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Fcmårsovcrsigt

2010 2011 2012 2013 2014
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Resultatposter

Bruttopræmieindlægter 25.307 18.730 17.748 17.773 13.223

Forsikringstekniskrente -5.202 -3.716 -2.378 475 -1.617

Bruttoerstatningsudgifter for skader indtruffet
i regnskabsåret -34.894 -22.428 -26.245 -21.387 -19.883

Bmttoerstatningsudgifter(inld. afløb) -6.007 -7.555 -10.850 -6.409 -4.226

Forsikringsmæssige driftsomkostninger -5.904 -6.972 -7.111 -9.003 -5.263

Resultat af afgiven forretning -604 -639 -526 -531 -583

Forsikringsteknisk resultat 7.590 -152 -3.117 2.257 1.480

Investeringsaftast efter
forsikringsteknisk rente 10.161 1.988 4.982 8.077 372

Årets resultat 15.346 1.788 1.588 6.920 1.538

Aflobsresultat 28.887 14.873 15.395 14.978 15.657

Balanceposter

Forsikringsmæssige hensættelser 221.365 212.421 206.298 173.890 167.964

Egenkapital 135.223 137.049 138.689 145.657 147.243

Aktiver i alt 358.577 350.922 346.722 324.260 317.129

Nogletal

Erstatningsprocent 23,7 40,3 61,1 36,1 32,0

Omkostningsprocent 23,3 37,2 40,1 50,9 40,2

Combined ratio 49,5 81,0 104,2 90,0 76,6

Operating ratio 62,2 101,0 120,3 87,6 87,2

Relativt aflobsresultat 12,1 6,7 7,2 7,3 9,0

Egenkapitalforentning (procent) 12,0 1,3 1,2 4,9 1,1

Solvensdækning 8,2 7,9 8,0 7,8 7,8
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Ledelsesberetning

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

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

over for forsikringstagerne.

Selvom der enkelte steder kan spores en spæd fremgang i den globale afmatning i erhvervslivet, ligger den in

ternationale finanskrise stadig tungt over markedet. Til trods herfor kom Danske Fiskeres Forsikring ud af

2014 med et pænt resultat. Ledelsen finder fortsat, at medlemmerne selvfølgelig skal have del i dette overskud,

hvorfor det blev vedtaget, at nedsætte grundpræmien for den lovpligtige arbejdsskadeforsikring for medhjælp

pr. 1januar 2015.

I forbindelse med implementeringen af solvens II forordningen vil der ske flere ændringer af lov om finansiel

virksomhed. De overordnede elementer vil være ændring af reglerne om kapital og solvens, ændring af inve

steringsreglerne, idet spredning og placeringsregler fjernes og erstattes af et prndent person princip. Endvidere

sker der en udvidelse af fit and proper kravet i § 64. Implementeringen vil ske i flere tempi, idet visse dele,

herunder adgangen til godkendelse af interne modeller, træder i kraft pr. 31. marts 2015, medens den resteren

de del af ændringerne først træder i kraft pr. 1. januar 2016.

økonomisk udvikling

Årets resultat udviser et overskud på 1,7 mio. kr. før skat, hvor overskuddet sidste år var på 9,6 mio. kr. Resul

tatet er lidt bedre end det budgetterede for 2014, der kalkulerede med et overskud på 1,1 mio. kr. Samlet vurde

res resultatet som værende særdeles tilfredsstillende, når der henses til den globale finanskrise.

Det forsikringstekniske resultat udviser et overskud på 1,5 mio. kr. mod et overskud på 2,3 mio. kr. året før,

hvilket primært skyldes et fald i erstatningsudgifterne.

Erstatningsudgifterne for skader indtruffet i regnskabsåret andrager 19,9 mio. b. mod 21,4 mio. b. foregående

år, mens afløbet af skader indtruffet i tidligere år blev en gevinst på 15,7 mio. kr. mod en gevinst på 15,0 mio.

kr. foregående år.

Erstatningshensættelseme på endnu ikke afgjorte skader udgør i alt 47,2 mio. b. pr. 31. december 2014 mod

51,1 mio. b. foregående år. Erstatningshensættelserne indeholder den nødvendig styrkelse til inmdegåelse af

genoptagelser og usikkerheden ved opgørelse af sagshensættelserne.

Præmieindtægten udgør 13,3 mio. b. mod 17,8 mio. b. i 2013. Faldet skyldes primært, at præmien for den

lovpligtige arbejdsskadeforsikring for medhjælp pr. 1. januar 2014 blev nedsat med 37%.
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Ledelsesberetning

Resultat af investeringsvirksomhed efter overførsel af forsikringsteknisk rente viser et overskud på 0,4 mio. kr.

mod et overskud på 8,1 mio. kr. i 2013. Udviklingen kan primært henføres til rentefaldet i 2014, hvor der er

overført 9,3 mio. kr. til ændring i erstatningshensættelser som følge af ændringen i den diskonteringssats, der

anvendes til beregningen af erstatningshensættelser.

I overensstemmelse med de nye krav i solvensbekendtgørelsen har Danske Fiskeres Forsikrings ledelse opgjort

selskabets individuelle solvensbehov, der for 2014 andrager 39,2 mio. kr. mod 40,9 mio. kr. i 2013. Solvens

behovet ligger indenfor de grænser, selskabet har til opfyldelse heraf. Basiskapitalen efter fradrag af risikotil

læg for skadesforsikringsforpligtelser (tilstrækkelig basiskapital) er opgjort til 130,4 mio. kr. Ved opgørelsen

har Danske Fiskeres Forsikring taget hensyn til de forhold, der er beskrevet i vejledning om tilstrækkelig ba

siskapital og individuelt solvensbehov.

Risikostyring

Finansielle risici

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

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

forhold til selskabets finansielle styrke. Der foretages løbende opfølgning og ovetwågning 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-, ulykkes- og skibsforsikringer indenfor dansk erhvervsfiskeri.

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 skibsforsikringen.

Usikkerheder vcd indrcgning 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 oven’ågning af hver enkelt sag, samt at afløbsresultatet følges nøje.

Fremtiden

Àret 2014 er første år efter fusionen mellem Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri, gensidigt forbund

og De sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer. Dette år har naturligt budt på mange og spæn

dende udfordringer, og der arbejdes løbende med nye tiltag og forbedringer til gavn for vore medlemmer.
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Ledelsesberetning

Selvom den fulde synergieffekt ved fusionen endnu ikke har vist sig, har sammenlægningen i første omgang

haft et positivt aftryk på administrationsomkostningerne. Da Danske Fiskeres Forsikring selv tegne både ar

bejdsskade-, 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. Danske Fiskeres Forsikrings målsæt

ning er derfor, at så meget som muligt af hovedforsikringsforretningen, skal tegnes i medlemmernes eget sel

skab.

Der arbejdes endvidere intenst på at etablere et samarbejde med andre fiskerejede gensidige forsikringsselska

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

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 medlemmer

andre forsikringsprodukter, så vi fortsat kan tilbyde vore medlemmer en attraktiv forsikring til så favorabel en

præmie som mulig.

Som nævnt indebærer solvens II direktivet, at investeringsregleme ændres væsentligt. Placerings og spred

ningsreglerne afløses afprndent personprincippet, og Finanstilsynet har anmodet bestyrelsen og administratio

nen om senest den 1.juli 2015 at indsende en redegørelse herom.

På nuværende tidspunkt følges budgettet, og selskabets bestyrelse og direktion forventer et positivt nettoresul

tat for 2015. Kursændringerne på de finansielle aktiver har siden regnskabsårets udløb og frem til i dag ikke

givet anledning til bemærkninger.

Efterfølgende begivenheder
Der er ikke indtruffet hændelser efter regnskabsårets udløb og frem til i dag, som kunne fonykke vurderingen

af årsrapporten.

Resultatdisponering for 2014
t. kr.

Årets resultat 1.538

Overført resultat 128.397

Til disposition 129.935

som af bestyrelsen foreslås disponeret således:

Overført fra opskrivningshenlæggelser, ejendom -48

Overført resultat 129.983

129.935
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2014 for Danske Fiskeres 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. december 2014 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december

2014.

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.

Årsrapponen indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg, den 23. marts 2015

Direktion

Sejer Christensen

Bestyrelse

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

Alfred Fisker Hansen Ulrik Kølle Hansen Carl Jesper Hermansen

Palle Heinrich
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til medlemmerne i Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt forbund

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab for regnskabsåret 1. januar -

31. december 2014, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgorelse, balance, egenkapitalopgorelse og

noter. Àrsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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 årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvi

gelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revi

sionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisor-

lovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj

grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i års-

regnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væ

sentlig fej linformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen

overvejer revisor intern kontrol, som er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et

retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændigheder

ne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfat

ter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige

skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

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

sion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret I. januar - 31. de

cember 2014 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæsi ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderli

gere handlinger i tillæg til den udførte revision afårsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med

årsregnskabet.

København, den 23. marts 2015

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Keld Danielsen Stinus Andersen
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor
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Resultatopgorelse

2014 2013
Note t. kr. t. kr.

Forsikringsvirksomhed

Prærniein dtægter

Bwttopræmieindtægter 2 13.223 17.773
Afgivne præmieindlægter 3 -637 -579

Præmieindtægter for egen regning 12.586 17.194

Forsikringsteknisk rente 4 -1.617 475

Udbetalte erstatninger -22.161 -36.333
Modtagen genforsikringsdækning 3 0 0
Ændring i erstatningshensættelser 5 17.935 29.924

Erstatningsudgifter for egen regning -4.226 -6.409

Erhvervelsesomkostninger, provisioner -68 -89
Administrationsomkostninger 6 -5.249 -8.962
Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskab 3 54 48

Forsikringsmæssige driftsomkostninger -5.263 -9.003

Forsikringsteknisk resultat 1.480 2.257

Renteindtægter og udbytte mv. 7 8.656 9.617
Kursreguleringer 8 -7.020 1.390
Administrationsomkostninger ved investeringsvirksomhed -207 -161

lnvestcringsafkast 1.429 10.846

Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser -1.057 -2.769

lnvesteringsafkast efter forsikringsteknisk rente 372 8.077

Andre omkostninger 9 -129 -779

Resultat for skat 1.723 9.555

Skat 10 -185 -2.635

Årets Resultat 1.538 6.920

Totalindkomstopgorelse

Årets resultat 1.538 6.920
Anden totalindkomst 48 48

Årets totalindkomst 1.586 6.968

Resultatdisponeringen fremgår af ledelsesberetningen.
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Balance pr. 3 1.12.2014

2014 2013
Note t. kr. t. kr.

Driftsmidler 12 385 339
Domicilejendom 11 9.800 9.800

Materielle aktiver i alt 10.185 10.139

Kapitalandele 13 28713 16783
Obligationer 13 274.078 288.755

Andre finansielle investeringsaktiver i alt 302.791 305.538

Investeringsaktiver i alt 302.791 305.538

Tilgodehavender hos forsikringstagere 54 239
Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder 133 51
Andre tilgodehavender 97 127

Tilgodehavender i alt 284 417

Udskudt skat (skatteaktiv) 14 84 80
Likwide beholdninger 699 4.697

Andre aktiver i alt 783 4.777

Tilgodehavende renter 1.972 2.357
Andre periodeafgrænsningspos[er 1.114 1.032

Periodeafgrænsningsposter i alt 3.086 3.389

Aktiver i alt 317.129 324.260
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Balance pr. 31.12.2014

2014 2013
Note t. kr. t. kr

Opskrivningshenlæggelse, ejendom 7.260 7.260
Henlæggelse til katastrofefond 10.000 10.000
Overført resultat 129.983 128.397

Egenkapital i alt 147.243 145.657

Erstatningshensættelser 47.181 51 .071
Hensættelser for løbende ydelser 15 120.783 122.819

Hensættclser til forsikringskontrakter i alt 167.964 173.890

Gæld til forsikringstagere 0 0
Selskabsskal 136 1.466
Anden gæld 1.786 3.247

Gæld i alt 1.922 4.713

Passiver i alt 317.129 324.260

Sikkerhedsstilllelser 13
Folsomhedsoplysninger 16
Ledelseshverv 17
øvrige noter 18-19
Eventualforpligtelser: Ingen
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Egenkapitalopgorcise

Egenkapital pr. 31.12 2013 128.397

Årets resultat
Anden totalindkomst

Egenkapital pr 31.12 2014

Selskabet beregnede basiskapital og kapitalkrav udgør følgende beløb:

Egenkapital, jf. ovenfor
Tilbagefort skatteaktiv

Basiskapital

Kapitalkrav

1.538

7.260

0
48 0 0

10.000 145.657

0 1.538
48

147.243129.983 7.260 10.000

147.243
-84

147.159

18.750
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Noter

1. Anvendt regnskabspraksis

Generelt
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed med tilhørende bekendtgørelse

om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

Den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til 2013.

Principper for indregning

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilfalde selskabet, 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

Der er anvendt regnskabsmæssige skøn ved opgørelsen af værdien af visse aktiver og forpligtelser, herunder

specielt erstatningshensættelseme.

Resultat af forsikringsvirksomhed

Præmieindtægten for arbejdsskadeforsikring og ulykkesforsikring er opgjort på grundlag af indgåede beman

dingslister for det enkelte regnskabsår. Den opgjorte præmieindlægt er herefter reguleret for hensættelser til

imødegåelse af tab på præmierestancer.

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

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

Præmieindtægten er periodiseret i overensstemmelse med forsikringemes dækningsperiode, som alle udløber

på balancetidspunktet.

Forsikringsteknisk rente

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

te) til resultat af forsikringsvirksomhed. Renteaficastet beregnes på grundlag af årets gennemsnitlige forsik

ringsmæssige hensættelser. Som rentesats anvendes den løbetidsafbængige sats som anvendes til diskontering

af de forsikringsmæssige hensættelser.

Den del af årets ændring af erstatningshensættelseme, der kan henføres til diskontering af hensættelser, fradra

ges i det beregnede renteaficast.

Erstatningsudgifter indeholder årets betalte erstatninger og renteydelser reguleret for bevægelseme i erstat

ningshensættelserne svarende til kendte og forventede erstatningsudgifter vedrørende regnskabsåret.
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Endvidere indgår forskellen (afløbsresultatet) mellem de i regnskabsåret udbetalte og hensatte erstatninger

vedrørende skader indtruffet i tidligere år og erstatningshensættelseme ved regnskabsårets begyndelse.

I erstatningsudgifteme indregnes direkte og indirekte omkostninger til skadesbehandling. Indirekte omkostnin

ger henføres på baggrund af et skønnet ressourceforbrug beregnet på medarbejderressourcer.

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

mens den del, der kan henføres til ændret diskonteringsrente, overføres til kursreguleringer.

Forsikringsmæssige driftsomkostninger

Den andel af de forsikringsmæssige driftsomkostninger, der kan henføres til erhvervelse og fornyelse afforsik

ringsbestanden, opføres under erhvervelsesomkostninger. Samtlige erhvervelsesomkostninger udgiftsføres ved

forsikringemes tegning. I de forsikringsmæssige driftsomkostninger indgår domicilejendommens driftsresultat

samt afskrivninger.

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

Investeringsaftast efter forsikringsteknisk rente
Renter mv. indeholder de i regnskabsåret indtjente renter og udbytte.

Kursreguleringer

Såvel realiserede som urealiserede gevinster og tab på obligationer og aktier samt gevinster og tab ved udtræk

ning af obligationer indgår under kursreguleringer.

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.

Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver

Flandelson*ostninger ved anskaffelse og salg af investeringsaktiver udgiftsfores under denne post i resultatop

gørelsen.

Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver omfatter herudover gebyrer og andre omkostninger, som er direkte

forbundet med forvaltningen afinvesteringsaktiverne.

Skat
Skat af årets resultat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige

indtægter og omkostninger.

Aktuel skat er beregnet på basis afacontoskatteordningen.
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Udskudt skat er hensat med 23,5% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige

værdier af aktiver og passiver. Negative forskelle og skattemæssige underskud (skatteaktiver) medtages i op

gørelsen af udskudt skat, hvis det er overvejende sandsynligt, at disse kan udnyttes i fremtiden og kun med den

værdi, hvortil de forventes udnyttet.

Balancen

Domicilejendom værdiansættes til omvurderet værdi svarende til dagsværdi på vurderingstidspunktet med

fradrag af akkumulerede afskrivninger. Dagsværdien opgøres på grundlag af Finanstilsynets retningslinier om

afkastmetoden. hvilket betyder, at ejendommen værdiansættes på grundlag af ejendommens forventede ordi

nære ddfisbudget 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 afskrivningsgwndlag 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 er foretaget over resultatopgorelsen. Ned

skrivninger, som ikke modsvarer tidligere opskrivninger, føres via resultatopgorelsen.

Andre finansielle investeringsaktiver

Borsnoterede obligationer værdiansættes til den på balancetidspunktet senest noterede borskurs for alle hand

ler. Udtrukne obligationer værdiansættes dog til pan.

Finansielle instrumenter indregnes på afregningsdagen. Såfremt afregningsdatoen ligger efter balancedagen.

optages forpligtelsen i balancen svarende til værdien afafregningspnisen.

Tilgodehavender indregnes til amortiseret kostpnis med fradrag for hensættelse til tabsrisiei, opgjort på grund

lag af en individuel vurdering af tilgodehavendeme.

Driftsmidler indregnes til kostpris med fradrag af afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger, baseret

påfølgende vurdering afaktivemes forventede brugstider:

Inventar og edb mv. 5 år

Periodeafgrænsningsposter omfatter udgifter, der er afholdt før balancetidspunktet, men som vedrører efter

følgende regnskabsår.

Erstatningshensættelser omfatter beløb hensat til dækning af kendte, men endnu ikke afviklede erstatninger

samt beløb til dækning af indtrufne, men endnu ikke anmeldte arbejdsskader (IBNR-hensættelse). Hensættel

seme opgøres som sag for sag hensættelser ud fra erfaringsmæssige skøn baseret på de tilgængelige oplysnin
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ger på opgørelsestidspunktet. Fler-udover hensættes beløb til dækning af for-ventede erstatningsudgifter som

følge af genoptagelser og forhøjelser mv. af tidligere afgjorte sager (IBNER-hensættelse).

I erstatningshensættelseme indgår endvidere direkte og indirekte omkostninger, som efter bedste skøn foiwen

tes at skulle afholdes i forbindelse med afvikling af erstatningshensættelseme.

Erstatningshensættelseme diskonteres med den variable rentestruktur, som løbende fastsættes af Finanstilsynet.

12014 er anvendt rentekuiwe offentliggjort afFinanstilsynet.

De væsentligste forudsætninger og skøn, der anvendes ved opgørelsen af erstatningshensættelseme, er foruden

erstatningsbeløb betalingsstrom ved udbetaling og forventede omkostninger til færdigbehandling af erstat

ningskravet.

Hensættelser for lobende ydelser omfatter den kapitaliserede værdi af de erstatninger, som udbetales i form

af løbende ydelser. Hensættelseme er opgjort med den variable rentestruktur som løbende fastsættes af Finans

tilsynet. I 2014 er anvendt rentekurven offentliggjort af Finanstilsynet, med korrektion for forventninger til

lontalsudvikling.
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Noter

Arbejdsskade Ulykkesfor- Soforsik
Forsikring sikring ring Ialt

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

2. Præmieindtægter

Opkrævet præmie, Danmark 6.467 1.315 5.441 13.223

Præmieindtægter 6.467 1.315 5.441 13.223
Erstatningsudgifter -880 -402 -2.944 -4.226
Forsikringsmæssigedriftsomkostninger -3.246 -660 -1.411 -5.317
Resultat afgenforsikring - - -583 -583

2.341 253 503 3.097
Forsikringsteknisk rente -1.626 8 I -1.617
Forsikringsteknisk resultat 715 261 504 1.480

2014
Antal skader 38 19 91 148
Erstatninger gennemsnitligt 446 12 32 111
Erstatningsfrekvens af antal helårsbeskæftiget 0,10 0,07 - 0,09
Antal forsikringer, soforsikring - - 398 398
Erstatningsfrekvens, soforsikring - - 0,229 0,229

2013
Antal skader 50 20 87 157
Erstatningergennemsnitligt 286 33 71 152
Erstatningsfrekvens afantal helårsbeskæftiget 0,12 0,07 - 0,10
Antal forsikringer, soforsikring - - 426 426
Erstatningsfrekvens, soforsikring - - 0,204 0,204

Selskabets aktiviteter består af direkte tegning af arbejdsskadeforsikringer og ulykkesforsikringer for per
soner beskæftiget ved dansk erhvervsfiskeri samt forsikring af fiskefadojer.

2014 2013
t.kr. t.kr.

3. Resultat af genforsikring
Afgivne forsikringspræmier -637 -579
Modtagen genforsikringsdækning 0 0
Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskab

___________4 ______4$

-583 -531
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Noter

2014 2013
t.kr. t.kr.

4. Forsikringsteknisk rente
Renteaficast af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser over
ført fra investeringsvirksomhed 1.058 2.769
Ændring i erstatningshensættelse som følge afdiskontering -2.675 -2.294

-1.617 475

5. Ændring i erstatningshensættelser
Ændring i erstatningshensættelser 3.890 33.706
Ændring i hensættelser for løbende ydelser 2.036 -1.298
Ændring i hensættelse vedr, ændring afdiskonteringssats overført til
kursregulering 9.334 -4.778
Ændring af hensættelser som følge af diskontering overført til for
sikringsteknisk rente 2.675 2.294

17.935 29.924

6. Administrationsomkostninger
Lønninger og honorar mv. 3.936 4.805

Pensionsbidrag 470 448

Andre udgifter til social sikring 49 84

Personaleomkostninger i alt 4.455 5.337

Andre administrationsomkostninger 3.182 4.575

Afskrivninger, ejendom 48 48

Afskrivninger på inventar og edb-anlæg 103 13

Omkostninger til fratrædelser i forbindelse med fusionen - 1.202

Lonsumsafgift og bidrag til Finanstilsynet 462 576

Overført skadesbehandlingsomkostninger til erstatninger -3.001 -2.789

5.249 8.962

Af administrationsomkostningeme udgør det samlede vederlag til:

Bestyrelsen 610 567

Direktionen 1.354 1.845

1.964 2.412

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab har i 2014 gennemsnitligt beskæftiget 5,2 personer

(2013: 8,2 personer).
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Noter

Der er udbetalt følgende honorarer til medlemmerne af bestyrelsen og direktionen i 2014

Bestyrelse:
Allan Buch, formand 190 1kr. (2013: 181 t.kr.)
Jan Nicolai Flansen, næstformand 95 t.kr. (2013: 61 t.kr.)
Carl Jesper Hermansen 65 t.kr. (2013: 46 t.kr.)
Palle Heinrich 65 t.kr. (2013: 15 1kr.)
Ulrik Kølle Hansen 65 1kr. (2013: 49 t.kr.)
Svend-Erik Andersen 65 t.kr. (2013: 46 t.kr.)

Direktion:
Sejer Christensen, direktør 1.3541. kr. (2013: 1.325 t. b.)

Selskabets direktion og bestyrelsen har alene fast løn.
2014 2013
t.kr. t.kr.

Honorar til generalforsamlingsvalgle revisorer:

Deloitte:

Honorar for lovpligtig revision 249 346

Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 32 26

Honorar for skatterådgivning 6 25

Andre ydelser 314 1.085

601 1.482

7. Renteindtægter og udbytte mv.

Renter, bank- og girobeholdninger 4 5

Renter, obligationsbeholdning 8.279 9.222

Udbytte aktiebeholdning 436 405

øvrige renter -63 -15

8.656 9.617
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Noter

2014 2013
t.kr. t.kr.

8. Kursreguleringer
Obligationer (urealiseret) 2.083 -2.179

Obligationer (realiseret) -1.171 -2.202

Aktier (urealiseret) 1.214 2.601

Aktier (realiseret) 109 0

Va!utakursreguleringer (urealiseret) 82 -610

Valutakursreguleringer (realiseret) -3 -998

Effekt ændring erstatningshensættelse vedr, ændret diskonteringssats -9.334 4.778

-7.020 1.390

som fordeles således:

Realiserede gevinster og tab på investeringsaktiver -1.065 -3.200

Urealiserede gevinster og tab på investeringsaktiver 3.379 -188

Ændring vedr. diskonteringssats -9.334 4.778

-7.020 1.390

9. Andre omkostninger
Omkostninger i forbindelse med fusionen 129 779

129 779

10. Skat
Aktuel selskabsskat 202 2.295

Regulering vedrørende 2013 -14 286

zEndring af udskudt skat -3 54

185 2.635

Der er betalt selskabsskat med 1.433 kr. i regnskabsåret.

Effektiv skat

24,5% af resultat før skat 422 2.419

Bundfradrag -245 -250

Ændret indregning, skatteaktiv 0 0

øvrige reguleringer, investeringsaktiver m.m. 8 466

185 2.635
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Noter

2014 2013
t.kr. t.kr.

11. Domicilejendom

Ejendommen Platanvej 12, Frederiksberg:

Anskaffelsessum 31.12.2014 1.574 1.574

Opskrivninger 01.01.2014 8.582 8.534

Årets op-/nedskrivning 48 48

Opskrivninger netto 31.12.2014 8.630 8.582

Afskrivninger0l.01.2014 -356 -308

Årets afskrivninger -48 -48

Afskrivninger 31.12.2014 404 -356

Omvurderet værdi 01.01.2014 9.800 9.800

Årets op-/nedskrivning 48 48

Årets afskrivning -48 -48

Omvurderet værdi 31.12.2014 9.800 9.800

Anvendt affiastprocent 5,8 5,8

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

12. Driftsmidler
Anskaffelsessum 01.01.2014 847 518

Årets tilgang 149 329

Årets afgang 0 0

Anskaffelsessum 31.12.2014 996 847

Af- og nedskrivninger 01.01.2014 -508 -495

Årets af- og nedskrivninger -103 -13

Afskrivninger vedr. årets afgang 0 0

Af- og nedskrivninger 31.12.2014 -611 -508

Bogfort værdi 31.12.2014 385 339
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Noter

2014 2013
t.kr. t.kr.

13. Investeringsaktiver

Registrerede obligationer

Markedsværdi (bogfort værdi) 190.223 199.118

De registrerede obligationer er reserveret til sikkerhed for forsikringsmæssige hensættelser.

Frie obligationer

Markedsværdi (bogfort værdi) 83.855 89.637

Obligationer i alt

Markedsværdi (bogfort værdi) 274.078 288.755

Kapitalandele

Markedsværdi (bogfort værdi) 28.713 16.783

14. Udskudt skat

Udskudt skatteaktiv vedrører følgende poster:

Materielle anlægsaktiver -84 -80

Investeringsaktiver 0 0

-84 -80

15. Hensættelser for løbende ydelser (rentehensættelser)

Diskonteringen af hensættelseme er foretaget pà baggrund af følgende forudsætninger:

Anvendt rente 0,62% 1,47%

Forudsat inflation 2,50% 2,50%

Afviklingstiden er fastsat individuelt.
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Noter

Påvirk
ning af
egenka
pitalen

t.kr.

16. Folsomhedsoplysninger, Investeringsaktiver

Rentestigning på 0,7-1,0 pct. Point -8.778

Rentefald på 0,7-1,0 pct. point 8.778

Mctiekursfald på 12 pct. -3.446

Ejendommens prisfald på 8 pct. -784

Valutarisiko (VAR 99) -764

Tab på modparter på 8 pct. -3.768
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Noter

17. [Aedelseshverv

Bestyrelse

Selskabets bestyrelse har på tidspunktet for årsrapportens godkendelse oplyst følgende om de ledelseshveiw,

som medlemmerne beklæder i andre erhvervsvirksomheder.

Bestyrelse Ledelscshverv i andre erhvervsvirksomheder

Allan Buch, formand Danske Fiskeres Forarbejdningsindustd A/S

Middelfart Service AIS (formand)

Middelfart Sparekasse (formand)

Middelfart Spildevand AIS (formand)

Middelfart Spildevand Holding AIS (formand)

Jan Nicolai Hansen, næstformand Danske Fiskeres Forarbejdningsindustri AIS

Hanstholm Fiskeriforening (formand)

Garfield Hanstholm ApS (direktør)

Hanstholm Fiskemelsfabrik AIS (næstformand)

Hanstholm Køleauktionshal AS

Puljefiskeren ApS (formand)

Hanstholm Udviklingsselskab AIS (formand)

J.H.K. Hanstholm ApS (direktør)

JN.H. Holding ApS (direktør)

Karbak ApS (direktør)

Pack and Sea AIS

Svend-Erik Andersen Sea ApS (direktør)

Seacrest ApS (direktør)

Alfred Fisker Hansen Thyborøn Havns Fiskeriforening AIS

Fiskeripuljen Thyborøns Kvoteselskab AIS

Ulrik Kelle Hansen Bagenkop fællessalg ApS (direktør)

Fiskeriselskabet Cecilie ApS (direktør)

Cecilie Fiskeri Holding AIS (direktør og medlem af bestyrelsen)

Fiskekassen Aps (direktør)

Aktieselskabet Lohals Havn
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Noter

Carl Jesper Hermansen Skagen samlecentral ApS (direktør)

Palle Heinrich Alsfisk ApS (direktør)

Sønderborg Fiskeriselskab ApS (direktør og medlem af bestyrelsen)

Fiskeriselskabet Vision 2020 ApS (direktør)

18. Femårsoversigt
Femårsoversigten bestående af hovedtal og nøgletal findes i ledelsesberetningen på side 2.

19. Risikooplysninger
Risikooplysninger findes i ledelsesberetningen på side 4.


