeri alt 4.456 4.391

Andre administrationsomkostninger 5.817 3.458
Afskrivninger, ejendom 53 53
Afskrivninger på inventar og edb-anlæg 128 12!
Afskrivninger på edb-software 470 352
Lønsumsafgift og bidrag til Finanstilsynet 557 539
Overført skadesbehandlingsomkostninger til erstatninger -3.921 -3.316

7.560 5.598

Af administrationsomkostningerne udgør det samlede vederlag til:

Bestyrelsen 707 619
Direktionen 1.442 1.406

2.149 2.025

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab har i 2017 gennemsnitligt beskæftiget 4,7 personer
(2016: 4,9 personer).

Der er udbetalt følgende honorarer til medlemmerne af bestyrelsen og direktionen i 2017
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Noter

Bestyrelse:
Allan Buch, formand
Jan Nicolai Hansen, næstformand
Svend-Erik Andersen
Alfred Fisker 1-lansen
Peter Gammelvind (tiltrådt 22. april)
Carl Jesper Hermansen (udtrådt 22. april)
Palle Heinrich
Ulrik Kølle Hansen (udtrådt 22. april)
Peter Jensen (tiltrådt 22. april)

102 t. b.
22 Lkr. (2016: 66 t.kr.)
66 t.kr. (2016:66 1kr.)
22 Lkr. (2016:66 1kr.)
45 Lis.

Direktion:
Sejer Christensen, direktør 1.4421. is. (2016: 1.406 t. kr.)

2017 2016
tkr. t.kr.

238 274

28 31

8 8

____________

767

____________

1.080

Honorarer for ikke-revisionsydelser leveret af Deloitte Statsautoriseret Revisionspaftnerselskab udgør 438 t.
kr., og består afreview af skattemæssig opgørelse, rådgivning vedrørende handeL af Dansk Fartojsforsikring
AIS, akluarmæssig rådgivning samt anden og generel regnskabs- og skatterådgivning.

6. Renteindtægter og udbytte mv.

Renter, bankindeståender

Renter, obligationsbeholdning

Udbytte aktiebeholdning

øvrige renter

0 0

4.489 5.533

1.669 1.430

-3 -23

40

207 t.kr. (2016:
110 t.kr. (2016:

66 t.kr. (2016:
66 t,kr. (2016:

192 t.kr.)
971kr.)

66 Lis.)

66 t.b.)

Selskabet har ikke yderligere væsentlige risikotagere.

Selskabets direktion og bestyrelsen har alene fast ion.

Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer:

Deloitte:

Honorar for lovpligtig revision

Andre erklæringsopgaver med sikkerhed

Honorar for skatterådgivning

Andre ydelser 430

704

6.155 6.940
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Noter

2017 2016
t.kr. t.kr.

7. Kursreguleringer
Obligationer (urealiseret) 2.465 2.713

Obligationer (realiseret) -1.118 -458

Aktier (urealiseret) 9.061 -2.567

Aktier (realiseret) 373 212

Valutakursreguleringer (urealiseret) -2.639 -491

Valutakursreguleringer (realiseret) -12 0

8.130 -591

som fordeles således:

Realiserede gevinster og tab på investeringsaktiver -756 -308

Urealiserede gevinster og tab på investeringsaktiver 8.886 -283

8.130 -591

8. Andre omkostninger
On±ostninger i forbindelse med ftisionsforhandlinger 878 437

878 437

9. Skat
Aktuel selskabsskat 385 907

Regulering vedrørende 2016 9 -16

Ændring af udskudt skat 33 112

427 1.003

Der er betalt selskabsskat med 193 t. 1cr. i regnskabsåret.

Effektiv skat

22% af resultat for skat 5.477 I . 1 26

Bundfradrag -220 -220

Indregnet resultat afdatten’irksomhed -5.046 -

Ændret indregning, udskudt skat 33 112

øvrige reguleringer, investedngsaktiver m.m. 183 -15

427 1.003
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Noter

2017 2016
t.kr. t.kr.

10. Immaterielle aktiver (sofbvare)

Anskaffelsessum 01.01.2017 1289 1.267

Årets tilgang 0 2.022

Anskaffelsessum 31.12.2017 3.289 3.289

Af- og nedskrivninger 01.01.2017 -352 0

Årets af- og nedskrivninger -470 -352

Af- og nedskrivninger 31.12.2017 -822 -352

Bogfort værdi 31.12.2017 2.467 2.937

11. Domicilejendom

Ejendommen Platanvej 12, Frederiksberg:

Anskaffelsessum 31.12.2017 1.574 1.574

Opskrivninger 01.01.2017 10.831 10.778
Årets op-/nedskrivning 53 53

Opskrivninger netto 31.12.2017 10.884 10.831

Afskrivninger0l.01.2017 -505 -452
Årets afskrivninger -53 -53

Afskrivninger 3 1.12.2017 -558 -505

Omvurderet værdi 01.01.2017 11.900 11.900
Årets op-/nedskrivning 53 53
Årets afskrivning 33 53

Omvurderet værdi 31.12.2017 11.900 11.900

Anvendt atkastprocent 4,75 4,75

Der har ikke været anvendt eksteme eksperter i måling af ejendommens omvurderede værdi.
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Noter

2017 2016
t.kr. t.kr.

12. Driftsmidler

Anskaffelsessum 01 .01 .2017 641 641
Årets tilgang 36 0

Anskaffelsessum 3 1.12.2017 677 641

Af- og nedskrivninger 01.01.2017 -379 -258
Årets af- og nedskrivninger -128 -121

Af- og nedskrivningcr 31.12.2017 -507 -379

Bogfort værdi 3 1.12.2017 170 262

13. Kapitalandele i tilknyttet virksomhed

Anskaffelsessum 01.01.2017 0 -

Årets tilgang 15.000 -

Men’ærdi i forhold til indre værdi ved køb pr. 27.07.2017 10.019 -

Resultat i perioden 27.07.2017 - 31.12.2017 12.9F7

Bogfort værdi 31.12.2017 37.936 0

Selskabet ejer Dansk Fartojsforsikring PiS med Ijemsted i Ålborg 100%.

14. Investeringsaktiver

Registrerede obligationer, markedsværdi (bogfort værdi) 148.666 165.013
Frie obligationer, markedsværdi (bogfort værdi) 51.069 57.743

Obligationer i alt, markcdsværdi (bogfort værdi) 199.735 222.756

Frie kapitalandele, markedsværdi (bogfort værdi) 68.408 60.782

Aktier i alt, markedsværdi (bogfort værdi) 68.408 60.782
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Noter

2017 2016
t.kr. t.kr.

15. Hensættelser for løbende ydelser (rentehensættelser)
Diskonteringen af hensættelseme er foretaget på baggrund af følgende forudsætninger:

Anvendt rente 0,337% 0,08%
Forudsat inflation 2,50% 2,50%

Afviklingstiden er fastsat individuelt.

16. Risikomargen på skadesforsikringskontrakter
Henlagt pr. 1.1. 13.337 14.923
Årets regulering afrisikomargen -506 -1.586

12.831 13.337

17. Udskudt skat

Udskudt vedrører følgende poster:

Materielle anlægsaktiver 88 55

88 55

Påvjr
ning af
egenka
pitalen

t.kr.
18. Folsomhedsoplysninger, Investeringsaktiver
Rentestigning på 0,7-1,0 pct. Point -1.932
Rentefald på 0,7-1,0 pct. point 1.932
Aktiekursfald på 12 pct. -8.209
Ejendommens prisfald på 8 pct. -952
Valutarisiko (\‘AR 99) -900
Tab på modparter på 8 pct. -3.271
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Noter

19. Pant- sikkerhedsstillelser samt eventualforpligtelser
Til sikkerhed for de forsikringsmæssige hensættelser 141.470 t. b. er der registreret obligationer med en regn
skabsmæssig værdi på 148.666 t. b.

Selskabet indgår fra 27. juli 2017 i dansk sambeskatning med dattervirksomheden Dansk Fartojsforsikring
AIS. Selskabet hæfter derfor i henhold ill selskabsskattelovens regler herom, fra sambeskatnings indtræden, for
datten’irksomhedens indkomstskatter mv. Selskabet hæfter ligeledes for dattervirksomhedens forpligtelser til
at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

20. Nærtstående parter
Dansk Fariojsforsibing AIS cvr-nr. 32471935 er en 100% ejet dattervirksomhed. Egenkapitalen i henhold til
årsregnskabet for 2017 udgjorde 37.936 t. b. og resultat for 2017 udgjorde 11.855 t. b.

21. Risikooplysninger

Finansielle risici

Investeringer i værdipapirer foretages i overensstemmelse med en af bestyrelsen fastlagt investeringspolitik,
som indeholder retningslinjer 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 af
kast af investeringeme.

Forretningsmæssige risici

Selskabets acceptpolitik indeholder regler for indtegning af forsikringsmæssige risici, som er begrænset til ale
ne at omfatte arbejdsskade- og ulykkes- og skibsforsikringer indenfor dansk erhvensfiskeri.

Der foretages løbende vurderinger af risici ved større enkeltstående begivenheder (katastrofer), og der er til
im2degåelse af disse risici foretaget henlæggelser til en særlig katastrofefond under egenkapitalen, som skal
dække sådanne stone enkeitstående begivenheder, og der er derfor ikke skønnet behov for yderligere reassu
rancedækning end den der er tegnet for skibsforsibingen.

Usikkerheder ved indregning og måling

Selskabets investeringsaktiver er sikkert værdifastsat, da der primært er tale om danske realkreditobligationer.
Med hensyn til hensættelseme 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 lø
bende overvågning af hver enkelt sag, samt at aflobsresultatet følges nøje.
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Noter

22. Femårsoversigt
2013* 2014* 2015 2016 2017
t.kr. t.kr. t.kr. I.kr. t.kr.

Resultatposter

Brutlopræmieindtægter 17.773 13.223 12.375 11.500 10.803
Forsikringsteknisk rente 475 -1.617 45 125 238

Bruttoerstatningsudgifter for skader indtruffet
i regnskabsåret -21.387 -19.883 -12.513 -8.098 -12.334
Bruttoerstatningsudgifter (inkl. afløb) -6.409 -4.226 -13.728 -2.388 -14.809
Forsikringsmæssige driftsomkostninger -9.003 -5.263 -4.884 -5.624 -7.716
Resultat afafgiven forretning -531 -583 -624 -594 -606

Forsikringsteknisk resultat 2.257 1.480 -6.861 2.975 -12.137

Investeringsafl’ast efter
forsikringsteknisk rente 8.077 372 11.212 2.577 37.907
Årets resultat 6.920 1.538 3.382 4.112 24.465

Aflobsresultat 14.978 15.657 -1.215 5.710 -2.475

Balanceposter

Forsikringsmæssige hensættelser 173.890 167.964 165.071 146.815 141.470
Egenkapital 145.657 147.243 149.895 154.060 178,578
Aktiver i alt 324.260 317.129 317.201 302.541 324.409

Nogletal

Erstatningsprocent 36,1 32,0 110,9 20,8 137,1
Omkostningsprocent 50,9 40,2 39,5 48,9 71,4
Combined ratio 90,0 76,6 155,4 74,8 214,1
Operating ratio 87,6 87,2 154,9 74,0 209,5
Relativt afløbsresultat 7,3 9,0 -0,7 3,5 -1,7
Egenkapitalforrentning (procent) 4,9 1,1 2,3 3,3 14,7
Solvensnogletal (ikke revideret)** 3,5 4,2 3,0

Det har ikke været praktisk muligt ar foretage tilpasning afsammenligningstalJbr hoved— og nogletal for 2013—2014 i

femå,’soiei:igten til den ændrede regnskabspraksis

ttNogletallet soh’ensdækning er undtageifra kravet om revision. Fra 1. januar 2016 beregnes nogletallet soh’ensdækning

udfra forholdet imellem kapitaigrundlag og solvenskapitalkrav iht. Soli’ens II. Der er på denne baggrund ikke muligt at

beregne sohensdækningen for tidligere år.



Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 47

Ledelseshverv (Ledelsesberetning fortsat)

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

Bestyrelse Ledelseshverv i andre erhvervsvirksomheder

Allan Buch, formand Middelfart Service AIS (formand)

Middelfart Sparekasse (formand)

Middelfart Spildevand AIS (formand)

Middelfart Spildevand Holding AIS (formand)

Trefor El-Net A/S (medlem af bestyrelsen)

Trefor Varme A/S (medlem af bestyrelsen)

Trefor Vand AIS (medlem af bestyrelsen)

Dansk Fanojsforsikring A’S (formand)

Dansk Fiskefartojsforening F.M.B.A (medlem af bestyrelsen)

Jan Nicolai Hansen, næstformand Danske Fiskeres Forarbejdningsindustri A’S (medlem af bestyrelsen)

FF Skagen AIS (medlem af bestyrelsen)

Hanstholm Fiskeriforening (formand)

Hanstholm Udviklingsselskab AIS

J.HK. Hanstholm ApS (direktør)

Karbak ApS (direktør)

Pack and Sea A/S (medlem af bestyrelsen)

Dansk Fartøjsforsikring AIS (medlem af bestyrelsen)

Dansk Fiskefartojsforening F.M.B.A (medlem afbestyrelsen)

Svend-Erik Andersen Sea ApS (direktør)

Seaerest ApS (direktør og medlem af bestyrelsen)

FN 462 Jeanne Aps (direktør)

Jeanne Strandby Aps (direktør)

Danske Fiskeres Forarbejdningsindustri AIS (formand)

Dansk Fanojsforsikring Af5 (medlem af bestyrelsen)

Dansk Fiskefalojsforening F.M.B.A (medlem af bestyrelsen)

Peter Gammelvind Sparekassen for Nørre Nebel og omegn (formand)

J.V Steffensens Bygningsartikler AIS (medlem af bestyrelsen)

Rivendell Aps (medlem af bestyrelsen og direktør)

ADK Holding Aps (direktør)
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Samejet Høgevej 21 VS (direktør)

Sdr. Omme Tømmerhandel Holding AIS (formand)

Hans Helle. Sdr. Omme Tømmerhandel A(S (formand)

Dansk Fadojsforsikring AIS (medlem af bestyrelsen)

Dansk Fiskefartojsforening F.M.B.A. (formand)

Pant Invest Ill AIS (medlem af bestyrelsen og direktor)

Polwind ApS (medlem af bestyrelsen og direktør)

Alfred Fisker Hansen Thyborøn Havns Fiskeriforening AIS (medlem af bestyrelsen)

Thyborøns Kvoteselskab A’S (medlem af bestyrelsen)

Dansk Fadojsforsikring AIS (medlem af bestyrelsen)

Palle Heinrich Als Haller Aps (direktør og medlem af bestyrelsen)

Als fisk ApS (direktør)

Sønderborg Fiskeriselskab ApS (direktør og medlem af bestyrelsen)

Dansk Faftojsforsikring AIS (medlem af bestyrelsen)

Peter Jensen Flirishals Fiskernes Handelsselskab A.M.B.A. (medlem afbestyrelsen)

Hirtshals Fiskerne Aps (medlem af bestyrelsen)

Dansk Fartøjsforsikring AIS (medlem af bestyrelsen)

Dansk Fiskefanøjsforening F.M.B.A. (medlem af bestyrelsen)


